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A Képviselőtestület 2018. július 09-én és 2018. július 31-én 
megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb témákat 
tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a „TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 Kunhegyes 

Kakat-ér rekonstrukciója I., valamint a TOP-2.1.2-15-JN1-
2015-00009 Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, 
Kunhegyes belterületén” című projektek kivitelezési 
munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
és az eljárás megindításáról
 döntött a Kunhegyes Arany J. u. 26/a sz. alatti Bölcsőde 

felújítási munkáihoz szükséges közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról és Közbeszerzési Tervének módosításának 
elfogadásáról

 döntött a Népi építészeti Program keretében népi építészeti 
örökség megőrzésére felhíváshoz kapcsolódó Polgármesteri 
Hivatal épületének belső felújításáról
 döntött a hagyományos hosszabb időtartamú közfog-

lalkoztatás hatósági szerződése jóváhagyásáról
 döntött a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban 

nyertes Komlósi-féle szélmalom felújítás pályázat megvalósí-
tásához aláírt Vállalkozási Szerződés 2.számú  módosításáról 
 döntött az önkormányzat és intézményei karbantartásához 

szükséges anyagok beszerzéséhez beszállító kiválasztásáról
 döntött a Mihály Napi Sokadalom rendezvényre tűzijáték 

lebonyolítására érkezett ajánlatok bírálatáról
 Dr. Pénzes Tímea

 jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal átköltözése miatt 2018. augusztus 15. -16. – 17. 
(szerda – csütörtök - péntek) az ügyfélfogadás szünetel. 

Augusztus 21-től (kedd) a szokott ügyfélfogadási rendben a felújított Városháza épületében 
(Szabadság tér 1.) működik tovább a Polgármesteri Hivatal.

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol 
ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi.

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet 
nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő 
mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására 
alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, 
amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.

Hulladék, festékkel és/vagy vegyi anyaggal kezelt fahul-
ladék, egyéb hulladék háztartási berendezésben (pl. kályha) 
történő égetése TILOS. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, 
ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból 
kigyullad.

A legnagyobb bajt a klórtartalmú anyagok, a műanyagok, 
flakonok, PVC, ruhaneműk és az autógumik eltüzelése okozza. 
De fatermék is lehet nagyon veszélyes: például tilos festékes fát 
és a ragasztott bútorlapokat égetni, ugyanis közben rákkeltő 
anyagok keletkeznek. A hulladékégetés jogsértő tevékenység 
is, terjedő bírsággal sújtható, sőt adott esetben 500 000 forintig 
bűncselekménynek is minősülhet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírságot von maga után. 
Ha valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem 
engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben 
meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer 
forintig terjedő bírságra számíthat. Ha az égetés során akkora 
tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 
ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság.

 Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
 Katasztrófavédelmi Igazgatóság

TISZTELT LAKOSSÁG!


