Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. évi
tüdőszűrés

2016. március 30. (szerda)
és április 27. (szerda) között lesz.
Helye: Kunhegyes, Kossuth L. u. 43.
Kossuth Úti Általános Iskola (16-os Tanterem)
(Bejárat a Kossuth utca felőli kiskapunál)
Szűrési idő: Hétfő, szerda: 12.00 – 17.00 óráig
Kedd, csütörtök, péntek: 8.00 – 13.00 óráig
Utolsó szűrési napon (április 27. szerda): 12.00 – 16.00 óráig

Kérjük, hogy a saját egészségük érdekében a vizsgálaton
szíveskedjenek megjelenni!
A szűrővizsgálat számos betegség kiszűrését, korai
felismerését teszi lehetővé.
Azon lakosoknak, akik a 40. életévüket nem töltötték be és a
szűrést igénybe kívánják venni, részükre a szűrés térítésköteles és beutaló szükséges. A vizsgálat díját (1700 Ft)
postai csekken kell beﬁzetni, melyet a szűrés helyszínén
lehet kérni beutaló bemutatása ellenében.
A 18 év alatti lakosok szűrésénél a beleegyező nyilatkozat
aláírása végett a szülő/gondviselő megjelenése is szükséges.

Személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját
Felbélyegzett és megcímzett boríték leadása esetén a szűrési
kérjük a szűrésre vigye magával!
lelete megküldésre kerül. Egy borítékban csak 1 személy leletét
Felhívjuk szíves ﬁgyelmüket, hogy a szűrés nem kötelező, postázzák.
viszont a vizsgálaton való megjelenés minden 40 év feletti
lakosnak ajánlott és térítésmentes.
Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk a városban működő társadalmi szervezetek,
egyesületek, gazdasági szervek és intézmények vezetői
ﬁgyelmét, hogy a következő önkormányzati alapítású kitüntető
díjakra tehetnek javaslatot:
- „PRO URBE KUNHEGYES” kitüntető díj
- „Kunhegyes Város Egészségügyi és Szociális
Szolgálatáért” Díj
- „Kunhegyes Város Kultúrájáért” Díj
- „Kunhegyes Város Sportjáért” Díj
- „Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím
- „Kunhegyes Városért végzett Társadalmi munkáért” díj

A javaslattételek feltételeiről, a díjak adományozásának
módjáról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal
I. számú épület 6. szobájában. (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)
A díjak adományozására minden év április 30-ig lehet
javaslatot tenni, melyet Kunhegyes Város Polgármesteréhez
kell benyújtani.
A „Kunhegyes Város Díszpolgára” cím és a „Kunhegyes
városért végzett Társadalmi munkáért” díj adományozására
vonatkozó javaslatok beérkezési határideje: 2016. június 30.

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy Kunhegyes településen az éves lomtalanításra

során közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak a közszolgáltatón, vagy megbízottján
kívül bárki más által történő elszállítása jogtalan eltulajdonításnak minősül!
A lomhulladék nem tartalmazhat:
· háztartási hulladékot,
· veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat,
faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat,
lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat,
fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati
tetem, trágya), gyógyszereket, permetszereket és azok
dobozait,
· azbesztet tartalmazó hulladékokat,
· éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők,
vágó-szúróeszközök),
· építési törmeléket, épületbontásból származó
hulladékot,
· gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot,
autóroncsokat,
· elektronikai hulladékot
· zöldhulladékot.
Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való segítő közreműködésüket!

2016. április 18-án hétfőn kerül sor
Lomhulladékként az alábbi hulladékot szállítjuk el:
Nagyobb méretű szilárd hulladékok, berendezési tárgyak,
bútorzat, ágybetét, ruhanemű. A jogszabályok által veszélyesnek minősített hulladékot és az építési-, bontási törmeléket nem
áll módunkban elszállítani. Egy ingatlanról annyi lomhulladékot szállítunk el, ami normál életvitel mellett 1 év alatt keletkezhet az ingatlannál. Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét
és betartását.
A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A lomhulladékot, a
közterület-foglalás szabályait betartva az ingatlan előtti
közterültre kell kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző
gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan,
balesetmentesen legyen elvégezhető. A kis térfogatú szilárd
hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok
megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel
mozgathatóak legyenek!
A fentiektől eltérő módon kihelyezett hulladékokat nem
szállítjuk el!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás

Kunhegyes Város Önkormányzata

