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A Képviselőtestület 2017. március 14-én és március 28-án 
megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb témákat 
tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 támogatta, hogy a Tiszaszentimrei úton az ingatlanok címe 

Tiszaszentimrei út 14/a-d-ig számozásáról
 döntött a Kunhegyes város versenysport tevékenységének 

2017.évi támogatásáról az alábbiak szerint:
Kunhegyesi Lovassport Egyesület 390 000 Ft	
Spothorgász Egyesület 150 000 Ft
Kunhegyes ESE     
      - röplabda és labdarúgás 7 860 000 Ft	

 tudomásul vette a Kunhegyes Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény 2016. évi szakmai beszámolóját
 döntött a Rúzsa Magdi fellépéséhez szükséges színpad-

technika biztosítására vonatkozó szerződés megkötéséről
 döntött a „Csatlakozási Konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján 
„Kunhegyes Város Önkormányzata ASP központhoz való 
csatlakozása” című pályázat benyújtásáról
 jóváhagyta a járási Startmunka mintaprogramok és a 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hatósági szerződéseit
 támogatta a Kunhegyes, Wass Albert 2. (3224/1 hrsz.) 

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 
értékesítését
 hozzájárult Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonát képező Ady Endre utca 2. szám alatti ingatlanra 
vonatkozó bérleti szerződés megkötéséhez
 jóváhagyta a 2017. évben megrendezésre kerülő Városi 

Majális kulturális programját
 döntött a „Kunegyes, Szabadság téri meglévő játszópark 

bővítése, dínó - ösvény kialakítása” tárgyában kiírt közbeszer-
zési eljárás eredményéről
 elfogadta a Kunhegyesi Járási Hivatal 2016. évi tevékeny-

ségéről szóló beszámolóját
 hozzájárult ahhoz, hogy a tavaszi szünidei gyermekétkez-

tetést 2017.április 13-án és 18-án a Kunhegyes Város Óvodai 
Intézmény, Bölcsőde és Konyha biztosítsa

 jóváhagyólag elfogadta Kunhegyes város tűz- és kataszt-
rófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámolóját
 egyetértett Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde 

és Konyha tervezett átszervezésével
 döntött a civil szervezetek részére támogatási pályázat 

kiírásáról
 döntött a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 

2017. évi szezonra vonatkozó belépőjegyárairól
 döntött a Piac utca 8/7. szám (431. hrsz.) alatt nyilvántar-

tott 7. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
 döntött a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez 

papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek, beszerzéséhez szállító 
kiválasztásáról: Szatmári Zoltán egyéni vállalkozót bízza meg
 döntött a Kazinczy Ferenc utca házszámozásáról: a 

Kunhegyes, belterület 484 helyrajzi számú ingatlan címe, 
Kazinczy Ferenc utca 6.
 elfogadta Kunhegyes Város Önkormányzata energiameg-

takarási intézkedési tervét
 döntött a járási Startmunka mintaprogramok és hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás beruházási és dologi költségeire 
érkezett árajánlatok bírálatáról
 döntött a Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma támogatási kérelméről
 döntött a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

támogatási kérelméről
 engedélyezi a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

támogatásáról szóló Hatósági szerződések megkötését
Rendeletek:
 támogatta a közszolgálati tisztviselők, szociális, jóléti, 

kulturális, egészségügyi, valamint  a szociális és kegyeleti 
támogatásokról szóló rendelet megalkotását
 módosította az önkormányzat intézményeiben alkalmazott 

térítési díjakról szóló 3/2013.(II.27.) rendeletet
 támogatta a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló rendelet megalkotását

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

„Támogatásban részesülhet mindazon kunhegyesi 
székhelyű vagy telephelyű, legalább két éve működő párton 
kívüli 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő civil 
szervezet, amely Kunhegyes közigazgatási területén végzett 
tevékenységhez kéri a támogatást. 

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez:
- kulturális tevékenység, kiemelten a városi rendezvé-

nyekhez való kapcsolódás,
- gyermek- és ifjúságvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély-

egyenlőségének elősegítése,
- közrend, közbiztonság védelme célt meghatározó pályázat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- kérelmező azonosító adatait (név, cím, adószám, 

cégbejegyzés),
- a pályázati célt (amire a támogatást kéri),
- a pályázati cél megvalósításának költségvetését,
- a saját erő összegét,
- a kért támogatás összegét.

A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
- 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a 2011. évi 

CLXXV. törvény alapján a szervezet bejegyzett civil 
szervezetnek számít

A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat 
benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan 
vagy késve benyújtott pályázatok nem támogathatók. A civil 
szervezeteknek a kapott támogatással 2018. január 15-ig kell 
elszámolni.

A pályázatot Kunhegyes Város Polgármesteréhez 
(Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 2017. május 17. (szerda) 16 
óráig lehet benyújtani.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi 
CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összefér-
hetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A nyilatkozat 
kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozatot a 
pályázati adatlap tartalmazza. Amennyiben a 2007. évi CLXXXI 
törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy 
„Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz.”

A pályázati adatlap letölthető a  www.kunhegyes.hu
weboldalról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS civil szervezetek részére


