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A Képviselőtestület 2019. március 12–én és 2019. március 
26-án megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb témákat 
tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött Kunhegyes város versenysport tevékenységének 

2019. évi támogatásáról
 döntött a 2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 

benyújtásának utólagos jóváhagyásáról
 döntött a Kunhegyes, 2175/17. hrsz-ú ingatlan ingyenes 

tulajdonszerzéséről
 döntött Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 

szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormány-
zatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program 
című felhívás keretein belül „Kunhegyes Város Bölcsőde (5340 
Kunhegyes, Arany János u. 26/a Hrsz: 255.) épületének 
felújítása és bővítése” című projekt benyújtásáról valamint 
önerő biztosításáról
 döntött Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 

szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormány-
zatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program 
című felhívásra „Kunhegyes Város Bölcsőde (5340 
Kunhegyes, Arany János u. 26/a Hrsz: 255.) épületének 
felújítása és bővítése” címen benyújtott projekt megvaló-
sításának és a finanszírozásának időbeni ütemezéséről
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában 

lévő Bethlen Gábor utca 16. I/3., Hétvezér utca 32., Nagykun 
utca 6., valamint Gy. Molnár István utca 14. szám alatti szociális 
bérlakások felújítására kivitelező kiválasztásáról
 döntött az Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. 

Bölcsődei fejlesztési program című felhívás keretein belül 
„Kunhegyes Város Bölcsőde (5340 Kunhegyes, Arany János u. 
26/a Hrsz: 255.)  épületének felújítása és bővítése” című projekt 
engedélyes terv módosításához szükséges tervező kiválasz-
tásáról
 döntött a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló 

beszámoló elfogadásáról
 döntött Kunhegyes város tűz- és katasztrófavédelmi 

helyzetének értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról
 döntött a civil szervezetek részére támogatási pályázat 

kiírásáról
 döntött a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 

2019. évi szezonra vonatkozó belépőjegyárairól
 döntött Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 

szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 
Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési 
program című felhívás keretein belül „Kunhegyes Város 
Bölcsőde (5340 Kunhegyes, Arany János u. 26/a Hrsz: 255.)  
épületének felújítása és bővítése” című projekthez kapcsolódó 
43/2019 (III.12) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről
 döntött a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. számú 

üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonát képező 1527. és 1528/1. hrsz. sz. alatti ingatlanok 
bérbeadásához való hozzájárulásról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzat 2019. évi Közbe-

szerzési Terve elfogadásáról
 döntött a Mihály napi rendezvény főfellépője és a 

fellépéshez szükséges színpadtechnika biztosítására vonatkozó 
ajánlatok bírálatáról
 döntött a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet díjazásáról 

szóló 133/2018.(VI.26.) Kt. határozat módosításáról
 döntött a járási Startmunka mintaprogramok beruházási és 

dologi költségeire érkezett árajánlatok bírálatáról

Rendeletek:
elfogadta a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II. 14.) 

rendelet módosítását

 Barta Ferenc
 jegyző

FELHÍVÁS
A Kunhegyesi Mikro-Térségi Szociális Társulás 
munkaügyi és társadalom biztosítási végzettséggel 
rendelkező szakembert keres határozott időre.

Előnyt jelent a pénzügyi és számvitelei képesítés, 
illetve a már meglévő gyakorlat.

Szakmai önéletrajzot a társulás címére kell 
küldeni: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

További információ: Szoboszlai Hajnalka (06-59-
530-500) gazdasági osztályvezetőtől.  

A Kunhegyes Kultúrájáért
Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2018 évben adójuk 
1 %-ával támogatták az alapítvány tevékenységét. 
Kérjük, hogy felajánlásával 2019-ben is segítse az 

alapítvány működését.
Adószámunk: 18834545-1-16

Köszönettel: A kuratóriumi Tagok

Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért 
Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2018 évben adójuk 
1 %-ával támogatták az alapítvány tevékenységét. 
Kérjük, hogy felajánlásával 2019-ben is segítse az 

alapítvány működését.
Adószámunk: 18834370-1-16

Köszönettel: A kuratóriumi Tagok

Örömmel tudatjuk Önnel, hogy az alapítványunknak 
szánt támogatást újból tudjuk fogadni.

Adója 1 %-át ajánlja
az Alapítvány a Kunhegyesi Városi Könyvtárért 

javára!
Az alapítvány adószáma: 18825011-1-16 A  köszöni, hogy 2018-ban sem Dózsa Diákönkormányzata

felejtették el felajánlani adójuk 1 %-át iskolánk számára. 
Adófelajánlásukkal a gyermekek számára különleges 
élményt nyújtó kulturális, kézműves és játékos programok 
megvalósítását segítették elő. 
Kérjük, az idén is szíveskedjenek támogatni emlékezetes 
rendezvények szervezését és az iskolaudvarunk otthonossá 
tételét.
Adószámunk: 192 183 53-1-16
Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Diákönkormányzata

Tatai Tibor – DÖK segítő tanár


