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A Képviselőtestület 2018. március 27-én megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 jóváhagyólag elfogadta a Kunhegyes város tűz- és kataszt-

rófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámolót.
 döntött a civil szervezetek részére támogatási pályázat 

kiírásáról.
 döntött a a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 

2018. évi szezonra vonatkozó belépőjegyárairól.
 döntött a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításá-

ról, 2018. március 29-én és 2018. április 3-án a Kunhegyes 
Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha biztosította
 tudomásul vette a Kunhegyes Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény 2017. évi szakmai beszámolóját.
 jóváhagyta az 5340 Kunhegyes, Dózsa György utca 38. 

szám alatti feladatellátási helyen a köznevelési és egyéb alap-
feladata közé kerüljön felvételre az SNI tanulók integrált 
nevelése-oktatása keretében az autizmus spektrumzavar 
fogyatékossági típus.
 jóváhagyta az 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 43. 

szám alatti feladatellátási helyen lévő Kunhegyesi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti Általános 
Iskolai Tagintézménye, jogutód nélkül kerüljön megszünte-
tésre, törlésre a szakmai dokumentumból.
 jóváhagyta a az 5340 Kunhegyes, Kunmadarasi út 1. szám 

alatti feladatellátási hely 2018. június 30-ig az 5340 Kunhegyes, 
Dózsa György utca 38. szám alatti székhelyintézmény telephe-
lyeként kerüljön felvételre a szakmai alapdokumentumba.
 egyetért a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei  Szakszolgálat 

Kunhegyesi Tagintézmény címének változásából adódó 
intézményátszervezéssel.
 döntött a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Egyesülete támogatásáról a Kunhegyesi Csoport 60.000.-Ft 
összegű támogatásáról szilvásváradi kirándulásának megva-
lósulása céljára.
 döntött a Nyugdíjas Klub 60.000.-Ft összegű támogatá-

sáról a Vácrátóti Botanikus Kertbe, az őrbottyáni harangöntőbe 
és múzeumba, valamint a Veresegyházi Medveotthonba 
tervezett kirándulásuk buszköltségének kifizetése céljára.

 elfogadta a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság 
beszámolóját a 2017. II. félévben végzett tevékenységéről
 döntött a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottságba 

újabb tagok felkéréséről:
Nagy Lászlóné nyugalmazott pedagógus, korábbi hivatali 

munkatársat,
Barta Jenő építési hivatalvezetőt kérte fel. 

 döntött Bojti Imre és Bojti Attila (5300 Karcag, Damjanich  
u. 56.) kérelméről munkahelyteremtő vállalkozáshoz ingatlan 
bérleti szerződés módosításáról.
 döntött a „Népi építészeti Program keretében népi 

építészeti örökség megőrzésére irányuló támogatási felhívásra 
a Polgármesteri Hivatal épületének további munkálataira 
pályázat benyújtásáról
 döntött az önkormányzatok rendkívüli támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról.
 döntött a hagyományos hosszabb időtartamú közfoglal-

koztatás hatósági szerződése jóváhagyásáról.
 döntött a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú 

„Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és 
energia felhasználásának racionalizálása” című projekt Támo-
gatási szerződés módosításáról és költségek átcsoportosításáról
 döntött a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási 

Tanács üléseire Vincze László alpolgármestert hatalmazza fel 
képviselőként.
 döntött a járási Startmunka mintaprogramok és hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás beruházási és dologi költségeire 
érkezett árajánlatok bírálatáról

Rendeletek:
6/2018.(III.28.) a helyi adórendeletekről szóló 

19/2011.(XI.14.) rendelet módosításáról
7/2018.(III.28.) a személyes gondoskodásról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
6/2017.(III.29.) rendelet módosításáról

 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.) 2018. május 16. (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  weboldalról.www.kunhegyes.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS civil szervezetek részére


