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Lakossági tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015.évi CCXL. törvényben és a kéményseprőipari 

tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése 
érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2017. évi 
kéményseprőipari sormunka elvégzését Kunhegyes városban, 2017. január 23. és 2017. április 30. között tervezte be.

A tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ szervezetünk lakossági honlapján – 
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu – elérhető.

 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 Gazdasági Ellátó Központ

VÁRJUK A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
KUNMADARASI CSAPATÁBA!

Olyan 18. életévüket betöltött, büntetlen előéletű, fizikai 
és pszichikai, valamint egészségi alkalmassági vizsgálaton 
megfelelő, érettségivel rendelkező majdani kollégák 
felvétele történik meg, akik lakóhelyük közelében képzelik 
el jövőjüket. 

Ehhez a büntetés-végrehajtási szervezet:
• tervezhető életpályát, 
• versenyképes – minimum bruttó 220.000,- Ft-os 

havi jövedelmet, 
• bruttó 200.000,- Ft-os évi cafetéria-juttatást, 
• szociális gondoskodást, lakhatási támogatásokat, 
• hosszú távú munkalehetőséget, 
• megbecsülést és előmeneteli lehetőséget kínál.

Mindehhez a büntetés-végrehajtás egy 27 hetes alapkiképzést 
biztosít. Az újonnan felvett kollégák az elméleti ismeretek 
elsajátítása után, elsősorban a régióban működő bv. inté-
zetekben szerezhetik meg a szükséges gyakorlatot, amelyet egy 
hatékonyan működő instruktori rendszer is támogat. A felvettek 
már a kiképzés ideje alatt teljes fizetésre, utazási költségtérítésre 
és térítésmentes szállásra, valamint kedvezményes étkezésre 
jogosultak. 

Keresse munkatársainkat a Büntetés-végrehajtás 
Kunmadarasi Toborzóirodájában:

Cím:	 5321, Kunmadaras, Karcagi u. 15.
Telefon:	 06-59/ 300- 375
	 06-30-792-3119

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 7 -18	 30

Kedd: 7 -16	 30

Szerda 7 -18	 30

Csütörtök: 7 -16	 30

Péntek: 7 -13	 30 30

A j el en t kez ése ket ,  f é nyké pes  önél e t r a jz oka t  a 
kunmadarastoborzas@bv.gov.hu e-mail címre várjuk.

Legyen Ön is munkatársunk! Várjuk sorainkba!

Tárgy: Országhatár - Albertirsa 750 kV-os távvezeték

MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy a tárgyban megjelölt távvezeték 
üzemeltetője és egyben tulajdonosa, a MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Átvételi Rendszerirányító ZRt. (1030 
Budapest, Anikó u. 4.) megbízásából  meg-2017. január 23-án
kezdi a távvezeték kikötött portáloszlopainak beszabályozását.

A munkavégzés a MAVIR ZRt. bejegyzett vezetékjoga 
alapján történik. A munkák során, a terepen való mozgás közben 
gépeink taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, 
amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján 
kártalanítás illeti meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlanok 
használói a térségben jelenlevő, a munkákért felelős 
építésvezetőnek személyesen, vagy levélben jelenthetik be a 
következő címen:

 MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
 1158 Budapest, Körvasút sor 105.

Tájékoztatás

Tisztelt kunhegyesi lakosok!

A Kunhegyesi Rendőrőrs munkatársai, szakemberei 2017. 
február 23-án 10 órától Kunhegyesen a Művelődési 
Központban előadást tartanak.

Az előadás témája az áldozattá válás megelőzése, a 
megelőzés eszközei és lehetőségei, valamint az idős kori 
közlekedés.

Az előadásra elsősorban az időskorú személyeket várjuk, de 
minden érdeklődőt szívesen látunk.

	 Tokai Lajos r. alezredes
	 őrsparancsnok

Előadás idősek részére
az áldozattá válás

megelőzése érdekében


