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Tisztelt kunhegyesi lakosok, üzlet tulajdonosok! ha az ingatlan tulajdonos a tisztántartásnak nem tesz eleget, a 
A téliesre fordult idõjárásra tekintettel engedjék meg, hogy fel- Polgármesteri Hivatal a munkálatokat elvégezteti és a tulajdo-

hívjam a figyelmüket az alábbi jogszabályra. nos felé továbbszámlázza.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselõtestületének a (2) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó 

köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjérõl és a szer- egységek, intézmények és szolgáltató egységek elõtti járda-
vezet t köztisztasági közszolgál tatások ellátásáról szóló  szakaszt, illetõleg ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig ter-
35/2004.(VII.16.) helyi rendelete bizonyos elõírásaira: jedõ teljes területet a tulajdonos köteles tisztántartani.

7. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 11. § (3) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan elõtt 
a) Az ingatlan elõtti járda, (járda hiányában 1 m széles hótól, jégtõl és ónos esõtõl síkossá vált járdaszakaszt (szükség 

területsáv, illetõleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig esetén naponta többször is) síkosságtól mentesíteni.
terjedõ teljes terület), továbbá a járda és az út közötti kiépített (7) Az ingatlan tulajdonosa (használója) az ingatlanja elõtti 
vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét járdáról, ha szükséges naponta többször köteles eltakarítani a ha-
és gyommentesítésérõl, a hó eltakarításról és a síkosság- vat.
mentességrõl. Figyeljünk egymásra, hogy a téli idõjárás alatt se történjenek 

g) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommente- balesetek városunkban!
sítésérõl; Szabó András polgármester

Tisztelt kunhegyesi lakosok, üzlettulajdonosok!

A 2014/2015-ös nevelési évre kötelezõ beíratni azt a Kunhegyes Város Önkormányzati 
gyermeket, aki 5. életévét 2014. december 31. napjáig Képviselõtestülete értesíti az óvodás korú 
betölti, és még nem jár óvodába.gyermekek szüleit, hogy a 

2014/2015-ös nevelési évre az
Az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának ÓVODAI felvételre jelentkezés

elmulasztása szabálysértésnek minõsül és eljárást von 
maga után. Idõpontja: 2014. április 22-23. (kedd és szerda)

00 00Naponta 8  - 17  óráig. Az a szülõ, akinek gyermeke óvodakötelezettségét 
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének 

Helye: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye utolsó határnapját követõ 15 napon belül írásban 
Hajnal Úti Tagóvoda értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 
Kunhegyes Hajnal u. 3. tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

A város valamennyi óvodás korú gyermekét a Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok:
központi óvodában (Hajnal u. 3.) kell jelentkeztetni!

/ Szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványaA nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 

/ A gyermek születési anyakönyvi kivonata és a (továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a 
gyermek nevére kiállított személyi azonosító és gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig 
lakcímet igazoló hatósági igazolványnevelõ intézmény. A törvény 49.§ (1) bekezdése értelmében az 

óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába 
a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetõ fel. A A felvételi körzetek elérhetõk a  
szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a oldalon. 
gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekek felvételérõl a beiratkozást követõ 15 

Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése értelmében a gyermeket napon belül az óvoda vezetõje hoz döntést és értesíti a 
elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek szülõt. 
körzetében lakik vagy ahol szülõje dolgozik.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ 
Jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtõl számított 

(3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, 
15 napon belül lehet fellebbezni. 

amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év (2014. 
A kérelmet Kunhegyes Város Jegyzõjének kell címezni.

szeptember 1.) kezdõ napjától napi négy órát köteles 
óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a 

Kunhegyes Város Jegyzõje
szülõ felelõs.

www.kunhegyes.hu

HIRDETMÉNY

Szennyvízcsatorna építéssel kapcsolatos információ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a szennyvízberuházást végzõ cégek Információs Mérnöki Irodát nyitottak 
Kunhegyes Kossuth út 55. szám (régi lenti patika) alatt. Ügyfélfogadás hétköznapon 8-16 óráig. A 
szennyvízcsatorna építéssel kapcsolatos kérdéseikre itt kapnak választ, illetve észrevételeiket itt tehetik meg.

Kivitelezõk


