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FELHÍVÁS
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási
könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. benyújtani:
törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb
/ postai úton postacím: „Kunhegyes Városért”
tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti felKözalapítány 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
adatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás
/ a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 5340
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente
Kunhegyes, Ady Endre utca 3. szám alatti Ügyfélszolgálalegalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
ti épületében elhelyezett gyûjtõládába,
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók
/ a Kunhegyes Város Önkormányzata. faxszámára:
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást kö59/326-057
teles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek
/ elektronikusan az ebnyilvantartas@kunhegyes.hu címre
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme,
megküldve
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony el/ Kunhegyes piaccsarnokban elhelyezett gyûjtõládába
látása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köFelhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolteles a törvényben elõírt adatokat a települési önkormányzat ren- gáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot
delkezésére bocsátani. Kunhegyes Város Önkormányzata Kun- vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi
hegyes Város közigazgatási területén az ebösszeírással kapcso- bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglallatos feladatok elvégzésével a „Kunhegyes Városért” Közala- tak alapján 30.000 Ft.
pítványt bízta meg.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott
A 2013. évi ebösszeírás céljából kérem a Kunhegyes Város adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatárközigazgatási területén tartott négy hónaposnál idõsebb ebek sai ellenõrizni fogják.
tulajdonosait/tartóit, hogy a Kunhegyesi Híradóban található
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információ„Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt lehe- kat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az eb összeírást követõtõségekkel élve azt legkésõbb 2013. december 31. napjáig el- en is kötelesek az adatokban bekövetkezõ változásokat, szajuttatni szíveskedjen.
porulatot írásban bejelenteni.
Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetõk a
Az eb tulajdonosa vagy tartója a bejelentését az alábbi mó„Kunhegyes Városért” Közalapítvány, Kunhegyes, Ady Endre dokon teheti meg:
utca 3. szám alatti ügyfélszolgálatán és Kunhegyes Város Pol/ személyesen vagy postai úton a Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatalának a Fõportáján illetve a
gármesteri Hivatala 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
szám
www.kunhegyes.hu weboldalról letölthetõ. A letöltött adatlap
számítógépen kitölthetõ, melyet nyomtatás után alá kell írni. Az
/ a Kunhegyes Város Önkormányzata faxszámára:
aláírással ellátott adatlapokat csatolni kell az elektronikus
59/326-057
levélhez, melyet az ebnyilvantartas@kunhegyes.hu e-mail cím/ elektronikusan az ebnyilvantartas@kunhegyes.hu címre
re kell elküldeni.
megküldve.
A kitöltéssel kapcsolatban a 59/530-500/154 es telefonszáEgyüttmûködését köszönöm!
mon kaphatnak tájékoztatást hétfõtõl csütörtökig 8:00-16:00
óra között.
Dr. Pénzes Tímea jegyzõ
Tisztelt kunhegyesi Lakosok!

Tisztelt Adományozók!
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak a vállalkozóknak és
magánszemélyeknek, akik nagylelkû
adományaikkal támogatták a településen
nehéz körülmények között élõ lakosokat.
Nagy öröm számunkra, hogy segítették
a köztünk élõ családokat. A Karácsony
elõtt kiosztott adományokkal önzetlenségüknek köszönhetõen a szeretet és odafigyelés kézzelfoghatóan is megmutatkozott számukra. Nem csak az ügyfeleinknek jelent ez támogatást, hanem nekünk is, mert azzal, hogy adományukat eljuttatják intézményünkbe, további erõt
adnak munkánkhoz.
A jövõben is számítunk önzetlenségükre.
Köszönjük
Kunhegyesi Mikro-térségi
Szociális Intézmény
Vincze Lászlóné
intézményvezetõ

A rendõrség is készül a közelgõ
ünnepekre!
A közelgõ ünnepekre való tekintettel nemcsak a bevásárló forgalom nõ meg, hanem több lehet a tolvaj, a bûnözõ is. AJNSZ Megyei Rendõrkapitányság az év végi
ünnepek zavartalansága érdekében idén is kiemelt figyelmet fordít a biztonságra.
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a nagyobb bevásárlóközpontokban, áruházakban, autóbusz pályaudvaron, forgalmasabb helyeken,
fokozottan vigyázzanak értékeikre! Autóikban ne hagyjanak értékeket,
pénztárcát, mobiltelefont, iratokat. Ha ajándékot vásároltak, azt se hagyják látható helyen, hanem a csomagtartóba rakják azokat.
Ha mégis megtörténik a baj, azonnal hívják a rendõrség 107, 112-es segélyhívó
számait! Ezzel egyidejûleg tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, azonnal tiltassák le bank kártyáikat, mobiltelefonjaikat a további visszaélések megakadályozása érdekében.

Köszönetet mondunk Szabó András Polgármester Úrnak és a képviselõtestület
tagjainak, akik adományukkal támogatták Nyugdíjas Klubunkat.
A vezetõség és a tagság nevében
Papp Lászlóné
klubvezetõ

