2017. Február

Kunhegyesi Híradó

A Képviselőtestület 2017. január 5-én, illetve január 17-én
megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb témákat
tárgyalta meg:
A Képviselőtestület
 támogatta a Kunhegyes, Tompa M. utca 8. sz. alatti
ingatlan megvásárlását, Kunhegyes Város Önkormányzata
részére
 elfogadta a polgármester illetményének módosítását
 elfogadta a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíjának módosítását
 jóváhagyólag elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. év IV. negyedéves tevékenységéről szóló
tájékoztatóját
 hozzájárult a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány javára
2017. évi alapítói támogatás nyújtásához
 elfogadta a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását
 engedélyezte a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény,
Bölcsőde és Konyha, Bölcsődei intézménye 2017. évben
tervezett zárva tartását az alábbiak szerint:
Bölcsődék napja: 2017. 04. 21. (nevelés-gondozás
nélküli munkanap, melynek célja a bölcsődében dolgozók
szakmai fejlesztése.)
Tavaszi szünet:
2017.04.18. - 2017.04.20.
(3 munkanap)
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Nyári szünet:
2017.08.07. – 2017.08.18.
(10 munkanap)
Őszi szünet:
2017.11.02. - 2017.11.03.
(2 munkanap)
Téli szünet:
2017.12.21. – 2017.12.29.
(5 munkanap)
 döntött a Kunhegyesi Rendőrőrs javára közérdekűen
felajánlott szalagfüggöny elfogadásáról és továbbadásáról
 hozzájárult Szabó Károly egyéni vállalkozóval kötött
vállalkozói szerződés 5. számú módosításához
 döntött a VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 azonosító számú
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívás
támogatásának elnyeréséhez benyújtandó pályázathoz
szakértők kiválasztásáról
 hozzájárult Dr. K. Tóth András egyéni ügyvéddel kötött
megbízási szerződés 2. számú módosításához
 döntött a szociális és gyermekjóléti feladatok átszervezéséről szóló 219/2016.(IX.25.) számú Kt. határozat hatályon
kívül helyezéséről
Dr. Pénzes Tímea
jegyző

Kedves 8. osztályos tanulók!
Örömmel tapasztaltam, hogy a helyi középiskolában szeptemberben beindul a mechanikai műszerész szakma. Jelentkezéseteket
várja középiskolánk. Ez azért fontos, mert a volt BHG telephelyére települő gyógyászati segédeszközöket gyártó üzemben szükség
lesz ilyen szakmunkásokra is.
Szabó András polgármester

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 Képviselőtestület minden évben költségvetésének készítésekor fedezetet
biztosít a városi sporttevékenység céljaira. 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, sporteszközvásárlási 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, 2017. február 28. án 12.00 óráig a 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.
Dr. Pénzes Tímea
jegyző

