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A Képviselőtestület 2019. december 17-én megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a Kazinczy utca forgalmi rendjének megváltoztatá-

sáról
 döntött a képviselőtestület 2020. év I. félévi munkaprog-

ramjáról
 döntött a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alap-

ját képező 2020. évi célok meghatározásáról
 döntött a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi 

belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
 döntött Kunhegyes város 2020. évi kulturális és sport 

rendezvényeinek tervezetéről
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata 2020. év I. félévi 

kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata működéséhez 

szükséges nyomdai munkálatok ellátásához szolgáltató 
kiválasztásáról
 döntött a kunhegyesi 5025 és 5043 helyrajzi szám alatti 

belterületi ingatlanok bérbeadáshoz való hozzájárulásról
 döntött a kunhegyesi 01008/28 helyrajzi szám alatti 

külterületi ingatlan bérbeadáshoz való hozzájárulásról
 döntött a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormány-

zattal együttműködési megállapodás megkötéséről
 döntött a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2019. évi támogatásáról
 döntött Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.3. pont szerinti 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések címen kapott támogatás 
során a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
Konyha intézményünk Bölcsőde konyhájának felújítását 
elvégző kivitelező kiválasztásáról

 döntött a Kézműves Örökség Egyesület támogatásáról
 döntött a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról
 döntött beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalma-

zásról 14 fős, 2019. december 1 – 2020. május 31. időszakban 
megvalósuló, hosszabb idejű közfoglalkoztatási pályázathoz
 döntött beszedési megbízás benyújtására szóló felhatal-

mazásról 15 fős, 2019. december 1 – 2020. február 29. idő-
szakban megvalósuló, hosszabb idejű közfoglalkoztatási 
pályázathoz
 döntött TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 Kunhegyes 

Kakat-ér rekonstrukciója I., valamint a TOP-2.1.2-15-JN1-
2015-00009 „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, 
Kunhegyes belterületén” című projektek kivitelezési 
munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 és TOP-2.1.2-

15-JN1-2016-00020 azonosító számú „Zöld város kialakítása a 
Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén” és „Kunhegyes 
Kakat-ér rekonstrukciója I.” című projektek kivitelezési 
munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolyta-
tásához szükséges meghívandó ajánlattevők kiválasztásáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt 

működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
Konyha folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és 
főzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok eredményéről

Rendeletek:
 elfogadta az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi 

rendjének szabályozásáról szóló 14/2006.(V.26.) számú 
képviselő-testületi rendeletet módosítását

 Barta Ferenc
 jegyző

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ és
a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány

2020. január 25-én rendezi a
XIII. Hagyományőrző bálját,

élőzenei közreműködővel
Részletes műsorról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A bálban felkínált menü: aperitif, kunsági birkapörkölt vagy sült csirke burgonyapürével, 
kunsági sütemény, pezsgő.

Az est folyamán tombola sorsolás.
A bál fővédnöke ifjú Nagy András Nagykunkapitány.

Belépőjegy ára: felnőtteknek 4500 Ft, gyerekeknek 3000 Ft.

Hirdetmény
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Önkormányzati rendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy Kunhegyes 
Város teljes közigazgatási terültére elkészült a településrendezési terv véleményezési dokumentációja, melynek jóváhagyási 
munkarésze feltöltésre került Kunhegyes Város honlapjára, valamint megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Építési Hivatalában.
A településrendezési terv véleményezési dokumentációjára várjuk a Tisztelt Partnerek észrevételeit 2020. január 7-től 2020. 
február 7-ig, melyet írásban Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatalának Építési Hivatalához juttathatnak el személyesen, vagy e-
mailben (epites@kunhegyes.hu).
Az elkészült településrendezési terv véleményezési dokumentációjáról 2020. január 30-án (csütörtökön) 17.00 órakor a 
Művelődési Házban lakossági fórumot tartunk, melyre tisztelettel meghívjuk a város lakosságát és társadalmi szervezeteit, 
kiemelten a Képviselő-testület tagjait.
Megjelenésükre feltétlenül számítunk.
 Szabó András
 polgármester


