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 41/2020.(V.28.) Polgármesteri határozat
a járványügyi helyzet alatt hozott önkormányzati intézke-
désekről és a koronavírus elleni védekezés helyi feladatairól II 
 42/2020.(V.28.) Polgármesteri határozat

 a Kunhegyes, Szivárvány utca 20. (3387. hrsz) beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez való hozzá-
járulásról
 43/2020.(V.29.) Polgármesteri határozat

a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2020/2021-es 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról  
 44/2020.(IV.29.) Polgármesteri határozat 

Kunhegyes város 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatellátásának értékeléséről
 45/2020.(VI.02.) Polgármesteri határozat

a Kunhegyes Város település Rákóczi úti ingatlanok szenny-
vízrákötéseinek tervezői feladatainak ellátásáról 
 46/2020.(VI.02.) Polgármesteri határozat

az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáinak 
elvégzésére kivitelező kiválasztásáról 

 47/2020.(VI.03.) Polgármesteri határozat
a Kunhegyes, Dózsa György u. 4. szám alatti címen kialakított 
J0-ás besorolású laboratórium (mintavételi hely) működteté-
sének újraindításáról 
 48/2020.(VI.10.) Polgármesteri határozat

a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 49/2020.(VI.11.) Polgármesteri határozat

önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáinak 
műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról
 50/2020.(VI.12.) Polgármesteri határozat

 a járványügyi helyzet alatt hozott következő önkormányzati 
intézkedésekről és a korona vírus elleni védekezés további 
feladatairól (III.)

Szabó András
polgármester

A Képviselőtestület 2020. június 25-én megtartott  
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a Magyarország kormánya által a 40/2020.(III.11.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt hozott 
polgármesteri határozatokról, rendeletekről szóló tájékoztató 
elfogadásáról
 döntött Kunhegyes város tűz- és katasztrófavédelmi 

helyzetének értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról
 döntött a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2019. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági mellék-
letéről
 döntött a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évi 

Önkormányzati beszámolójának elfogadásáról
 döntött a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 2019. évi éves 

ellenőrzési jelentésének és éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentésének jóváhagyásáról
 döntött a civil szervezetek részére támogatási pályázat 

kiírásáról
 döntött a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 

2020. évi szezonra vonatkozó belépőjegyárairól
 döntött a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez 

papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzéséhez szállító 
kiválasztásáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát 

képező közterület bérbeadásához való hozzájárulásról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát 

képező közterület bérbeadásáról szóló hozzájárulásról
 döntött a képviselőtestület 2020. év II. félévi munka-

programjáról
 döntött Kunhegyes város 2020. év II. félévi kulturális és 

sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről

 döntött a „Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény 
felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-
00002 azonosító számú pályázat megvalósításhoz szükséges 
közbeszerzési szakértő kiválasztáshoz
 döntött a folyószámlahitel igénybevételéről
 döntött Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
 döntött a Nyugdíjas Klub támogatásáról
 döntött a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Egyesülete támogatásáról a Kunhegyesi Csoport céljai érde-
kében
 döntött a „Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújí-

tása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-
00002 azonosító számú pályázat megvalósításhoz szükséges 
műszaki ellenőri feladatok ellátásáról

Rendeletek:
 elfogadta a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 13.) 

rendelet módosításáról szóló rendeletet
 elfogadta a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló 

rendeletet
 elfogadta a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 14.) 

rendelet módosításáról szóló rendeletet 
 elfogadta a piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 

rendelet módosításáról szóló rendeletet

 Barta Ferenc
 jegyző

Általános iskolai információ
Szabó András polgármester a Dózsa Általános Iskola és a Református Általános Iskola ballagási ünnepségén saját pénzéből négy 

tanulónak adott személyenként 25 000 Ft. ösztöndíjat. A két iskola tantestületének döntése alapján a következő négy tanuló 
részesült az ösztöndíjból: Trencsényi Mihály,

 Bangó Angelika,
 Kolozsvári Emese
 Papp Tibor


