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

A Képviselőtestület
 döntött a képviselőtestület 2019. év I. félévi munka-

programjáról
 döntött a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alap-

ját képező 2019. évi célok meghatározásáról
 döntött a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
 döntött Kunhegyes város 2019. évi kulturális és sport 

rendezvényeinek tervezetéről
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év I. félévi 

kulturális és sportrendezvényeinek költségvetéstervezetéről
 döntött beszedési megbízás benyújtására szóló felha-

talmazásról a 2018. december 1 – 2019. február 28. időszakra 
vonatkozó pályázathoz
 döntött az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú 

Egyesület részére adomány nyújtásáról 
 döntött az új településrendezési terv elkészítéséről
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt 

működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
Konyha folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és 
főzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok eredményéről
 döntött a Kunhegyes Szivárvány utca 32. (3393 hrsz.) 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez való 
hozzájárulásról
 döntött a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító 

számú „0962/2 hrsz.-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” 
című projekthez kapcsolódó 77/2018 (IV.24.) Kt. határozat 
módosításáról
 döntött VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/1826339800 – Külterületi 

helyi közutak fejlesztése Kunhegyesen – című projektek 
kivitelezési munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás 
elfogadásáról és az eljárás megindításáról valamint a 
Közbeszerzési Terv módosításáról
 döntött a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi fog-

lalkoztatási Paktum keretén belül” című projekt megvaló-
sításhoz szükséges pénzügyi vezető kiválasztásáról hozott 
206/2017 (IX.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről
 döntött a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Fog-

lalkoztatási Paktum Keretében” című pályázat megvaló-
sításához szükséges pénzügyi vezetői  feladatok ellátásáról
 döntött a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú 

„Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat 
megvalósításához szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról 
hozott 251/2017.(XI.21.) Kt. határozat hatályon kívül 
helyezéséről

 döntött a „TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító 
számú „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat 
megvalósításához szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról
 döntött a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú 

„Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című projekt 
kivitelezési munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. § (1) 
bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
szükséges Bíráló Bizottság létrehozásáról hozott 237/2018. 
(XI.29.) Kt. határozat módosításáról
 döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító számú 

„Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes 
belterületén” című pályázat megvalósításához szükséges 
műszaki ellenőr kiválasztásáról hozott 252/2017.(XI.21.) Kt. 
határozat hatályon kívül helyezéséről
 döntött a „TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító 

számú „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes 
belterületén” című pályázat megvalósításához szükséges 
műszaki ellenőr kiválasztásáról
 döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító számú 

„Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes 
belterületén” című projekt kivitelezési munkálatainak 
elvégzésére a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló 
Bizottság létrehozásáról hozott 237/2018. (XI.29.) Kt. 
határozat módosításáról
 döntött „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. évi 

alapítói támogatás kiegészítésről
 döntött az Abádszalókkal közös szennyvíztisztító telep 

területe tulajdonviszonyainak rendezése érdekében a 765/19. 
hrsz-ú ingatlan felének megvásárlásáról
 döntött a Magyarország 2018. évi központi költség-

vetéséről szóló 2017. évi C. törvény I. számú melléklet XII. 
Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10/03/33 „Lovas 
rendezvények támogatása” fejezeti kezelésű jogcímcsoportból 
a „Kunhegyesi Lovasnapok” 2018. december 4-5-6 időpontban 
megrendezett rendezvény támogatási kérelme benyújtásának 
utólagos jóváhagyásáról
 döntött a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a 

vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó 
háztartások egyszeri támogatása tűzelővásárlásához ajánlat-
tevők kiválasztásáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

 Barta Ferenc
 aljegyző

A Magyar Iparszövetség évértékelő közgyűlésén minden megyéből négy fö 
kapja a a szövetség emlékgyűrűjét, kiemelkedő tevékenységének 
elismeréseként. Idén Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Nász István kunhegyesi 
asztalos mester kapta ezt a díjat nyugdíjba volulása alkalmából. 1976 óta 
dolgozik vállakozóként a szakmában, a Nász 
és Társa BT-t 1984-ben alapították feleségével. 
Eredményes munkáját bizonyítja, hogy az 
egész országba szállít termékeiből, és 
mindenütt elismeréssel fogadják ezeket.

Komáromi László


