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A Képviselőtestület 2015. szeptember 10-én 
megtartott nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat 
tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 véglegesen jóváhagyta és elfogadta az Integrált 

Településfejlesztési Stratégiát a Belügyminisztérium 
szakmai megfelelőségi vizsgálata után.
 döntött a „Kunhegyes vízminőség-javítás és 

vízbázis fejlesztés” című pályázat Támogatási 
szerződésének 3. számú módosításáról.
 módosította a Kunhegyes és Térsége Ikergyer-

mekeiért Alapítvány alapító okiratát, a kuratórium 
tagjaiban történt személyi változás miatt.
 tárgyalta a Kunhegyesi  Római Katolikus 

Egyházközség tulajdonában lévő plébániakertben 
kialakított sportudvar használatára vonatkozó megálla-
podás-tervezetet.
 döntött a Kossuth L. u. 58. szám alatti Tancuk-

rászda épület vonatkozásában kezdeményezett vagyon-
kezelési jog biztosításával kapcsolatos szándék-
nyilatkozat elfogadásáról.
 kiválasztotta a Kossuth L. u. 58. szám alatti 

Tancukrászda épület tetőjavítási munkálataihoz a 
kivitelezőt.
 döntött a piactéri vásárcsarnok emeleti üzlet-

helyiség bérleti szerződésének újrakötéséről.
 tárgyalta a Mihály Napi Sokadalom rendezvény 

költségeinek Miniszterelnökség által történő finanszí-
rozásáról szóló előterjesztést.
 döntött a Mihály Napi Sokadalom rendezvényen 

fellépő fúvós zenekar, a Cimbaliband fellépéséhez 
szükséges szerződések megkötéséről. 
 döntött a Kunhegyesi Képeslapsorozat megjelen-

tetéséről.
 hozzájárult egy az önkormányzat tulajdonát 

képező belterületi ingatlan bérbe adásához munkahely-
teremtő beruházás céljából. 
 döntött az Önkormányzat és az ASTRA S.A. Bizto-

sító között létrejött vagyonbiztosítási szerződés felbon-
tásáról, és döntött arról, hogy az önkormányzat az 
ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt.-vel köt szerződést.

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, amikor a 
temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteinket. Sírjaikat a 
kegyelet virágaival díszítjük, meggyújtjuk az emlékezés 
lángját.

Sajnos a temetőket nem mindenki amiatt látogatja, hogy 
szerettei sírjához koszorút tegyen, s emlékezzen.

Szomorú tapasztaltuk, hogy a kegyelet napjaiban a temetők 
közvetlen környezetében gyakrabban fordult elő gépkocsi-
feltörés, kerékpárlopás, valamint a sírokról történő virág és 
koszorú eltulajdonítás, továbbá a lakástulajdonos távollétét 
kihasználó betörés, illetve besurranás.
Kérjük Önöket, hogy:

 Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződjenek meg 
arról, hogy a gépjárművet, kerékpárjukat biztosan 
lezárták!

 Amíg kegyeletüket leróják, ne hagyják személyes 

irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat az autóban! 
Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben! 
Az elkövetőkre jellemző, hogy a legkisebb értékek miatt 
is képesek betörni az ablakot, vagy feltörni a zárat. Az 
autó nem biztonságos tárolóeszköz!

 Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt 
rendezik, még ha csak épp vízért vagy csupán a 
konténerhez mennek is!

 Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy kabátjuk 
belső zsebeiben tartsák!

 Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben 
tartózkodnak!

Természetesen a rendőrség idén is megkülönböztetett 
figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás 
megelőzése érdekében kérjük fokozott odafigyelésüket, hogy a 
megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!

Bűnmegelőzési tanácsok Mindenszentekre és Halottak Napjára
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