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A Képviselőtestület 2018. november 20-án és november 
29-én megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb témákat 
tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a város 65 év feletti lakosainak, valamint a 18. év 

alatti tartósan beteg gyermekek részére karácsonyi csomag 
beszerzése tárgyában 
 döntött a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és 

tűzifavásárlás árajánlatainak elbírálásáról
 döntött 2019. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium 

megjelentetéséről
 döntött tanuló az Arany János Varga Dominika Fanni 

Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatá-
sáról
 döntött tanuló az Arany János Tehetség-Apostol Anna 

gondozó Programban való részvételének támogatásáról
 döntött tanuló az Arany János Tehetség- Gonda Katinka 

gondozó Programban való részvételének támogatásáról
 döntött tanuló az Arany Domján Mariann Bernadett 

János Tehetséggondozó Programban való részvételének 
támogatásáról
 döntött tanuló az Arany János Tehetség-Koták Zsófia 

gondozó Programban való részvételének támogatásáról
 döntött téli szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 döntött a Kunhegyes piactéri parkolóban 2018. december 

1. és 2019. január 11. között felállítandó korcsolyapálya bérbe-
vételére, a felállítás és működtetés költségeinek elfogadásáról
 döntött a Kunhegyes Egységes Sportegyesület  Labdarúgó 

Szakosztálya rendkívüli támogatási kérelméről
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt 

működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
Konyha folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és 
főzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok bekéréséről
 döntött TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 Kunhegyes 

Kakat-ér rekonstrukciója I., valamint a TOP-2.1.2-15-JN1-
2015-00009 Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, 
Kunhegyes belterületén négy ajánlati rész alapján tárgyú, a Kbt. 

113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatás közzé-
tételével induló nyílt nemzeti eljárásrend irányadó szabályainak 
alkalmazásával lefolytatott eljárás eredménytelenségéhez
 döntött „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. évi 

alapítói támogatás kiegészítésről
 döntött a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító 

számú „0962/2 hrsz.-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” 
című projekt pályázat megvalósításhoz szükséges műszaki 
ellenőr kiválasztásáról hozott  79/2018 (IV.24.) Kt. határozat 
módosításáról
 döntött a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése 

Kunhegyesen” című, 1826339800 azonosító számú pályázat 
megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőr kiválasztáshoz
 döntött a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító 

számú „0962/2 hrsz.-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” 
című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. 
§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefoly-
tatásához szükséges Bíráló Bizottság létrehozásáról hozott 
199/2018 (X.30) Kt. határozat módosításáról
 döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 és TOP-2.1.2-

15-JN1-2016-00020 azonosító számú „Zöld város kialakítása a 
Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén” és „Kunhegyes 
Kakat-ér rekonstrukciója I.” című projektek kivitelezési 
munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló 
Bizottság létrehozásáról 
 döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 és TOP-2.1.2-

15-JN1-2016-00020 azonosító számú „Zöld város kialakítása a 
Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén” és „Kunhegyes 
Kakat-ér rekonstrukciója I.” kivitelezési munkálatainak 
elvégzésére a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához a meghívandó 
ajánlattevők kiválasztásáról

 Barta Ferenc
 aljegyző

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

közmeghallgatását
2018. december 20-án (csütörtökön) 16.00 órakor

tartja.
A közmeghallgatás helye:

Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ Kunhegyes, Szabadság tér 7.
Téma:

Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi feladatainak teljesítéséről

Előadó: Szabó András polgármester
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy minél többen tiszteljék meg rendezvényünket jelenlétükkel,

és tegyék fel kérdéseiket. 
Aktív közreműködésüket előre is megköszönöm.

Szabó András polgármester

MEGHÍVÓ


