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A Képviselőtestület 2019. augusztus 6-án megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött Kunhegyes város szociális, egészségügyi 

helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 döntött a Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. szám alatti 

ta ncukrász da és  vendég lát ó  e gysé gre  vona tkozó 
vagyonkezelési szerződés megkötéséről
 döntött a Mikrotérségi Tornaterem bérbeadásáról a 

Karcagi Tankerületi Központ részére a 2019/2020. tanévre
 döntött a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel a 

közüzemi csatornahálózatba nem vezetett háztartási 
szennyvizek begyűjtése és a kijelölt átadási helyen történő 
átadása tárgyában kötött közszolgáltatási szerződésről
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát 

képező közterület bérbeadásáról szóló hozzájárulásról
 döntött Sárközi Erzsébet egyéni vállalkozó (5300 Karcag, 

Széchenyi sgt. 5-7.2. lph. fsz.1.) munkahelyteremtő 
vállalkozáshoz ingatlan bérleti szerződés módosításáról
 döntött beszedési megbízás benyújtásáról szóló 

felhatalmazásról 40 fős, 2019. július 1. – 2019. augusztus 18. 
időszakban megvalósuló diákmunka pályázathoz
 döntött beszedési megbízás benyújtásáról szóló 

felhatalmazásról 8 fős, 2019. július 1. – 2019. augusztus 18. 
időszakban megvalósuló diákmunka pályázathoz
 döntöt t  Kunhegyes  Város  te lepülés fe j lesztési 

koncepciójának jóváhagyásáról
 döntött a „Tiszaburai út aszfaltozása 250 m hosszan" című, 

beruházás megvalósításhoz szükséges tervdokumentáció 
elkészítéséről
 döntött a Mihály napi sokadalom rendezvényen megtar-

tandó főzőverseny zsűrizéssel járó feladatainak ellátásáról 
 döntött a Mihály napi Sokadalom rendezvényen történő 

térzene szolgáltatás biztosításáról
 döntött a Mihály napi Sokadalom rendezvényen fellépő 

Kovács Kati előadóművész megbízásáról
 döntött a Mihály napi rendezvény főfellépője és a 

fellépéshez szükséges színpadtechnika biztosítására vonatkozó 
ajánlatok bírálatáról szóló 60/2019.(III.26.) Kt. határozat 
módosításáról
 döntött a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde 

és Konyha óvodavezetői (magasabb vezető) álláshelyének 
pályáztatása alatt a pályázó meghallgatására szakmai bizottság 
létrehozásáról
 döntött az adatvédelmi és információbiztonsági feladatok 

ellátásáról
 döntött a 2019. évi Államalapítási ünnep és Ünnepi 

képviselő-testületi ülés keretében megrendezésre kerülő 
hangverseny szolgáltatásáról

 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


