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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 53/2018.(III.27.) Kt. határozatával elfogadta a Szent István Strand és 
Gyógyvizű Fürdő 2018. évi szezonra vonatkozó belépőjegy árait az alábbiak szerint:

A táblázatban szereplő díjtételek tartalmazzák az általános forgalmit adót. 
Kedvezményre jogosít:

- diákigazolvány
- nyugdíjas igazolvány

A Szent István Strand és Gyógyvizű Fürdő május 1-től szeptember 30-ig tart nyitva az alábbiak szerint:
Hétfőtől - Vasárnapig 8 – 20 óráig 

Kellemes fürdőzést, kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!
Szabó András polgármester

Megnevezés Belépőjegy ára
Napijegy 1.000 Ft/fő
Kedvezményes napijegy 600 Ft/fő
Délutáni jegy (17.00 – 20.00 óráig) 600 Ft/fő
Csoportos napijegy (15 fő felett) 700 Ft/fő
Kedvezményes csoportos napijegy (15 fő felett) 500 Ft/fő
Alkalmi bérlet 5 alkalomra 3.500 Ft/fő
Alkalmi bérlet 10 alkalomra 6.000 Ft/fő
Kedvezményes alkalmi bérlet 5 alkalomra 2.500 Ft/fő
Kedvezményes alkalmi bérlet 10 alkalomra 5.000 Ft/fő
Tanulóbérlet úszásoktatásra, napi 2 órára, 5 alkalommal 1.250 Ft/fő
Heti bérlet 5.000 Ft/fő
Kedvezményes heti bérlet 4.000 Ft/fő
Havi bérlet 15.000 Ft/fő
Kedvezményes havi bérlet 10.000 Ft/fő
Úszóbérlet heti (18.00 – 20.00 óráig) 2.500 Ft/fő
Úszóbérlet havi (18.00 – 20.00 óráig) 8.000 Ft/fő
Szezonbérlet (05.01-09.30-ig) 40.000 Ft/fő
Szezonbérlet helyi lakosoknak (05.01-09.30-ig) 20.000 Ft/fő
Kabinbérlet 300 Ft/alkalom
Hangos bemondás 200 Ft/alkalom
Pálya (futball, röplabda) bérlet 200 Ft/óra
Labda (futball, röplabda) bérlet 100 Ft/óra
Lakókocsi bérleti díja 1.000 Ft/nap
Napi horgászjegy 1.500 Ft/nap
Kedvezményes Napi horgászjegy (helyi lakosoknak) 1.000 Ft/nap

A Központi Statisztikai Hivatal Kunhegyes településen a KSH elnöke által 
2018-ra engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti 
nyilvántartási számai és megnevezései:

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
1942 A lakosság utazási szokásai

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft. 
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt 
háztartások címét matematikai-statisztikai módszertani alapokon véletlenszerűen 
választottuk ki, a válaszadás önkéntes. Az adatfelvételekből származó 
eredmények nélkülözhetetlenek a társadalmi jellemzők feltérképezésében, 
például a munkaerő-felmérés információin alapuló foglalkoztatottság és 
munkanélküliség nemzetközi standardoknak megfelelő mérésében.

Az adatfelvételek statisztikai célból történnek, az adatok kizárólag összesített 
formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok 
mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 
8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766 
telefonszámon, illetve a email címen adunk további lakinfo@ksh.hu 
felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel 
kapcsolatosan internetes oldal nyújt tájékoztatást.a  www.ksh.hu
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TÁJÉKOZTATÓ


