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Kunhegyes Város Polgármestere
 döntött a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Tár-

sulás társulási megállapodásának módosításáról
 döntött a 2021. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendá-

rium megjelentetéséről
 döntött a Kunhegyes város önkormányzata irányítása 

alatt működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, 
Bölcsőde és Konyha folyamatos működéséhez szükséges 
élelmiszerek és főzései alapanyagok beszerzésére szóló 
ajánlatok eredményéről készült 194/2020.(XI.26.) 
Polgármesteri határozat módosításáról
 döntött a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola és a Kunhegyesi Református Általános 
Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat felvételi 
körzethatárainak megállapításáról
 döntött Kunhegyes város településszerkezeti 

tervének elfogadásáról
 döntött a 2021. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról
 döntött a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 

2020. évi alapítói támogatás kiegészítéséről
 döntött a köztisztviselői teljesítménykövetelmények 

alapját képező 2021. évi célok meghatározásáról
 döntött  a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálatáról
 döntött a Kunhegyes Nyár u. 49. (3353 hrsz) beépített 

terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez való 
hozzájárulásról
 döntött a 2021. március 1. - 2022. február 28. 

időszakban  5 fő foglalkoztatására irányuló „Startmunka 
mintaprogram – Helyi sajátosságokra épülő közfog-
lalkoztatás” keretében pályázat benyújtásáról 
 döntött a 2021. március 1. - 2022. február 28. 

időszakban 45 fő foglalkoztatására irányuló „Járási 
startmunka mintaprogram – Szociális jellegű program” 
keretében pályázat benyújtásáról
 döntött a 2021. március 1. - 2022. február 28. 

időszakban 60 fő foglalkoztatására irányuló „Startmunka 
mintaprogram – Mezőgazdasági program” keretében 
pályázat benyújtásáról

Rendeletek:
 elfogadta Kunhegyes város településképének 

védelméről szóló 8/2018. (IV.25.) önkormányzati 
rendelet módosítását
 elfogadta a Helyi Építési Szabályzatról szóló 

rendeletet

 Barta Ferenc
 jegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató polgármesteri határozatokról

Tisztelt Lakosság!
A parlament által elfogadott módosítás alapján az mentesül a 

vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki 2023. december 
31-ig kérelmezi az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően 
létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító 
vízi létesítményt.

A türelmi idő: 2020. december 31-ig tartó határidő helyett 
2023. december 31.

Kunhegyes, 2020. december 4.

Tisztelettel:
 Barta Ferenc
 jegyző

Tisztelt Érdeklődők!
Az ingyenes jogsegélyszolgálat keretén belül történő 

személyes ügyfélfogadásra – a veszélyhelyzetre tekintettel – a 
szokott napon (kedden) és a szokott időben (16 óra és 19 óra 
között) Dr. Horváth Lajos ügyvéd irodájában (5340 Kunhegyes, 
Kossuth Lajos utca 59. szám) kerül sor. Dr. Horváth Lajos 
ügyvéd telefonos elérhetősége. . A szájüreget 06-30/978-4050
és orrüreget eltakaró maszk viselése, illetve a kézfertőtlenítés az 
ügyvédi irodában is kötelező!

Amint annak jogszabályi feltételei fennállnak, úgy az 
ingyenes jogsegélyszolgálat keretén belül történő ügyfél-
fogadásra a helyi művelődési központban kerül sor.

Dr. Horváth Lajos ügyvéd

A Növényorvosi Kamara országos elnökségének 
állásfoglalása szerint, a növényvédelmi zöld könyvek 

érvényességi idejét meghosszabbította.
2020. november 4. napján életbe lépett veszélyhelyzet 
visszavonását követően 6 hónapig marad érvényes.

Kunhegyes, 2021.01.07.

Kunhegyesi Gazdakör vezetősége


