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EBTARTÓK FIGYELEM!

Kunhegyes városban az ebek veszettség elleni oltása a 
következõ idõpontokban történik:

h hszeptember 24. (szerda) de. 8-11 du.14-16
h hszeptember 25. (csütörtök) de. 8-11 du.14-16
hszeptember 26. (péntek) de. 8-11

vOltás helye: Cserepes kocsma

vMinden 3 hónapnál idõsebb, chippel ellátott kutya 
oltása kötelezõ!

vVeszettség elleni oltás: 3.500,- Ft/db

TISZTELT
KUNHEGYESI LAKOSOK!

Az elmúlt idõszakban jelentõsen megnövekedett azon 
vállalkozók száma, akik a szennyvíz házi bekötések 
munkálataira szórólapokkal igyekeznek felhívni magukra 
a figyelmet.

Ezúton szeretném felhívni a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy ameddig nem kapnak hivatalos értesítést a 
rácsatlakozásról, addig ne kössenek rá a hálózatra és ne 
használják az ingatlanra 1-1,5 m-re bevezetett házi 
bekötõidomok csatlakozását!

Csalók tévesztik meg a szolgáltatókat, vállalkozásokat 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Az utóbbi idõben 
sorozatos visszaélések történtek megyeszerte a 
Katasztrófavédelem nevében. Információink szerint a 
megyei szóvivõre, illetve a hatósági osztályra 
hivatkozva több céget, telephelyet, üzletet hívott föl 
valaki, aki arról tájékoztatta az „ügyfeleket”, hogy 
hamarosan tûzvédelmi ellenõrzést tartanak a 
telephelyen, amelyhez bizonyos iratokat kell 
elõkészítenie.

Ezt követõen több helyen jelentek meg magukat a 
katasztrófavédelem alvállalkozójának kiadó, 
tûzvédelemmel foglalkozó emberek, akik a tûzoltó 
berendezéseket, tûzvédelmi eszközöket adtak el, 
vélhetõen jóval több pénzért, mint amennyiért ezek 
egyébként szakboltokban beszerezhetõek. A megyében 
egyebek között Szolnokon, Karcagon, Törökszent-
miklóson, Kisújszálláson, Kunhegyesen jelentkeztek be 
ellenõrzésre, autószerelõ-mûhely, fodrászat, kozmetikai 
szalon, bútorüzlet, strand szerepelt a megtévesztett 
szolgáltatók listáján.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy:

- A katasztrófavédelem munkatársai egyenruhában, 
igazolvánnyal, jelvénnyel felszerelve, megfelelõ 
dokumentumok birtokában járnak ellenõrizni. Az 
ellenõrzöttek kérjék el az igazolványt, jelvényszámot 
azoktól, akik a katasztrófavédelemre hivatkoznak!

- A hatósági ellenõrzésekrõl a helyszínen jegyzõkönyv 
készül, aminek egy példányát az ügyfélnek át kell adni! 
Ragaszkodjanak az aláírt, lepecsételt jegyzõkönyvhöz 
az ellenõrzéseken!

- Az esetleg hiányzó iratok pótlása – a megszabott 
határidõn belül – nem kerül pénzbe!

- Az igazgatóságnak nincs alvállalkozója, nincs 
megbízott szolgáltató cége!

- Az igazgatóság munkatársai  semmilyen 
körülmények között nem kínálnak eladásra tûzvédelmi 
eszközöket, berendezéseket!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mûködik még a falra akasztott tûzoltókészülék? 
Szükséges tûzriadó tervet készíttetnie? Elveszett a 
tûzvédelmi jogszabályok útvesztõjében? Bízza 
szakértõkre a dolgot! A kunhegyesi tûzoltóság a helyi 
cégek, üzletek biztonságát fontos célkitûzésének tartja, 
ezért részükre ingyenes tûzvédelmi szaktanácsadást 
nyújt. 

Keressen az alábbi elérhetõségeken, amennyiben 
szeretné, hogy áttekintsük telephelye, üzlete tûzvédelmi 
helyzetét, kíváncsi hogyan felelhet meg a leggaz-
daságosabb módon a jogszabályok elõírásainak, vagy 
éppen hatósági ellenõrzésre szeretne felkészülni.

Bízunk benne, hogy segítségünkkel a kunhegyesi 
vállalkozások nem csak a tûzkeletkezés kockázatát 
csökkenthetik a minimumra, hanem hasznos taná-
csainkkal jelentõs anyagi megtakarítást is elköny-
velhetnek.

Létai János tûzoltó fõhadnagy
tûzvédelmi mérnök

06-20-570-6700
letaijanos@tuzvedelem.hu
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