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A Képviselőtestület 2019. január 22-én megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. IV. 

negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 döntött „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2019. évi 

alapítói támogatásáról
 döntött a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde  

és Konyha intézményben a 2019. évben tervezett Bölcsődei 
szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
 döntött az új településrendezési terv elkészítőjének 

kiválasztásáról
 döntött a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a 

vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó 
háztartások egyszeri támogatása tűzifavásárlásához a nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról
 döntött a pályázati kiírásról a Kunhegyes Városi Könyvtár 

és Közművelődési Intézmény intézményvezetői álláshelyének 
betöltésére, és az intézményvezető megbízatásának meg-
hosszabbítására a pályázat eredményes elbírálásáig

 döntött a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi 
foglalkoztatási Paktum keretén belül” című projekt megva-
lósításhoz szükséges befektetés ösztönző akció feladatainak 
ellátásáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év I. 

félévi kulturális és sportrendezvényeinek tervezetéről szóló 
243/2018.(XII.20.) Kt. határozat és a Kunhegyes Város 
Önkormányzata 2019. év I. félévi kulturális és sport-
r endez vénye inek köl tségve tés - terve zeté rő l  szó ló 
244/2018.(XII.20.) Kt. határozat módosításáról
 döntött a 2019. évi köztisztviselői illetményalapról, 

valamit a kiegyenlítő bérrendezési alapra pályázat benyúj-
tásáról
 döntött a „Bűnmegelőzési” Alapítvány támogatásáról 

szóló 115/2018. (V.29.) Kt. határozat módosításáról
 döntött a kunhegyesi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

létrehozásáról

 Barta Ferenc
 aljegyző

Az 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10. szám alatt működő 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi 
Járási Hivatalában – az áramszolgáltató karbantartási 
munkálatai miatt – 2019. február 7., február 14. és február 18. 
napján az ügyfélfogadás szünetel.

Az ügyfélfogadás szünetelése a Kormányablakot, a Hatósági-, 
Gyámügyi- és Igazságügyi Osztályt és a Foglalkoztatási 
Osztályt érinti.

Ügyfeleinket legközelebb az alábbi kormányablak helyszí-
neken, változatlan ügyfélfogadási időben, tudjuk fogadni.

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135/A.
5300 Karcag, Kossuth tér 1.
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
5350 Tiszafüred, Fő utca 1.

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

 Tisztelettel:
 Páldiné dr. Ágoston Lívia
 hivatalvezető

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal

KUNHEGYESI JÁRÁSI HIVATAL

Tisztelt Ügyfeleink!
Az 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. szám alatt működő 
Kunhegyesi Polgármesteri Hivatalban – az áramszolgáltató 
karbantartási munkálatai miatt – 2019. február 7., február 14. és 
február 18. napján az ügyfélfogadás szünetel.

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

 Tisztelettel:
 Barta Ferenc
 aljegyző


