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Kunhegyes Város Polgármestere
 döntött az Országos Mentőszolgálat Kunhegyes 

Mentőállomásán szolgálatot teljesítő dolgozók részére 
ebéd biztosításáról
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata fenn-

tartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, 
Bölcsőde és Konyha gyermekjóléti alapellátást biztosító 
Bölcsőde és Konyha szakmai egységének ideiglenes 
telephely változtatásáról
 döntött Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, 

Bölcsőde és Konyha Pedagógiai Programjának jóváha-
gyásáról
 döntött az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és 

Sport Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról
 döntött a „kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai 

óvodák épületeinek energetikai korszerűsítése” című 
TOP-3.2.1-16-JN1-2019-00013 azonosítószámú pályázat 
megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértő 
kiválasztásáról
 döntött a „kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai 

óvodák épületeinek energetikai korszerűsítése” című 
TOP-3.2.1-16-JN1-2019-00013 azonosítószámú pályázat 
megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok 
ellátásáról
 döntött a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-

parancsnokság támogatásáról

 döntött a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybe-
vétele számviteli elszámolása során alkalmazandó 
korrekció végrehajtásáról
 döntött a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. 

évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. 
(IX.21.) Korm. határozat céljainak megvalósítása érde-
kében nyilvános pályázati támogatására pályázat 
benyújtásáról

Rendeletek:
 elfogadta a 2020. évi költségvetésről szóló 

2/2020.(II.14.) számú önkormányzati  rendelet 
módosítását
 elfogadta a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.(X.24.) számú 
önkormányzati rendelet módosítását
 elfogadta a köztisztaságról, a közterületek és ingat-

lanok rendjéről és a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatásról szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 
módosítását

 Barta Ferenc
 jegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató polgármesteri határozatokról

A működési feltételek támogatása érdekében a Képviselő-
testület minden évben költségvetésének készítésekor fedezetet 
biztosít a városi sporttevékenység céljaira. A támogatására 
elkülönített összeg felosztásáról Kunhegyes Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete dönt minden év március 15-ig.

Pályázók köre:
Azok a bíróság által bejegyzett versenysport egyesületek, 

melyek Kunhegyes város illetékességi területén fejtik ki 
tevékenységüket.

Támogatási területek:
- Létesítmény fenntartás, működtetés
- Versenyrendszer: nevezési, utazási, étkezési, sporteszköz 

vásárlási költségek, játékvezetői díjak, utánpótlás nevelés, 
szakemberek tiszteletdíja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szervezet nevét, címét, telefonszámát
- a pályázó szervezet éves, szakosztályokra lebontott 

részletes költségvetését
- a foglalkoztatott sportolók számát sportáganként és 

korcsoportonként
- a foglalkoztatott csapat, illetve csapatok osztályát 

(megyei, illetve nemzeti bajnokság)
- a foglalkoztatott csapatok előző évi bajnokságban elért 

eredményét.

A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba vételét 

igazoló dokumentum másolatát,
- számlavezető pénzintézet nevét, bankszámlaszámát.

A pályázatokat Kunhegyes Város Jegyzőjének címezve kell 
beküldeni, , a Kunhegyesi 2021. február 26-án 12.00 óráig
Polgármesteri Hivatal Kunhegyes, Szabadság tér 1. címre.

Az az egyesület, amely az előző évi támogatással nem 
számolt el határidőig az önkormányzatnak, kizárja magát az ez 
évi pályázatból.

Határidőn túl beérkező, hiányos, illetve a kiírásnak nem 
megfelelő pályázatokat a Képviselő-testület elutasítja.

Barta Ferenc
jegyző


