
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

Kunhegyesi Híradó 32014. Május

lpályázatot írt ki a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye A Képviselõtestület 2014. április 10-én, illetve április 29-
óvodavezetõ álláshelyére, mivel a jelenlegi igazgató megbí-én megtartott nyilvános ülésein az alábbi fõbb témákat 
zatása lejár.tárgyalta meg:

A Képviselõtestület  lmódosította a Jászkun kapitányok nyomában – tematikus 
l túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében címû megállapította a kistérségi startmunka mintaprogram 

projekt fenntartási idõszakára vonatkozó konzorciumi „Mezõgazdasági programelem” megvalósulásához szükséges 
együttmûködési megállapodást.beszerzések megvalósítására vonatkozó hirdetmény közzé-

tétele nélküli tárgyalásos eljárás eredményét. ldöntött a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizû Fürdõ 
l 20104. évi szezonra vonatkozó belépõjegyárairól.(melyek az döntött a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen ÁROP pá-

újság következõ hasábjain olvashatóak.)lyázat” megvalósításához szükséges Rendezvényszervezés és 
Tanácsadó kiválasztására irányuló hirdetmény közzététele ldöntött a „Kunhegyes vízminõség-javítás és vízbázis 
nélküli tárgyalásos eljáráshoz Ajánlattevõk kiválasztásáról. fejlesztés” címû projekt megvalósításához kiírt közbeszerezési 
l eljárások Bíráló Bizottságainak létrehozásáról.hozzájárult a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok 2. és 7. 

számú üzlethelyiségek bérleti szerzõdésének újrakötéséhez. lmegállapította a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelõ 
l felújítása” címû pályázat építési beruházás megvalósításához döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdoná-ban 

szükséges kivitelezõ kiválasztásához hirdetmény közzététele álló ingatlanrész kerthelyiségként történõ használatáról.
ldöntött a Kunhegyes Városi Strandfürdõ úszómeden- nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményét.

ldöntött a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelõ felújí-céjére felállítandó ugródeszka beszerzésérõl.
ldöntött a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati tása” címû pályázat megvalósításához szükséges mûszaki 

fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelõ kamera- ellenõri feladatok, illetve a könyvvizsgálói feladatok ellátására 
rendszer fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásáról. ajánlattevõk kiválasztásáról.
lelfogadta a 2013. évi költségvetés teljesítését. lelfogadta Kunhegyes város közrendjének és közbiz-
ldöntött a kunhegyesi székhelyû, telephelyû, legalább két tonság helyzetérõl szóló 2013. évi beszámolót. Megállapította, 

éve mûködõ 2011. évi CLXXV. törvény elõírásainak megfelelõ hogy a Rendõrõrs a rendelkezésre álló lehetõségekhez és felté-
civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról. (A telekhez igazodva eredményesen látta el a város közrendje, 
felhívás az újság következõ hasábjain olvasható.) közbiztonsága érdekében tett feladatait. 
lelfogadta a Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormány-zat lmegköszönte a Kunhegyesi Rendõrõrs valamennyi 

intézményeinél 2013. évben végzett belsõ ellenõri jelentést. dolgozójának az elmúlt évben végzett áldozatos tevékenységét.
lelfogadta a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevé-

Rendelet:kenységérõl szóló tájékoztatót.
lelfogadta a „Kunhegyes Városért” közalapítvány 2014. l4/2014. (IV.29.) a 2013. évi költségvetés teljesítésérõl.

évi negyedéves tevékenységérõl szóló tájékoztatót.
Dr. Pénzes Tímea lfelülvizsgálta a Kunhegyes Város Önkormányzata által 

jegyzõalapított alapítványok alapító okiratait. 

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselõtestület munkájáról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
civil szervezetek részére

Támogatásban részesülhet mindazon kunhegyesi székhelyû, - a pályázati célt (amire a támogatást kéri),
telephelyû, legalább két éve mûködõ 2011. évi CLXXV. - a pályázati cél megvalósításának költségvetését,
törvény elõírásainak megfelelõ civil szervezet - párt - a saját erõ összegét,
kivételével-, amely Kunhegyes közigazgatási területén - a kért támogatás összegét.
végzett tevékenységhez kéri a támogatást. A pályázati adatlap mellé csatolni kell:

- 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a 2011. évi 
A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez: CLXXV. törvény alapján a szervezet bejegyzett civil 
- kulturális tevékenység, kiemelten a városi rendez- szervezetnek számít.

vényekhez való kapcsolódás, A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat 
- gyermek- és ifjúságvédelem, benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetõség. A hiányosan 
- hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyen- vagy késve benyújtott pályázatok nem támogathatók. A civil 

lõségének elõsegítése, szervezeteknek a kapott támogatással 2015. január 15-ig kell 
- közrend, közbiztonság védelme célt meghatározó elszámolni.

pályázat. A pályázatot Kunhegyes Város Polgármesteréhez 
A pályázatnak tartalmaznia kell: (Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 2014. május 28-án (szerda) 12 
- kérelmezõ azonosító adatait (név, cím, adószám, óráig lehet benyújtani.

cégbejegyzés),
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