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A Képviselőtestület 2021. november 18-án megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2021. I - 

III. negyedévben végzett tevékenységéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról
 döntött a város 65 év feletti lakosainak, valamint a 18. év 

alatti tartósan beteg gyermekek részére karácsonyi csomag 
beszerzéséről
 döntött a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és 

tűzifavásárlás árajánlatainak elbírálásáról
 döntött a 2022. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium 

megjelentetéséről
 döntött a téli szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát 

képező, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény székhelyén lévő helyiségek és eszközök bérbe-
adásáról szóló 2021. február 26-án kötött bérleti szerződés 
módosításáról
 döntött a Kunhegyes Város Strand és Gyógyvizű Fürdő 

2021. évi működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
 döntött a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló 

Egycélú Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
 döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 Zöld város 

kialakítása a Kakat-ér mentén – 2. ajánlat tételi rész Vízépítési 
munka keretén belüli 16 jelű műtárgy kapcsán felmerülő önerő 
vállalásáról
 döntött Kunhegyes és térsége Ikergyermekeiért 

Alapítvány megszüntetéséről

 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
 döntött a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 Kunhegyes 

Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése 
című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére kötött 
Vállalkozói szerződés módosításáról 
 döntött a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről 

szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai melléklet 3.5. Belterületi utak járdák, 
hidak felújítása pályázat többletmunkáinak elfogadásáról

Rendeletek:
 elfogadta a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.15.) 

rendelet módosítását
 elfogadta a pénzben és természetben nyújtott, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
10/2021. (VII.12.) rendelet módosítását
 elfogadta a Kunhegyes város településképének védelméről 

szóló 8/2018. (IV.25.) önkormányzati rendeletet módosító 
kihirdetett, de még hatályba nem lépett 19/2021.(X.22.) 
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek a kihirdetett 
szövegtől eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről és 
egyes rendelkezéseinek hatályba nem léptetését
 elfogadta a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok 

rendjéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítását
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