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A Képviselőtestület 2019. június 25-én megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi 

önkormányzati beszámolójának elfogadásáról
 döntött Kunhegyes város 2019. év II. félévi kulturális és 

sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről
 döntött a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde 

és Konyha magasabb vezető álláshelyének betöltésére 
vonatkozó pályázat kiírásáról
 döntött a képviselőtestület 2019. július 1. – 2019. szeptem-

ber 30. közötti időszakra vonatkozó munkatervének megálla-
pításáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonát képező 1507/1. helyrajzi szám alatti ingatlan 
bérbeadásához való hozzájárulásról
 döntött a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító 

számú „0962/2 hrsz.-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” 
című projekt  pályázat megvalósításhoz szükséges 
projektmenedzser kiválasztásáról hozott 40/2018. (III.06.) Kt. 
határozat hatályon kívül helyezéséről
 döntött a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése 

Kunhegyesen” című, 1826339800 azonosító számú pályázat 
megvalósításhoz szükséges projektmenedzser kiválasztásáról

 döntött a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez 
papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzéséhez szállító 
kiválasztásáról
 döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú 

„Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes 
belterületén” című projekt rehabilitációs szakmérnök 
kiválasztásáról
 döntött a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 – „Iparterület 

fejlesztés Kunhegyesen” – című projektek kivitelezési 
munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt 
eljárásrend irányadó szabályainak alkalmazásával indított 
eljárás eredményéről
 döntött a Mihály Napi Sokadalom rendezvényre tűzijáték 

lebonyolítására érkezett ajánlatok bírálatáról

 Rendeletek:
 elfogadta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló rendelet módosítását

 Barta Ferenc
 jegyző

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 55/2019.(III.26.) Kt. határozatával és a Kunhegyesi Víz- és 
Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése 1/2019.(III.26.) taggyűlési határozatával elfogadta a Szent István Strand és 
Gyógyvizű Fürdő 2019. évi szezonra vonatkozó belépőjegy árait az alábbiak szerint:

Kedvezményre jogosít:
- diákigazolvány
- nyugdíjas igazolvány

A táblázatban szereplő díjtételek tartalmazzák az általános 
forgalmit adót. 
A Szent István Strand és Gyógyvizű Fürdő május 1-től 
szeptember 30-ig tart nyitva az alábbiak szerint:

Hétfőtől - Vasárnapig 8 – 20 óráig 

A Szent István Strand és Gyógyvizű Fürdőben június 1-től 
augusztus 31-ig minden pénteken 21 – 24 óráig  éjszakai 
fürdőzés.
A Szent István Strand és Gyógyvizű Fürdő szeptember 01-től 
szeptember 30-ig tart nyitva az alábbiak szerint:
 Hétfőtől – Vasárnapig 9 – 19 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
Éjszakai fürdőzésre belépőjegy 1.000 Ft/fő


