
 6 Kunhegyesi Híradó 2017. Március

A tavasz közeledtével a növénytermesztés aktuális feladatai 
mellett is. elszaporodnak a vegyszerlopások A nem megfele-
lően őrzött növényvédő szereket ellopják. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 
ajánlásai a vegyszerlopások megelőzésére: 

A vegyszerek beszerzési ára száz- kis mennyiségben is több 
ezeres, akár milliós nagyságrendű lehet. a pótlás Ha ellopják, 
komoly anyagi terhet jelent Fordítsanak figyel-a gazdáknak. 
met a biztonságos tárolásra! 

Akadályozzák meg hogy illetéktelenek az ilyen veszélyes , 
anyagokhoz hozzáférhessenek! 

A lopások megelőzése érdekében ezeket a növényvédő sze-
reket megfelelő védelemmel ellátott helyiségekben tárolják! 
Gondoljanak arra, hogy a kisteherautók platója, a pozdorja-
sufni, a garázs nem biztonságos! 

Szereltessenek fel szabotázsvédett riasztó berendezéseket, 
használjanak jó, éjjel is megfelelő minőségű felvé-őrkutyákat, 
tel készítésére alkalmas, szintén szabotázsvédett kamerákat, 
alkalmazzanak élőerős őrzést! 

Fordítsanak kiemelt figyelmet a vegyszertároló épületek 
behatolás elleni védelmére! A TUTO lakat már a múlté! – csu-
pán másodpercekre nyújt védelmet. Szereljenek fel biztonsági 
ajtókat, a nyílászárókat ráccsal erősítsék meg, az ablakokat 
biztonsági fóliával vonják be, a törésvédelem érdekében!

Az elektronikus védelmi eszközökkel fokozható a mechani-
kus védelem! A mozgás-, törésérzékelőkkel felszerelt riasztók – 
megfelelő védelmet jelenthetnek. Távfelügyelettel, élőerős 
őrzéssel tegyék teljeskörűvé a vegyszerraktár biztonságát.

Fordítsanak figyelmet a telepített riasztók folyamatos, szak-
szerű üzemeltetésére! Csak akkor tudnak védelmet nyújtani, ha 
használják azokat, működőképesek, és be vannak kapcsolva.

A lakatlan területen történő vegyszertárolás, a megfelelő 
őrzésvédelem hiányában komoly kockázati tényezőt jelent!

Ha bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rend-
őrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon! A 
bűncselekmény helyszínét hagyja érintetlenül!

TEGYEN HATHATÓS INTÉZKEDÉSEKET A 
VEGYSZERLOPÁSOK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN!

VIGYÁZAT, VEGYSZERLOPÁSOK! 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
a 8/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelettel módosított

2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete
a belterületi tűzgyújtásról

25. § (1) Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos. (2) Avart és kerti hulladékot csak jól 
kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés 
hősugárzása kárt ne okozzon. (3) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő 
fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. (4) Vonalas létesítmény (közút, vasút, 
töltés, árok bevágás stb.) mentén – a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül – bármely növényzet égetése tilos. (5) 
Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik. (6) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék – elemi kár kivételével – bármilyen más 
okból eredően kigyullad. (7) Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi célú, nyílttéri 
égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók. (8) Nyílt téri égetéssel járó tűzoltási gyakorlat külön jogszabályban 
foglaltak szerint végezhető. (9) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Kunhegyes Város Jegyzője

A Kunhegyes Kultúrájáért
Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2016 évben 
adójuk 1 %-ával támogatták az alapítvány 

tevékenységét. 
Kérjük, hogy felajánlásával 2017-ben is segítse az 

alapítvány működését.
Adószámunk: 18834545-1-16

Köszönettel: A kuratóriumi Tagok

Kunhegyes és Térsége 
Ikergyermekeiért Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2016 évben 
adójuk 1 %-ával támogatták az alapítvány 

tevékenységét. 
Kérjük, hogy felajánlásával 2017-ben is segítse az 

alapítvány működését.
Adószámunk: 18834370-1-16

Köszönettel: A kuratóriumi Tagok

Kedves Támogatónk!
Örömmel tudatjuk Önnel, hogy az alapítványunknak 

szánt támogatást újból tudjuk fogadni. Kérjük, 
amennyiben fontosnak tartja városunk zenei 

programjainak megvalósulását, adója 1 %-át ajánlja
a Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány javára!

Az alapítvány adószáma: 18833836
KZA Kuratóriuma

Tisztelt Szülők!
A  köszöni a 2016. évi 1%-Dózsa Diákönkormányzata
os adófelajánlásukat, melyből mintegy 300 000 Ft gyűlt 
össze. Az összeg egy részéből nagyon értékes, profi 

fényképezőgépet vásároltunk. 
Ha tehetik, kérjük, szíveskedjenek továbbra is 

támogatni bennünket céljaink megvalósításában, 
melyek között udvari játékok vásárlása is szerepel. 

Köszönjük felajánlásaikat.
Adószámunk: 192 183 53-1-16

Kunhegyesi Általános Iskola és AMI Diákönkormányzata
Tatai Tibor – DÖK segítő tanár


