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„Támogatásban részesülhet mindazon kunhegyesi 
székhelyű 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 esélyegyenlő-

ségének 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 2020. január 15-ig kell 
elszámolni.

A pályázatot Kunhegyes Város Polgármesteréhez 
(Kunhegyes, Szabadság tér 1.  2019. május 15. (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 
összeférhetetlenségről, 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.

Tájékoztatom Kunhegyes Város lakosságát, a civil, érdek-
képviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen 
működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Kun-
hegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényi 
kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepció-
ról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. 
rendelet alapján új településrendezési eszközöket készíttet. A 
településrendezéi eszközök részeként megalapozó vizsgálat és 
településfejlesztési koncepció készül. A településfejlesztési 
koncepció mintegy 10 év időtávlatra a település fejlesztési 
elképzeléseit tartalmazza.

A partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati rendelet 
és a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján értesítjük a 
Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk, melyre 
tisztelettel meghívjuk Kunhegyes Város lakosságát, a civil és 
társadalmi szervezetek, az egyházak, a gazdasági szervezetek 
képviselőit, vállalkozókat, őstermelőket, valamint intézmények 
képviselőit. 

A lakossági fórum témája:
1. Településrendezési terv részeként a megalapozó 

vizsgálat ismertetése
2. Településrendezési terv részeként a 

településfejlesztési koncepció fő fejlesztési irányainak 
megvitatása, a fejlesztések megbeszélése

Helye: Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ, 
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.

Időpontja: 2019. április 25. (csütörtök) 16:00 óra

A településrendezési tervvel kapcsolatos előzetes véle-
ményüket, a fejlesztésekkel kapcsolatos javaslataikat, 
kéréseiket 2019. április 1-től 2019. április 30-ig írásban a 
Polgármesteri Hivatal Építési Hivatalában leadhatják, vagy az 
epites@kunhegyes.hu e-mail címre elküldhetik. 

A lakossági fórumon is várjuk véleményüket, javaslataikat. 
Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

 Szabó András
 polgármester
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
civil szervezetek részére


