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A Képviselőtestület 2019. május 28-án megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

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

egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági 
mellékletéről
 döntött a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról
 döntött R-04 Kunhegyes Postagalambsport Civil Társaság 

támogatásáról
 döntött a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához 

további fénydekorációs elem megvásárlásáról 
 döntött Kunhegyes Város településrendezési tervének 

megalapozó vizsgálatáról és településfejlesztési koncepciójáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata Pedagógusnap 

tiszteletére megrendezésére kerülő állófogadás ajánlatainak 
elbírálásáról
 döntött a Kunhegyes, Purgány utca 5. (1326 Hrsz.) alatti 

terület bérbeadáshoz való hozzájárulásról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában 

működő Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 
2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számáról
 döntött Kunhegyes város 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatellátásának értékeléséről
 döntött az Ilosvai Varga István Városi Művelődési 

Központ tagintézmény tervezett nyári működéséről

 döntött a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi éves 
ellenőrzési jelentésének és éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentésének jóváhagyásáról
 döntött a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

szóló beszámolójának elfogadásáról
 döntött a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 döntött a CLJ-141 rendszámú, IFA típusú, tartalék tűzoltó 

fecskendő felajánlásáról más, közfeladatot ellátó szervezet 
részére
 döntö t t  Kunhegyes  Város Önkormányzatának 

megvásárlásra felajánlott Péntekkút utca 15. szám (1490 hrsz.) 
alatti ingatlan tárgyában
 döntött a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése” című pályázat benyújtásához szükséges 
Magyar Bölcsődék Egyesületével szükséges Együttműködési 
megállapodás elfogadásáról

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

rendelet módosítását
 elfogadta a 2018. évi költségvetés teljesítését

 Barta Ferenc
 jegyző

Sajtóközlemény

Megújul a Tiszaburai utca folytatása
külterületi szakaszon

2019. május 2.

Kunhegyes Város Önkormányzata jelű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése 1826339800 „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése  tárgyú felhívásra benyújtott  azonosító számú, 
Kunhegyesen” 72,06 millió forint című, pályázata támogatásban részesült. A  európai uniós támogatás 
segítségével megújul a város 0962/2 helyrajzi számon található külterületi útja.

Kunhegyes Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy a Város adottságaira építve egy olyan vonzó településkép 
alakuljon ki, mely növeli a település, a járás, a régió népességmegtartó és népességvonzó
erejét, javítja a térségben élők életminőségét. 

A projekt közvetlen célja a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, melynek érdekében Kunhegyes Város 
Önkormányzata a 0962/2 hrsz alatt található külterületi útjának felújítását végzi 1 km hosszan.

A Tiszaburai utca belterületi szakaszához kapcsolódó útszakasz 3 méteres szélességben aszfaltburkolatot kap, és 
elkészül a szakhatóságok által előírt csapadékvíz elvezetés is.

A kivitelezés a tervek szerint 2019 május elején indul és 2019. június végével fejeződik be. 

További információ kérhető:

 Szathmári Balázs
 projektmenedzser
 Tel.: 0670 386 6582
 szathmaribalazs@gmail.com


