2020. November

Kunhegyesi Híradó

A Képviselőtestület 2020. október 29-én megtartott
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:
A Képviselőtestület
 döntött a Szabadság tér 1964 helyrajzi számú útszakaszán
2 db sebességcsökkentő borda kialakításáról és 30 km/h
sebességkorlátozó közúti jelzőtábla elhelyezéséről
 döntött a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2020. III.
negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 döntött a Kunhegyes Város Strand és Gyógyvizű Fürdő
2020. évi működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
 döntött az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő
Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
szakmai beszámolójának elfogadásáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában
működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és
Konyha nevelési intézmény tanévindításáról
 döntött Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és
Konyha 2018/2019-es nevelési évről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról
 döntött a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében,
Bölcsőde és Konyha a 2020/2021-es nevelési évben tervezett
szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
 döntött a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan
beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásához ajánlattevők
kiválasztásáról
 döntött a természetben nyújtott átmeneti segélyezéshez és
tűzifavásárláshoz ajánlattevők kiválasztásáról
 döntött a Jászkunkapitányok Tanácskozása rendezvény
támogatásáról szóló 44/2020. (III.10.) Kt. határozat
módosításáról
 döntött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Falusi Turizmus
Közhasznú Egyesületben tagság megszűnéséről
 döntött a karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzéséről
 döntött a 2020. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek
fel- és leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálásáról
 döntött Kunhegyes (1538/51 Hrsz) ingatlan telekmegosztásáról és értékesítéséről
 döntött Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések címen elnyert pályázat megvalósításához
kivitelező kiválasztásáról
 döntött a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a),
b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések címen elnyert pályázat megvalósításához műszaki
ellenőri feladatok ellátásáról
 döntött települési önkormányzatok számára az illegális
hulladéklerakók támogatására pályázat benyújtásáról
 döntött Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási
munkáinak elvégzésére kivitelező kiválasztásáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt
működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és
Konyha folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és
főzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok bekéréséről
 döntött a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról

3

 döntött Kunhegyes város szociális, egészségügyi
helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 döntött az őszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 döntött a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 Kunhegyes
Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése
című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti
eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt
eljárás szabályainak alkalmazásával indított eljárás
eredményéről
 döntött Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény alapító okiratának módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról

Rendeletek:
 elfogadta a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 14.)

rendelet módosítását
 elfogadta az építményadóról szóló 19/2011. (IX.14.)
önkormányzati rendelet módosítását
 elfogadta az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi
rendjének szabályozásáról szóló 14/2006.(V.26.) számú
képviselő-testületi rendeletet módosítását

Barta Ferenc
jegyző

