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A Képviselőtestület 2019. október 24-én és 2019. október 
31-én megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb témákat 
tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról
 döntött az Ügyrendi Bizottság tagjainak és elnökének 

megválasztásáról
 döntött a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról
 döntött az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról
 döntött az Egészségügyi Bizottság tagjainak és elnökének 

megválasztásáról
 döntött az alpolgármester megválasztásáról
 döntött az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés 

megállapításáról
 döntött az Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 

tiszteletdíjának megállapításáról önkormányzati rendelet 
szerint
 döntött az őszi szünidei gyermekétkezetés biztosításáról
 döntött a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 

2019. évi működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
 döntött az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő 

Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
szakmai beszámolójának elfogadásáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában 

működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
Konyha nevelési intézmény tanévindításáról szóló tájékoztató 
elfogadásáról

 döntött a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde 
és Konyha 2018/2019-es nevelési évről szóló szakmai 
beszámolójának elfogadásáról
 döntött a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde 

és Konyha intézményben a 2019/2020-as nevelési évben 
tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
 döntött a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan 

beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásához ajánlattevők 
kiválasztásáról
 döntött a természetben nyújtott átmeneti segélyezéshez és 

tűzifavásárláshoz ajánlattevők kiválasztásáról
 döntött a 2019. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek 

fel- és leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában
 döntött a kunhegyesi 3303/10 hrsz. alatt felvett beépítetlen 

terület megnevezésű belterületi ingatlan értékesítéséről
 döntött a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet díjazásáról 

szóló 133/2018(VI.26.) Kt. határozat módosításáról
 döntött az önkormányzati képviselők és külsős bizottsági 

tagok részére Notebook vásárlásáról
 döntött a képviselőtestület 2019. év hátralévő részére szóló 

munkaprogramjáról
 döntött a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási 

Tanács üléseire meghatalmazott képviselő személyéről
 döntött a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-

parancsnokság Elnökségében az önkormányzat képviseletének 
biztosításáról

 Barta Ferenc
 jegyző

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kunhegyes Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

közmeghallgatását
2019. december 17-én (kedden) 17.00 órakor

tartja.

A közmeghallgatás helye:
Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ Kunhegyes, Szabadság tér 7.

Téma:
Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. évi feladatainak teljesítéséről

Előadó: Szabó András polgármester

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy minél többen tiszteljék meg rendezvényünket 
jelenlétükkel, és tegyék fel kérdéseiket.

Aktív közreműködésüket előre is megköszönöm.

Szabó András
polgármester
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