Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete értesíti
az óvodás korú gyermekek szüleit, hogy a
2016/2017-es nevelési évre az ÓVODAI felvételre
jelentkezés
Időpontja: 2016. április 26-27. (kedd és szerda)
Naponta 8.00 – 17.00 óráig.
Helye:
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
(Hajnal Úti Óvoda – Kunhegyes Hajnal u. 3.)
A város valamennyi óvodás korú gyermekét
a központi óvodában (Hajnal u. 3.) kell jelentkeztetni!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény.
A törvény 49.§ (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel,
átvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után
vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §
(2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában
köteles óvodai foglalkozáson, nevelésben részt venni,
melynek teljesítéséért a szülő felelős.

A 2016/2017-os nevelési évre kötelező beíratni azt a
gyermeket, aki 3. életévét 2016. augusztus 31. napjáig
betölti, és még nem jár óvodába.
Az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül és eljárást von maga után.
Az a szülő, akinek óvodai nevelésre kötelezett gyermeke
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2016.
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok:

Szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány
A 2016/2017. nevelési év 2016. szeptember 1. napjától 2017.
augusztus 31. napjáig tart.
A felvételi körzet: Kunhegyes város közigazgatási területe.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 21 munkanapon belül az óvoda vezetője hoz döntést és értesíti a szülőt.
Jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15
napon belül lehet fellebbezni. A kérelmet Kunhegyes Város
Jegyzőjének kell címezni.
Dr. Pénzes Tímea
Kunhegyes Város Jegyzője

HIRDETMÉNY
Zapad – Albertirsa 750 kV-os távvezeték alapfelújítás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyban megjelölt távvezeték üzemeltetője és egyben tulajdonosa, a MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átvételi Rendszerirányító ZRt. (1030 Budapest, Anikó u. 4., továbbiakban MAVIR ZRt.) megbízásából
társaságunk megkezdi a távvezeték alapfelújításból az elmúlt évről visszamaradt munkáinak elvégzését.
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.
A kivitelezés felelős műszaki vezetője:
Kopasz Sándor MVM Ovit Zrt. Kamarai nyilvántartási száma: MV-Ép/A-/03-5100/2017.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi
Járási Hivatala a rókák tavaszi veszettség elleni orális
immunizálása céljából Kunhegyes közigazgatási területén
csalétek vakcina kiszórásának időpontjától számított
21 napig, azaz
2016. április 02 - április 22-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.
Az ebzárlat tartama alatt:
a) tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a
kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy
emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását
vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem
szökhetnek;
b) kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral
szabad kivinni;
c) a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni
védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági
állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével

szabad kivinni;
d) az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
vadászebek, fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
katasztrófa-mentő ebek, segítő és terápiás ebek, valamint a
látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak
megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt
korlátozás alól;
e) az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági
megﬁgyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
f) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó
rendezvény nem tartható.
Az immunizálással érintett területen a vadászati hatóság
felhívására és irányításával a vadászatra jogosultnak jól látható,
piros színű, legalább magyar nyelvű, a felhívás megértését
szolgáló piktogrammal ellátott ﬁgyelemfelhívó plakátokat kell
kihelyezni a lakott területekről kivezető utak mentén,
bekötőutaknál, kiránduló és parkolóhelyeken, turistaházak és
vadászházak mellett.

