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Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. (korábban Remondis Tisza A fentiektõl eltérõ módon kihelyezett hulladékokat nem 
Nonprofit Kft.) ezúton értesíti Önt, hogy Kunhegyes város szállítjuk el!
területén a tavaszi lomtalanítást az alábbi idõpontban 
szervezzük meg: A lomtalanítás során ki nem helyezhetõ hulladékok:

2014. április 25. (péntek) ·Robbanásveszélyes; tûzveszélyes hulladékok
·Irritáló; maró; ártalmas; mérgezõ hulladékok

Lomhulladékként az alábbi tárgyakat szállítjuk el:
·Fertõzõ hulladékok

Nagyobb méretû berendezési tárgyak, bútorzat, ágybetét, 
·Környezetre veszélyes hulladékok

háztartási berendezés, ruhanemû. Más egyéb jellegû, az 
·Olyan hulladék, mely vízzel, levegõvel érintkezve idevonatkozó jogszabályok által veszélyesnek minõsített 

mérgezõ gázokat fejleszthulladékokat és az építési bontási törmeléket nem áll 
·Építési – bontási hulladékokmódunkban elszállítani.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és betartását.
A ki nem helyezhetõ veszélyes hulladékok részletes listáját és 

jellemzõit a 2012.évi CLXXXV. törvény 1. melléklete A lomtalanítás reggel 7 órától kezdõdik. A lomhulladékot, a 
tartalmazza.közterület-foglalás szabályait betartva az ingatlan elõtti 

közterültre kell kihelyezni úgy, hogy azt a begyûjtést végzõ 
A zsákba rakott és a kötegelt zöld hulladékot a lomtól gépjármû meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan, 

elkülönítve kérjük kirakni: a zöld hulladékot külön fogjuk balesetmentesen legyen elvégezhetõ. A kis térfogatú 
elszállítani 2014. április 25-én. hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok 

megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erõvel 
NHSZ Tisza Nonprofit Kft.mozgathatóak legyenek! 

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Rókák tavaszi veszettség elleni orális immunizálása céljából f) az ebzárlat alatt húsevõ állatok összevezetésével 
az alábbi települések teljes területére a csalétek vakcina járó rendezvény nem tartható.
kiszórásának idõpontjától számított 14 napig, azaz Az immunizálással érintett területen a vadászati hatóság 

2014. április 05 - április 18-ig felhívására és irányításával a vadászatra jogosultnak jól látható, 
Berekfürdõ, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras, piros színû, legalább magyar nyelvû, a felhívás megértését 
Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabõ, Tiszabura, Tiszagyenda, szolgáló piktogrammal ellátott figyelemfelhívó plakátokat kell 
Tiszaroff, Tomajmonostora, Nagyiván, Tiszaderzs, kihelyezni a lakott területekrõl kivezetõ utak mentén, 
Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszentimre és bekötõutaknál, kiránduló és parkolóhelyeken, turistaházak és 
Tiszaszõlõs települések közigazgatási területén vadászházak mellett.

Jelen határozatommal megkeresem az érintett Önkormány-
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el. zatok jegyzõit, hogy intézkedésemet a lakossággal a helyben 

szokásos módon ismertesse.
A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal Ezen határozat ellen a kézhezvételtõi számított 15 napon 

végrehajtandó. belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Az ebzárlat tartama alatt: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 

a) tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, igazgató fõállatorvosának címzett (5000 Szolnok, Verseghy u. 
illetõleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy 9.), de hatóságomhoz (Karcagi Járási Hivatal Járási 
azok más állattal vagy emberrel ne Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala) két 
érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
vagy megkötését mellõzni lehet, ha azok onnan ki A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft. A 
nem szökhetnek; jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési 

b) kutyát tartási helyérõl csak pórázon vezetve és kérelemhez csatolni ke!!.
szájkosárra! szabad kivinni; A jogorvoslati eljárás díját a Jász-Nagykun-Szoinok Megyei 

c) a település területérõl kizárólag érvényes veszettség Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
elleni védõoltással rendelkezõ kutyát vagy macskát egészségügyi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 
és csak a hatósági állatorvos kedvezõ eredményû 10045002-00301772 számú számlájára, átutalás vagy a 
vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni; számlára történõ készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A 

d) az érvényes veszettség elleni védõoltással fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a 
rendelkezõ vadászebek, fegyveres erõk és fegyveres fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati 
testületek ebei, katasztrófa-mentõ ebek, segítõ és eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve 
terápiás ebek, valamint a látássérült embereket adóazonosító jelét.
vezetõ ebek rendeltetési céljuknak megfelelõ A fellebbezés elektronikus úton történõ benyújtására nincs 
használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt lehetõség.
korlátozás alól; Jelen határozat jogerõssé válik, amennyiben ellene nem 

e) az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevõket hatósági fellebbeztek és a fellebbezési határidõ letelt.
megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat dr. Nyakacska Emil
idõtartamára. Járási fõállatorvos

HATÁROZAT


