
A Képviselőtestület 2016. május 24-én megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. 

évi közhasznú egyszerűsített beszámolóját, mely az újság 
következő hasábjain olvasható.
 elbírálta a civil szervezetek részére kiírt pályázati támo-

gatás elnyerésére benyújtott kérelmeket, melyek közül támoga-
tásban részesültek:

- Mozgássérülten az Önállóan Életért Kunhegyesen 
Alapítvány

- Kunhegyesiek Baráti Köre
- Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány
- Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány
- Kunhegyesi Általános Iskola Alapfokú és Művészeti 

Iskola Kossuth Iskola Diákönkormányzata
- Polgárőr Egyesület Kunhegyes
- Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány
- Kunhegyesi Állatvédő Egyesület

elfogadta a város szociális, gyermekvédelmi és egészség-
ügyi helyzetéről szóló beszámolót és megköszönte az egész-
ségügyben és a szociális területen dolgozók elmúlt évben vég-
zett áldozatos munkáját.
meghatározta az önkormányzat fenntartásában működő 

alapfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2016/2017-es 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.
jóváhagyta a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelő-

dési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.
módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Kun-

hegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító 
okiratát. 
döntött a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézménynek az Adventi időszakhoz kapcsolódó program-
jainak támogatását célzó pályázat benyújtásáról a Nemzeti  
Kulturális Alap felhívására.
150.000 Ft-tal támogatja a Kunhegyes Kultúrájáért 

Alapítvány „Kunhegyesi riportok, portrék, jegyzetek, cikkek 
II.” című kiadványának nyomdai költségét. 
engedélyezte Kunhegyes város címerének használatát a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

weboldalán a Kunhegyesi Tagintézmény partnerlistájában 
feltüntetve.
döntött a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolának a Kunhegyesi Mikro-térségi Tornaterem, 
mint telephely megszűntetésének kezdeményezéséről.
döntött a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához és 

további bővítéséhez szükséges karácsonyi fénydekorációs 
elemek beszerzéséről.
hozzájárult a piactéri vásárcsarnok 3. számú üzlethelyiség 

bérleti szerződésének újrakötéséhez.
döntött utcanév és házszám megváltoztatásáról az Ady 

Endre utca és a Mirhó-köz közé eső 425 hrsz-ú közterületi 
szakaszon. Az utca neve Piac utca névre változott.
döntött a Kunhegyesi Víz és Csatornamű Kft. részére 

nyújtott tagi kölcsön végleges átadásáról és a Kunhegyesi 
Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő üzemeltetésének folyamatos 
biztosításáról.
elbírálta a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdoná-

ban lévő 3309/3 hrsz-ú strandfürdő megnevezésű ingatlanon 
esküvő rendezvény megtartására irányuló kérelmet.
döntött a „foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgál-
tatások fejlesztésével” című TOP 1.4.1.-15 azonosítószámú 
felhívás keretein belül Kunhegyes Város Bölcsőde épületének 
felújítása és bővítse című projekt benyújtásáról.
döntött a „volt BHG gyártelep fűtési és gázellátási rend-

szer korszerűsítésére és átalakítására vonatkozó építészeti 
szakági tervezés nélküli” tárgyú tervezési szerződés teljesítési 
határidejének módosításáról.
 döntött a TOP-1.1.3-15 azonosító számú „Helyi gazda-

ságfejlesztés” felhívásra „Helyi termelői és értékesítési pont 
kialakítása” címmel pályázat benyújtásáról
 döntött a „Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többletfunkciós közösség tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” tárgyú felhíváshoz 
kapcsolódó a Kunhegyes Városi Könyvtárra vonatkozó 
tervezési szerződés 1. számú módosításáról.

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

A Jász-Nagykun-Szolnoki Törvényszék Pk. 62.974/2002/25. 
számon közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett 
Kunhegyes Városért Közalapítvány 2015. évi közhasznúsági 
jelentése az alábbi

A Közalapítvány 2015. évi bevételei az alábbiak voltak:
	 adatok ezer Ft-ban
2015.01.01. nyitó pénzeszköz 20 030	
- Alapítói támogatás 16 870	
- Alaptevékenység bevétele 5 066	
- Egyéb bevétel + kamat 10	
2015. évi bevételek összesen: 41 976	

A Közalapítvány kiadásai: adatok ezer Ft-ban	
1 Alapítói támogatás felhasználása 29 870	
	 	a Városgazdálkodási tevékenysége 15 510
	 	b Parkgondozás 766
	 	c Zetor, Bobcat költsége 5 672
	 	 	d Közalapítvány igazgatási tevékenysége 1 957

	 	 	e Közfoglalkoztatás adminisztratív feladataira 5 847
	 	f Fiat ducato kisteherautó költsége 118	
2 Alaptevékenység bevételeinek felhasználása 2 633	 	
	 	 	a Piacüzemeltetésre 1 390
	 	 	b Városgazdálkodás 0
	 	 	c Traktor, bobcat üzemeltetése 307
	 	 	d Parkgondozás 0
	 	 	e Szippantó tartály költségei 644
	 	 	f Közutak üzemeltetése 0
	 	 	g Tehergépjármű üzemeltetés 292
3 Egyéb bevétel felhasználása 10	 	
	 	 	a Piacüzemeltetésre 10
Kiadás összesen: 32 513	
2015. évi záró pénzeszközök összesen: 9 463	
Kelt.: Kunhegyes, 2016. május 24.
 I m r e  P é t e r
 a kuratórium elnöke


