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Kunhegyes Város Polgármestere
 döntött a Kunhegyes, Ady Endre utca 2. (446. hrsz) szám 

alatti, kivett műhely megnevezésű ingatlan értékesítéséhez való 
hozzájárulásról
 döntött a Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. (435 hrsz.) 

szám alatti ingatlan villámvédelmi rendszerének kivitelezéséről
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartá-

sában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
Konyha gyermekjóléti alapellátást biztosító Bölcsőde és Kony-
ha szakmai egységének ideiglenes telephely változtatásáról 
szóló 3/2021.(I.12.) polgármesteri határozat kiegészítéséről
 döntött Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 

szóló 2020. évi XC. Törvény 3. melléklet A helyi önkormányza-
tok kiegészítő támogatásai II.22.3.5. Belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása jogcímen benyújtott pályázati igénylésről
 döntött Kunhegyes város versenysport tevékenységének 

2021. évi támogatásáról
 döntött a Nyugdíjas Klub támogatásáról
 döntött karácsonyi fénydekorációs elem beszerzéséről
 döntött Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 

Konyha Intézmény épület bővítéséhez, és főzőkonyha 
üzemeltetéséhez szükséges gáz közmű szolgáltatói engedélyes 
tervdokumentáció elkészítéséről
 döntött önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások 

felújítási munkáinak, valamint Arany J. u. 24. szám alatti 
Konyha belső felújításának műszaki ellenőri feladatok 
ellátásáról

 döntött „A kunhegyesi Garai utcai és Kossuth utcai óvodák 
épületeinek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16-
JN1-2019-00013 azonosító számú pályázat megvalósításához 
szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
 döntött a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Egyesülete támogatásáról a Kunhegyesi Csoport céljai 
érdekében
 döntött a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 döntött a 2021. évi Járási Startmunka mintaprogramok 

beruházási és dologi költségeire érkezett árajánlatok bírálatáról
 döntött Kunhegyes belterületi járdák kiviteli terv 

dokumentációjának elkészítésére tervező kiválasztásáról
 döntött a város 65 év feletti szociálisan rászoruló 

lakosainak húsvéti csomag beszerzése tárgyában
 döntött a civil szervezetek részére pályázat kiírásáról
 döntött a 2021 hagyományos hosszabb idejű közfoglal-

koztatás közvetlen költségeire érkezett árajánlatok bírálatáról

Rendeletek:
 e l fogadta  az önkormányzat  vagyonáról  szóló 

22/2004.(V.01.) önkormányzati rendelet módosítását
 elfogadta a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok 

rendjéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítását

 Barta Ferenc
 jegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató polgármesteri határozatokról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
civil szervezetek részére

„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 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 támoga-
tással 2022. január 15-ig kell elszámolni.

A pályázatot Kunhegyes Város Polgármesteréhez 
(Kunhegyes, Szabadság tér 1. 2021. május 14. (péntek)
12 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.


