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Kunhegyes Város Polgármestere
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzatának meg-

vásárlásra felajánlott 5340 Kunhegyes, Zádor utca 63. (1634 
hrsz.) szám alatti ingatlan tárgyában
 döntött a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módo-
sításáról
 döntött az NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság törzstőke emeléséről és a társasági szerződés 
módosításáról
 döntött „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2021. évi 

alapítói támogatásáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevé-

teleinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési éve követő három évre várható összegéről
 döntött Kunhegyes Wesselényi utca 19/a. ingatlan 

szennyvízrákötésének kivitelezéséről
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzatának megvá-

sárlásra felajánlott 5340 Kunhegyes, Malom utca 1/A. (1585/1 
hrsz.) szám alatti ingatlan tárgyában
 döntött a támogatási kérelem benyújtásáról a Teleki László 

Alapítvány Népi Építészeti Program pályázati kiírásra „Kun 
Kapitányház” felújítása és a szükséges önerő vállalásáról
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát 

képező, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény székhelyén lévő helyiségek és eszközök bérbe-
adásáról
 döntött „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2021. évi 

alapítói támogatásáról szóló 19/2021.(II.10.) polgármesteri 
határozat módosításáról

Rendeletek:
 elfogadta a 2021. évi költségvetésről szóló számú 

önkormányzati rendeletet

 Barta Ferenc
 jegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató polgármesteri határozatokról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2021. évi 
tüdőszűrés

2021. március 26. (péntek)
és április 27. (kedd) között lesz. 

Helye: Kunhegyes Múzeum épülete
 Kunhegyes, Kossuth L. u. 39.

Szűrési idő: Hétfő, szerda: 12.00 – 17.00 óráig
 Kedd, csütörtök, péntek:  8.00 – 13.00 óráig

Szűrési a következő napon szünetel:
 április 2. (Nagypéntek)
 április 5. (Húsvét hétfő)

Személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját 
kérjük a szűrésre vigye magával!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrés nem kötelező, 
viszont a vizsgálaton való megjelenés minden 40 év feletti  
lakosnak ajánlott és térítésmentes.

Kérjük, hogy a saját egészségük érdekében a vizsgálaton 
szíveskedjenek megjelenni!

A szűrővizsgálat számos betegség kiszűrését, korai 
felismerését teszi lehetővé. 

Azon lakosoknak, akik a  és a 40. életévüket nem töltötték be
szűrést igénybe kívánják venni, részükre a szűrés térítés-
köteles és beutaló szükséges. A vizsgálat díját (1.700 Ft) 
postai csekken kell befizetni, melyet a szűrés helyszínén 
lehet kérni beutaló bemutatása ellenében. 

A 18 év alatti lakosok szűrésénél a beleegyező nyilatkozat 
aláírása végett a szülő/gondviselő megjelenése is szükséges.

Felbélyegzett és megcímzett boríték leadása esetén a szűrési 
lelete megküldésre kerül. Egy borítékban csak 1 személy leletét 
postázzák.

A tüdőszűrés a járványügyi szabályok szigorú betartásá-
val zajlik, így kérünk minden szűrésre jelentkező lakost, 
hogy ezeknek megfelelően jelenjen meg a vizsgálaton!

Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLATRÓL

Felhívjuk a városban működő társadalmi szervezetek, 
egyesületek, gazdasági szervek és intézmények vezetői 
figyelmét, hogy a következő önkormányzati alapítású kitüntető 
díjakra tehetnek javaslatot:

- „PRO URBE KUNHEGYES” kitüntető díj
- „Kunhegyes Város Egészségügyi és Szociális 

Szolgálatáért” díj
- „Kunhegyes Város Kultúrájáért” díj
- „Kunhegyes Város Sportjáért” díj
- „Kunhegyes Város Díszpolgára” cím

- „Kunhegyes Városért végzett Társadalmi munkáért” díj
A javaslattételek feltételeiről, a díjak adományozásának 

módjáról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri 
Hivatalban (Kunhegyes, Szabadság tér 1.) a jegyzőnél.

A díjak adományozására minden év április 30-ig lehet 
javaslatot tenni, melyet Kunhegyes Város Polgármesteréhez 
kell benyújtani.

 Kunhegyes Város Önkormányzata

FELHÍVÁS


