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A koronavírus járvány idején igyekeztem 
a lakosságot tájékoztatni a kunhegyesi hely-
zetről az általam hozott, a lakosságot érintő 
fontosabb döntésekről. Ezeket a tájékoz-
tatókat legtöbben pozitívan fogadták, erről 
a visszajelzésekből meggyőződhettem. A 
költségvetésünkből a járvány miatt több, 
mint húsz milliót költöttünk. Az orvosaink 
által kért, a járvánnyal kapcsolatos, vala-
mennyi eszközt, segédanyagot megrendel-
tettem. Köszönöm minden kunhegyesi 
lakosnak a pozitív hozzáállását a járvány-
ügyi szabályok betartásához. Nagyon 
remélem, hogy ezután sem lesz Kunhe-
gyesen korona vírussal fertőzött személy.

A járványveszély idején ötven határo-
zatot és öt rendeletet hoztam, a Megyei 
Kormány Hivatal egyikben sem talált 
törvénytelen részt.

Az általam hozott ötven határozatot meg-
találja Ön az újságunk következő oldalain, 

a rendeletek pedig a következők voltak:
 elfogadtam a Kunhegyes Városban 

működő piac látogatásának eltérő szabá-
lyairól szóló 6/2020.(IV.17.) önkormány-
zati rendeletet
 elfogadtam a Kunhegyes Városban 

működő piac látogatásának eltérő szabá-
lyairól szóló 7/2020. (V.05.) önkormány-
zati rendeletet
 elfogadtam az önkormányzat intéz-

ményeiben alkalmazott térítési díjakról 
szóló 3/2013.(II.27.) rendelet módosí-
tásáról szóló 8/2020.(V.15.) önkormány-
zati rendeletet
 elfogadtam a személyes gondosko-

dást nyújtó ellátásokról, azok igénybevéte-
léről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 7/2019.(V.01.) önkormányzati rende-
let módosításáról szóló 9/2020.(V.22.) 
önkormányzati rendeletet
 elfogadtam a Kunhegyes városban 

működő piac látogatásának eltérő 
szabályairól szóló 7/2020.(V.05.) 
önkormányzati rendelet hatályon 
k í v ü l  h e l y e z é s é r ő l  s z ó l ó 
10/2020.(V.29.) önkormányzati 
rendeletet

Minden lakótársamnak kívánok 
szép nyári napokat és jó egészséget!
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Tisztelt Kunhegyesiek!

A koronavírus járvány ideje alatt 
sem állt meg a fejlődés Kunhegyesen. 
Az Ipari Parkunkban szennyvíz, 
folyóvíz és belvíz csatornákat építet-
tünk 3 km hosszan. A záró ünnepségen 
megjelent Berkó Attila a JNSZ Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja, 
F. Kovács Sándor országgyűlési képvi-
selő, akik Emődi Imre vállalkozóval 
együtt a szalag átvágásával átadták a 
városnak a fejlesztést.


