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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
civil szervezetek részére

„Támogatásban részesülhet mindazon kunhegyesi 
székhelyű legalább két éve működő párton kívüli 2011. évi 
CLXXV. törvény előírásainak megfelelő civil szervezet, amely 
Kunhegyes közigazgatási területén végzett tevékenységhez 
kéri a támogatást. 

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez:
- kulturális tevékenység, kiemelten a városi rendezvé-

nyekhez való kapcsolódás,
- gyermek- és ifjúságvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlő-

ségének elősegítése,
- közrend, közbiztonság védelme célt meghatározó 

pályázat. 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- kérelmező azonosító adatait (név, cím, adószám, 

cégbejegyzés),
- a pályázati célt (amire a támogatást kéri),
- a pályázati cél megvalósításának költségvetését,
- a saját erő összegét,
- a kért támogatás összegét.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
- 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a 2011. 

évi CLXXV. törvény alapján a szervezet bejegyzett civil 
szervezetnek számít

A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat 
benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan 
vagy késve benyújtott pályázatok nem támogathatók. A civil 
szervezeteknek a kapott támogatással 2021. január 15-ig kell 
elszámolni.

A pályázatot Kunhegyes Város Polgármesteréhez 
(Kunhegyes, Szabadság tér 1. 2020. augusztus 31. (hétfő) 16 
óráig lehet benyújtani.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi 
CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az 
összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A 
nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak 
elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A 
nyilatkozatot a pályázati adatlap tartalmazza. Amennyiben a 
2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 
érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően 
csatolni kell a pályázathoz”

A pályázati adatlap letölthető a  www.kunhegyes.hu
weboldalról.

Kedvezményre jogosít: - diákigazolvány
 - nyugdíjas igazolvány
 - kunhegyesi egészségügyi dolgozói igazolvány
A táblázatban szereplő díjtételek tartalmazzák az általános forgalmit adót. 
A Szent István Strand és Gyógyvizű Fürdő  tart nyitva az alábbiak szerint:június 20-tól augusztus  31-ig

Hétfőtől - Vasárnapig 8 – 20 óráig 
A Szent István Strand és Gyógyvizű Fürdőben  éjszakai fürdőzés.június 20-tól augusztus 31-ig minden pénteken 21 – 24 óráig 
A Szent István Strand és Gyógyvizű Fürdő  tart nyitva az alábbiak szerint:szeptember 01-től szeptember 30-ig
 Hétfőtől – Vasárnapig 9 – 19 óráig
Kellemes fürdőzést, kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!

Szabó András polgármester

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 57/2020.(VI.25.) Kt. határozatával és a Kunhegyesi Víz- és 
Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése 2/2020.(VI.25.) taggyűlési határozatával elfogadta a Szent István Strand és 
Gyógyvizű Fürdő 2020. évi szezonra vonatkozó belépőjegy árait az alábbiak szerint:

Megnevezés Alkalmazott díjtétel 2020. évre
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 (06.20-09.30-ig) 40.000 Ft/fő
Szezonbérlet helyi lakosoknak (06.20-09.30-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


