
A  köszöni, hogy 2018-ban sem Dózsa Diákönkormányzata
felejtették el felajánlani adójuk 1 %-át iskolánk számára. 
Adófelajánlásukkal a gyermekek számára különleges 
élményt nyújtó kulturális, kézműves és játékos programok 
megvalósítását segítették elő. 
Kérjük, az idén is szíveskedjenek támogatni emlékezetes 
rendezvények szervezését és az iskolaudvarunk otthonossá 
tételét.
Adószámunk: 192 183 53-1-16
Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Diákönkormányzata
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Kunhegyes Város Óvodai Intézmény Bölcsőde és Konyha értesíti a tisztelt szülőket, érdeklődőket, hogy a 2019-2020-as 
nevelési évre szeretettel várja a bölcsődés korú gyermekek jelentkezését.

Ellátásra jogosult: Minden olyan családban nevelkedő 3 éven aluli gyermek, akinek szülei a napközbeni felügyeletet nem 
tudják biztosítani.

Bölcsődébe a gyermek húsz hetes korától 3 éves korának betöltéséig, illetve annak az évnek december 31. napjáig vehető fel, 
amelyben harmadik életévét betölti.

Érdeklődni lehet személyesen a bölcsődében: 5340  Kunhegyes, Arany János u. 26/A.
Az ellátás igénybevételéhez férőhely iránti kérelmet kell benyújtani, amelyhez a szükséges nyomtatványt Németh 

Pálnétól az intézmény szakmai vezetőjétől kérhetnek. Elérhetősége: 06 59/326-161
A kérelmek benyújtásának határideje: 2019. augusztus 20.
A bölcsődei felvételekről, a felvett gyermekekről minden szülőt írásban értesítünk 2019. szeptember 01.-ig.

 Major Anikó
 intézményvezető

FELHÍVÁS

„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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
civil szervezetek részére


