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A Képviselőtestület 2016. november 30-án, illetve 
december 15-én megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb 
témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a szociális bérlakások felújítására kiírt közbe-

szerzési eljárásban nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
 döntött Kunhegyes, Akasztóhalom tanya számozása 

tárgyában
 elfogadta a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 2017. évi 

belső ellenőrzési tervét
 elfogadta Kunhegyes Város Képviselő-testületének 2017. 

évi I. félévi munkatervét
 döntött a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási 

Társulással a fenntartási időszakra kötendő üzemeltetési 
szerződés elfogadásáról
 hozzájárult, hogy a téli szünidei gyermekétkeztetést a 

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye biztosítsa
 döntött a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, valamint 

Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez 
szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére kiírt 
pályázat eredményéről
 döntött a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges 

nyomdai munkálatok ellátásához, a Rózsa és Társa 
Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt-t bízza meg
 döntött a kunhegyesi Települési Értéktár Bizottságba újabb 

tagok felvételéről
 jóváhagyta Kunhegyes város 2017. évi kulturális és sport 

rendezvényeinek tervezetét

 jóváhagyta Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. év I. 
félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-
tervezetét
 elfogadta a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartá-

sában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény 2017. évi munkatervét
 döntött a köztisztviselői teljesítménykövetelmények 

alapját képező 2017. évi célok elfogadásáról
 döntött a civil szervezetek 2016. évi tevékenységének 

támogatásáról szóló határozat módosításáról
 jóváhagyta a Kunhegyes Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 

Konyha Szervezeti és működési Szabályzatát
 megismerte és elfogadta, Kunhegyes Óvodai Intézmény, 

Bölcsőde és Konyha Szakmai Programját

Rendelet:

14/2016.(XII.16) a helyi iparűzési adóról szóló 
23/2009.(XII.23.) rendelet módosításáról
15/2016.(XII.16.) az önkormányzat intézményeiben 

alkalmazott térítési díjakról szóló 3/2013.(II.27.) rendelet 
módosításáról
16/2016.XII.16) a Közterületi Térfigyelő rendszer 

működéséről szóló 22/2012.(VII.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kunhegyes város sporttevékenységének támogatására,

Kunhegyes Város Önkormányzatának a város sporttevékenységének
támogatásáról szóló 42/2003. (XII. 16.) rendelete alapján

A működési feltételek támogatása érdekében a Kép-
viselőtestület minden évben költségvetésének készíté-
sekor fedezetet biztosít a városi sporttevékenység céljai-
ra. A támogatására elkülönített összeg felosztásáról 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
dönt minden év március 15-ig.

Pályázók köre:
Azok a versenysport egyesületek, melyek Kunhegyes 

város illetékességi területén fejtik ki tevékenységüket.

Támogatási területek:
- Létesítmény fenntartás, működtetés
- Versenyrendszer: nevezési, utazási, étkezési, sport-

eszköz-vásárlási költségek, játékvezetői díjak, utánpótlás 
nevelés, szakemberek tiszteletdíja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szervezet nevét, címét, telefonszámát
- a pályázó szervezet éves, szakosztályokra lebontott 

részletes költségvetését
- a foglalkoztatott sportolók számát sportáganként és 

korcsoportonként 
- a foglalkoztatott csapat, illetve csapatok osztályát 

(megyei, illetve nemzeti bajnokság)
- a foglalkoztatott csapatok előző évi bajnokságban 

elért eredményét.

A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba vételét 

igazoló dokumentum másolatát,
- számlavezető pénzintézet nevét, bankszámlaszámát.

A pályázatokat Kunhegyes Város Jegyzőjének címezve 
kell beküldeni,  án óráig a 2017. február 28. 12.00 
Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 6 számú irodájába.

Az az egyesület amely az előző évi támogatással nem 
számolt el határidőig az önkormányzatnak, kizárja magát 
az ez évi pályázatból.

Határidőn túl beérkező, hiányos, illetve a kiírásnak nem 
megfelelő pályázatokat a Képviselőtestület elutasítja.
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