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A Képviselőtestület 2019. április 03-án, 2019. április 16-án 
és 2019. április 30-án megtartott nyilvános ülésein az alábbi 
főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú 

„Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” című projekt kivitelezési 
munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. § szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló 
Bizottság létrehozásáról
 döntött a TOP-1.1.1-16-JN1-20178-00007 azonosító 

számú „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” kivitelezési 
munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. § szerinti nyílt köz-
beszerzési eljárás lefolytatásához a meghívandó ajánlattevők 
kiválasztásáról
 döntött a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2019. I. 

negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 döntött Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére Piac utca 

(431. hrsz.) 2. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újra-
kötéséről
 döntött Doma István egyéni vállalkozó részére Piac utca 

(431. hrsz.) 3. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének 
újrakötéséről
 döntött a Kunhegyes, Szivárvány utca 48. (3401 Hrsz.) 

alatti terület bérbeadáshoz való hozzájárulásról
 döntött Nyugdíjas Klub támogatásáról
 döntött a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Egyesülete támogatásáról a Kunhegyesi Csoport céljai 
érdekében
 döntött a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 döntött a települési önkormányzatok rendkívüli önkor-

mányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
 döntött a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 

társulási megállapodásának módosításáról 
 döntött a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 

társulási megállapodásának egységes szerkezetbe foglalásáról
 döntött a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak meg-

választásáról
 döntött a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése” című felhívás benyújtásának jóváhagyá-
sáról
 döntött a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése” című felhívás támogatásának elnyerésé-
hez benyújtandó pályázathoz pályázatíró kiválasztásáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában 

lévő 3309/3. hrsz-ú strandfürdő megnevezésű ingatlanon belül 
működő hátsó bejáratnál lévő büfé üzemeltetéséről
 döntött emléktábla elhelyezéséről
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát 

képező közterület bérbeadásáról szóló hozzájárulásról
 döntött a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú 

„Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási 
Paktum keretében” című projekt részét képező Irodaszer 
beszerzése elnevezésű feladattal kapcsolatos döntésről
 döntött a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás köz-

vetlen- és anyagköltségekre érkezett árajánlatok bírálatáról
 döntött a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási 

Tanács üléseire meghatalmazott képviselő személyéről
 döntött a Magyarország 2019. évi központi költségveté-

séről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra benyújtandó „Kunhegyesi belterületi 
utak lefedése 2019” című pályázatról
 döntött a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Iparterület 

fejlesztés Kunhegyesen című projektek kivitelezési munkála-
tainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás elfogadásáról és az 
eljárás megindításáról
 döntött a Magyarország 2019. évi központi költségvetésé-

ről szóló 2018. évi L törvény 3. melléklet II. 3 pont szerinti 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 
„Kunhegyes Városi Bölcsőde konyha felújítására (5340 
Kunhegyes, Arany János utca 26/A, 255 hrsz.)” támogatási 
igény benyújtásáról 
 döntött a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről 

szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati  
kiírásra történő fejlesztés megvalósításának és a finanszíro-
zásának tervezett időbeni ütemezéséről
 döntött a Kunhegyes Városi Bölcsőde konyha „

felújításáról (5340 Kunhegyes, Arany János utca 26/A, 255 
hrsz.)” 
 döntött a „Kunhegyes, Arany János utca u. 26/a. szám alatti 

Bölcsőde felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás vállalkozási 
szerződésének módosításáról

 Rendeletek:
 elfogadta az önkormányzat intézményeiben alkalmazott 

térítési díjakról szóló 3/2013. (II. 27.) rendelet módosítását
 elfogadta a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló rendeletet
 elfogadta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló rendeletet

 Barta Ferenc
 jegyző

Kunhegyes Város Önkormányzata törvényi kötelezettségének 
eleget téve új településrendezési tervet készíttet. A terv első 
fázisaként elkészült a megalapozó vizsgálat és a település-
fejlesztési koncepció. A településfejlesztési koncepcióról, mely 
mintegy 10 év időtávlatára tartalmazza a település fejlesztési 
elképzeléseit, jövőképét, 2019. április 25-én lakossági fórum 
került megrendezésre. Az elkészült dokumentációk Kunhegyes 
város honlapján elérhetők. Kérjük a város polgárait, a civil, tár-
sadalmi, egyházi szervezeteket, a vállalkozókat és gazdasági 
társaságok képviselőit, hogy amennyiben még saját fejlesztési 
elképzeléseiket, építési munkákkal járó terveiket nem juttatták 

el a tervezők részére, akkor 2019. május 31-ig lehetőség van a 
saját vagy a települést érintő fejlesztési ötletek, javaslatok eljut-
tatására. A fejlesztési koncepcióra alapozva készül a telepü-
lésrendezési terv, így azon fejlesztési, módosítási, változtatási 
elképzelések, melyek nem szerepelnek a koncepcióban a tele-
pülésrendezési tervben se szerepelhetnek. Továbbá, kérjük, 
hogy a megalapozó vizsgálattal, fejlesztési koncepcióval 
kapcsolatos véleményüket is juttassák el Kunhegyes Város 
Polgármesteri Hivatalának Építési Hivatalába. 
 Barta Jenő
 építési hivatalvezető
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