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5. A várakozási díj megﬁzetésének a veszélyhelyzet
során alkalmazandó eltérő szabályai
8. § A koronavírus világjárvány terjedésének csökkentése
érdekében
a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat
tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek,
valamint
b) az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak,
terek, parkok és egyéb közterületek várakozási
területeinek járművel történő, várakozási célú
használatáért várakozási díjat nem kell ﬁzetni.
6. A járványügyi készültségi időszak szabályai
9. § A járványügyi készültségi időszak szabályai – így például
a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet idején is
fennmaradnak.
7. Záró rendelkezések
10. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 1. § (1)
bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a 2. §ban, a 3. § (1)-(3) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében
meghatározott védelmi intézkedést megszegi.
(2) A Szabs. tv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1)
bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság
legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb
összege ötszázezer forint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a
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helyszíni bírság összege a Szabs. tv. 99. § (2) bekezdésétől
eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a
szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer
forintig terjed.
11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2020. november 4-én lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 12. § 2020. november 5-én lép hatályba.
12. § A 10. § (1) bekezdésében az „a 2. §-ban” szövegrész
helyébe az „az 1. §-ban, a 2. §-ban” szöveg lép.
13. § Az R. 1/A. alcíme a következő 3/B. §-sal egészül ki: „3/B.
§ A 3/A. § szerinti hatáskör gyakorlója
a) a z e l l e n ő r z é s h e l y e s z e r i n t i l l e t é k e s
rendőrkapitányság,
b) a B u d a p e s t L i s z t F e re n c N e m z e t k ö z i
Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.”
14. § Hatályát veszti az R.
a) 1. § (1) bekezdés l) pontja,
b) 3. § (1) bekezdésében az „a 6. § (6) bekezdése,”
szövegrész,
c) 6. §-a,
d) 9. §-ában az „a 6. § (2), (3) és (6) bekezdése,”
szövegrész.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Múltba néző…
1866. november 4-én halt meg Kunhegyesen Varga Imre
Nagykun Kerületi főjegyző, 1861-66 között nagykunkapitány.
1311. november 8-án I. Károly király Vácon kelt oklevele
Hegyesegyház néven említi Kunhegyest.
1931. november 8-án szentelte fel az új, három tantermes
kunhegyesi katolikus iskolát Szentgyörgyi József tanfelügyelő.
Az épületet a Sze plőtelenül fogant atot t Magya rok
Nagyasszonyának, Boldogságos Szűz Máriának és Szűz Szent
Imre hercegnek, a katolikus ifjúság védőszentjének oltalma alá
helyezték. Az építkezés 1929 őszén kezdődött. A kivitelezéssel
Lipták János törökszentmiklósi és Pál János kunhegyesi
építészt bízták meg. Az alapkőletételnél 1929. október 13-án
jelen volt: gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter, aki 40 ezer
pengő iskolaépítési segélyt juttatott az egyházközségnek,
valamint Gömbös Gyula honvédelmi miniszter, Almásy Sándor
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja, Herczeg Béla
országgyűlési képviselő, Back Andor főszolgabíró. A tanítás
1930. szeptember 1-jén kezdődött meg az iskolában, melynek
építési költsége (a padokkal együtt) 55 ezer pengő volt.
1960. november 9-én született Törökszentmiklóson Szabó
Tibor népművelő, tanár. Kunhegyesen a művelődési
központban, majd a szakmunkásképzőben dolgozott haláláig.
+2005. október 17.
1997. november 10-én Kunhegyesen átadták a Tiszafüred és
Vidéke Takarékszövetkezet új bankﬁókját.
1818. november 11-én született Kunhegyesen Sipos Gábor
nádor huszár. 1848 őszén szökés közben vesztette életét, amikor
külföldről haza akart jönni társaival és csatlakozni akartak a
szabadságharchoz. (Szülei: Sipos János, Tót Kata.)
1884. november 15-én halt meg Kunhegyesen Bödök István
volt 48-as huszár főhadnagy, városi rendőrkapitány 69 éves 10
hónapos korában.

1915. november 17-én született Abádszalókon Fabó
Zsigmondné Masáth Zsuzsanna Masáth Ferenc református
lelkész első gyermekeként. Miskolcon érettségizett a
református gimnáziumban. 1936-ban végezett Debrecenben a
Tanítóképzőben. 1936. szept. 1-jétől 1973. szeptember 1-jéig
tanított a kunhegyesi Kossuth úti Általános Iskolában. Férje
Fabó Zsigmond református lelkész lett, akit köztisztelet és
szeretett övezett a kunhegyesi lakosság körében. Gyermekeik:
Zsigmond és Éva. Nyugdíjasként még 13 évet tanított a
gimnáziumban és a szakmunkásképzőben. Pro Urbe-díjas 1992
– 2007-ben vette át rubindiplomáját - Kunhegyes Díszpolgára
lett 2011-ben. +2012
1887. november 18-án halt meg Budapesten Kolosy Elvira
költőnő. Szülei: Kolosy Lajos törvényszéki bíró, nagykun
kapitány és Kulifay Judit református lelkész leánya. (1863.
február 10-én Kunhegyesen született.)
1848. november 26-án tartották az első istentiszteletet új
református templomunkban.
1976. november 26-án került sor a nagyközségi ravatalozó
átadására a református temetőben.
2000. november 27-én kezdte meg működését a Búzavirág
népdalkör Kunhegyesen 7 alapító taggal: Geszti Sándorné, Kun
Tamásné, Szabó Mária, Kissné Csúr Ágnes, Molnárné Jákó
Mária, Szentpéteriné Lévai Mária, dr. Lévai Éva (a népdalkör
vezetője lett).
1937. november 28-án került sora kunhegyesi országzászló
avatására a községháza református templom felé eső része előtt.
Víg Márta
helytörténész

