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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselõtestület munkájáról
A Képviselõtestület 2013. december 19-én, illetve december 31-én megtartott nyilvános ülésein az alábbi fõbb témákat tárgyalta meg:
A Képviselõtestület
6 módosította Kunhegyes Város Önkormányzatának a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendeletet.
6 módosította a gyermekek védelmérõl és a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló 30/2007. (XII.14.)
önkormányzati rendeletet.
6 megalkotta az önkormányzat tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használatára vonatkozó rendeletet.
6 megállapította a 2014. évi I. félévi munkatervét, üléseinek
idõpontjait, a fõbb napirendi javaslatokat.
6 elfogadta Kunhegyes város 2014. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetét.
6 elfogadta Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetét.
6 elfogadta az önkormányzat fenntartásában álló Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény 2014. évi munkatervét.
6 megállapította az önkormányzat fenntartásában mûködõ
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, valamint Szociális étkeztetés fõzõkonyhája folyamatos mûködéséhez szükséges élelmiszerek és fõzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat
eredményét.
6 döntött a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt-vel kötött
bérleti-üzemeltetési szerzõdés módosításáról.
6 döntött a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. évi támogatás megelõlegezésérõl.
6 döntött integrált számviteli információs rendszer bevezetésérõl a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatalban.
6 meghatározta a köztisztviselõi teljesítménykövetelmények
alapját képezõ 2014. évi célokat.
6 jóváhagyta az önkormányzat 2014. évi belsõ ellenõrzési
ütemtervet.

6 hozzájárult kettõ kunhegyesi belterületi ingatlan bérbeadásához, melyen mezõgazdasági tevékenység végzésére kerülne sor egy helyi lakos által.
6 döntött a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen” címû ÁROP
pályázat megvalósításához kapcsolódó elektronikus dokumentumkezelõ beszerzéséhez beérkezett ajánlatokról.
6 tárgyalta a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet díjazásának mértékét.
6 felhatalmazást adott a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény „Települési identitás és népmûvészeti tevékenységek - karácsonyi csillagok - a helyi kézmûves hagyományok õrzését, mai felhasználását szolgáló kiállítás, elõadások és játszóházi foglalkozások egybekötve a közelgõ ünnepekre készülõdve” - címû pályázatához szükséges Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal javára szóló azonnali beszedési megbízás
benyújtásának lehetõségére.
6 döntött számítástechnikai eszközök közérdekû felajánlásának elfogadásáról a Polgármesteri Hivatal javára.
6 döntött az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai
Intézményeiben ” címû TÁMOP pályázathoz kapcsolódó
„Óvoda jó gyakorlat, referenciák megosztás, átvétele” feladat
elvégzésérõl, valamint megállapította a „Hajnal Úti Óvoda
eszközbeszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményét.
Rendeletek:
Ø 24/2013. (XII.20.) a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelet és a gyermekek védelmérõl és a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló 30/2007. (XII.14.) önkormányzati rendeletek módosításáról.
Ø 25/2013. (XII.20.) filmforgatási célú közterülethasználatára vonatkozó szabályokról
Dr. Pénzes Tímea
jegyzõ

Szennyvízcsatorna építéssel kapcsolatos információ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a szennyvízberuházást végzõ cégek Információs Mérnöki Irodát nyitottak
Kunhegyes Kossuth út 55. szám (régi lenti patika) alatt. Ügyfélfogadás hétköznapon 8-16 óráig. A
szennyvízcsatorna építéssel kapcsolatos kérdéseikre itt kapnak választ, illetve észrevételeiket itt tehetik meg.
Kivitelezõk

Köszönet
Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma, hálás szívvel megköszöni a 2013. december 22-én megrendezett karácsonyi koncert szereplõinek, élményt nyújtó közremûködését!
A református templomban megszólaló szavalatok és zenei hangok, segítették lelkünk ünnepi ráhangolódását.
Köszönetünket fejezzük ki a közremûködõknek:
- A Chorda kórusnak (Túrkeve)
- A Szélcsengõ kórusnak
- A Csermely kórusnak
- Dékány Dórának (zongora)
- Nagy Tibornak (orgona)
- Nagy Kata Kincsõnek
- Pataki Andreának
- Balogh Juditnak
- Magyar Györgynek.
A Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma, zenei élményekben is gazdag, békés, boldog új esztendõt kíván minden
kedves Olvasónak!
Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány

