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A Képviselőtestület 2017. október 10-én és október 26-án
megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb témákat
tárgyalta meg:
A Képviselőtestület
 tudomásul vette Kunhegyes Város Strand és Gyógyfürdő
2017. évi működéséről szóló tájékoztatót
 elfogadta a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő 2017/2018–as nevelési intézmények tanévindításáról szóló tájékoztatót
 elfogadta a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 2016/2017-es nevelési évről szóló szakmai beszámolóját
 döntött a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde
és Konyha 2017/2018-as nevelési évben tervezett szünetek
időpontjainak jóváhagyásáról
 döntött a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan
beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásáról
 döntött a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és
tűzifavásárlásról
 döntött a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyában megjelent felhívásra pályázat benyújtásáról a Komlósi–féle
szélmalom felújítására
 döntött a TOP-3.2.1-15-JN-2016-00005 azonosító számú
„Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és
energia felhasználásának racionalizálása” című projekt nyilvánosság biztosítási feladatainak ellátásáról
 döntött a TOP-3.2.1-15-JN-2016-00005 azonosító számú
„Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és
energia felhasználásának racionalizálása” című projekt
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kivitelezési munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás
elfogadásáról
 megismerte és elfogadta a Kunhegyesi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola szakmai beszámolóját
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi
Közbeszerzési terve módosításáról
 döntött az „Integrált térségi gyermekprogramok” az
EFOP-1.4.2-16-2016-00029 azonosító számú, „Kezdettől
fogva kezedet fogva” című pályázathoz kapcsolódó
megelőlegezéről
 döntött a karácsonyi díszkivilágítás megvalósulásához további karácsonyi fénydekorációs elemek megvásárlása tárgyában
 döntött a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. III.
negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 döntött a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú
„Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási
Paktum Keretében” című pályázathoz kapcsolódó tanulmányok
elkészítéséről: a feladattal a Régió '99 Tanácsadó Bt.-t bízza meg
 döntött a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
 döntött a 2017. november 6 - 2018. március 13. időszakra
vonatkozó Közfoglalkoztatási pályázat benyújtásáról
Rendelet:
módosította a 34/2003.(XII.16.) sz., a helyi népszavazás
kezdeményezéséről szóló Önkormányzati rendeletet
Dr. Pénzes Tímea
jegyző

„Vállalkozz Magyarország!” Fiatalok
vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban
GINOP-5.2.2-14-2015-00027
A program célja: az Észak-Alföld régióban új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel
rendelkező, 18-30 év közötti ﬁatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott
ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk
induló költségeihez.
A program résztvevői azok a ﬁatalok lehetnek, akik:
az Észak-alföldi régióban élnek és a régióban kívánnak vállalkozni,
- 18 és 30 év közötti regisztrált álláskeresők, és legalább 1 hónapja álláskeresők a szerződéskötéskor
- más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkeznek,
- nappali tagozaton nem tanulnak
A program tevékenységei két komponens mentén valósulnak meg.
Az első komponens (GINOP-5.2.2) tevékenységei:
- kompetenciamérés, alkalmasság- és motiváció vizsgálat vállalkozó ötlet felmérése,
- vállalkozói képzés és készségfejlesztés,
- üzleti terv elkészítéséhez segítségnyújtás,
- személyes tanácsadás és mentorálás.
A második komponens (GINOP-5.2.3) keretében:
- az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző,
- az első komponens keretein belül jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező,
- az üzleti terv jóváhagyását követően vállalkozásukat megalapító ﬁatalok,
legalább 2, de legfeljebb 3 millió forint összegű, vissza nem térítendő
támogatásra pályázhatnak az üzleti tervben rögzített költségeik
támogatására, 10 % önrész mellett.
- mentori támogatásban részesülnek a megalakult vállalkozások.
További információ, jelentkezés a programba:
www.vallalkozzmagyarorszag.hu

