A Képviselőtestület 2016. március 16-án, illetve március
31-én megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb témákat
tárgyalta meg:
A Képviselőtestület
 módosította a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletet.
 felülvizsgálta a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a ﬁzetendő térítési
díjakról szóló rendeletet, amelyet változatlanul hatályban tart.
 döntött a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról.
 elfogadta a Kunhegyes Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2015. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolót és megköszönte a Tűzoltóság valamennyi dolgozójának az elmúlt évben végzett áldozatos tevékenységét. Az
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 5 településen megfelelően ellátta a tűz- és műszaki mentési, kárelhárítási feladatokat.
 döntött Kunhegyes város versenysport – tevékenységének 2016. évi támogatásáról. A költségvetésben előirányzott 7
500 000 forintot az alábbiak szerint osztotta fel:
 - R-04 Postagalamb Sport Egyesület 100 000 Ft
 - Sporthorgász Egyesület
150 000 Ft
 - Kunhegyes ESE (Labdarúgó Szakosztály,
 Röplabda Szakosztály): 7 250 000 Ft
 elfogadta a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi szakmai beszámolóját, és megköszönte
az intézmény valamennyi dolgozójának a közművelődés és a
kultúra területén kifejtett tevékenységét.
 hozzájárult az azonnali beszedési megbízás benyújtására
szóló felhatalmazás aláírásához a Nemzeti Kulturális Alap javára a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
a „Kunsági pünkösdölő megrendezésére néptánccal, népzenével és Kun-Mívekkel” címmel pályázat vonatkozásában.
 döntött az Önkormányzat és a Tiszafüredi Népművészeti
Alapítvány, mint a Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola
fenntartója közötti Együttműködési megállapodás aláírásáról,
valamint az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ
telephelyként történő használatáról.
 döntött az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ nyári működéséről: az intézmény 2016. július 11-tól – július 31-ig zárva tart, a dolgozók csak ügyeletet látnak el.
 döntött a kunhegyesi székhelyű vagy telephelyű, legalább
két éve működő 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról.
(A felhívás az újság következő hasábjain olvasható.)
 50.000 Ft támogatással járul hozzá a Kunhegyesi
Nyugdíjas Klub Szarvasra tervezett kirándulásához.
 60.000 Ft támogatással járul hozzá a Mozgássérültek JászNagykun-Szolnok Megyei Egyesület Kunhegyesi Csoportjának nyárra tervezett kirándulásához és a Rokkantak napja rendezvény megszervezéséhez.
 döntött a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez
szükséges papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzéséhez szállító kiválasztásáról.
 döntött az önkormányzati tulajdonú utak helyreállításához
szükséges anyag beszerzéséről.

 döntött a „Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű felhívás keretében benyújtandó városi könyvtár felújítását célzó pályázathoz
szükséges tervek elkészítéséről.
 döntött a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola udvarán rekortán pálya építéséről, mely a Magyar
Labdarúgó Szövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
közös projektje keretén belül valósul meg.
 jóváhagyta a járási Startmunka mintaprogram és hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás hatósági szerződését.
 döntött az INVITEL Távközlési Zrt. bérleti szerződésének
1. számú módosításáról.
 megállapította a Zádor utca makadám burkolatának felújítása, valamint a Dózsa iskola tornaterme tetőszigetelésének felújítása és fűtéskorszerűsítése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása eredményét.
 döntött 2006/2015. (XII.29.) Korm. határozat alapján
útfelújítás, tornaterem felújítás és fűtéskorszerűsítés pályázat
Támogatási szerződésének aláírásáról.
 döntött a járási Startmunka mintaprogram és a hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás beruházási és dologi költségei
felhasználására vonatkozó közbeszerzési eljárás indításáról,
közbeszerzési szakértő kiválasztásáról, Ajánlattételi felhívás
elfogadásáról, Ajánlattevők meghívásáról és a Bíráló Bizottság
létrehozásáról.
 döntött a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges terv készítésére tervező meghívásáról.
 döntött a kunhegyesi néptánc oktatáshoz az alapruhatár
kialakításáról, felső öltözet (40 db ﬁú öltözék: mellény és
csizmanadrág és 40 db lány felsőszoknya) készítéséről.
 jóváhagyta a víziközmű-szolgáltatási ágazatonként készített tizenöt éves gördülő fejlesztési tervet.
 hozzájárult a piactéri vásárcsarnok 7. számú üzlethelyiség
bérleti szerződésének újrakötéséhez.
 döntött a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő
2016. évi szezonra vonatkozó belépőjegyárairól, melyek az
újság következő hasábjain olvashatóak. A belépőjegy árak a
tavalyi évi árakhoz képest nem változtak.
 döntött a TOP-3.2.1-15 azonosító számú „Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” című pályázat benyújtásához
szükséges Konzorciumi megállapodás elfogadásáról.
 elbírálta a 06/5 hrsz-ú ipari területre kiírt versenytárgyalásra benyújtott pályázatokat.
 döntött a CÉL-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel
történő együttműködési szándéknyilatkozat aláírásáról.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Kunhegyesi Polgármesteri
Hivatal személyi állományában az alábbi változások történtek:
Barta Jenő, a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Építési
Hivatalának vezetője, családi okok miatt Sopronba költözött és
ott vállalt munkát. Az ő munkakörét Kerekes Sándor vette át, aki
magasépítő üzemmérnök végzettséggel és több, mint 30 éves
szakmai tapasztalattal rendelkezik a feladat ellátására.
Mészáros Orsolya 2016. január 31. napjával munkahelyet

váltott, így az adóügyi feladatok ellátását a korábban
Kunhegyes Város Óvodai Intézményénél óvodatitkári
munkakörben foglalkoztatott, egyébként közgazdász
végezettséggel rendelkező Szabó Julianna vette át.
Az új munkatársak a korábbi szemléletnek megfelelően
készséggel állnak a lakosság szolgálatára, kérem, forduljanak
hozzájuk bizalommal!
Dr. Pénzes Tímea
jegyző

Rendeletek:
 5/2016. (III.17.) a 2015. évi költségvetésről szóló
1/2015. (II.13.) rendelet módosítására
Dr. Pénzes Tímea
jegyző

