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A Képviselőtestület 2020. augusztus 27-én megtartott  
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a településképi rendelet módosítás elkészítteté-

séről
 döntött a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú 

„Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely 
bővítése” című pályázat projektmenedzseri feladatok 
ellátásáról
 döntött a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú 

„Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely 
bővítése” című pályázat pénzügyi vezető kiválasztásáról
 döntött a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú 

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely 
bővítése című projektek kivitelezési munkálatainak elvégzé-
sére közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló 
Bizottság létrehozásáról
 döntött a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú 

„Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely 
bővítése” című projekt kivitelezési feladat elvégzésére 
indítandó közbeszerzési eljárás meghívására gazdasági 
szereplők meghívásáról
 döntött beszedési megbízás benyújtására szóló felha-

talmazásról 2020. augusztus 1 – 2020. augusztus 16. 
időszakban megvalósuló, diákmunka pályázatokhoz

 döntött az R-04 Kunhegyes Postagalambsport Civil 
Társaság támogatásáról
 döntött a 11-22567-1-001-11-12 kóddal rendelkező KH-

IV megnevezésű víziközmű-rendszer 2021-2035 tervezési 
időszakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési tervei 
jóváhagyásáról
 döntött a 21-12441-1-002-00-14 kóddal rendelkező ASZ-

SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 2021-2035 tervezési 
időszakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési tervei 
jóváhagyásáról
 döntött a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény alapító okiratának módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról
 döntött a Kunhegyes szennyvízcsatorna vezeték utólagos 

házi bekötések tervszerinti kiépítésére alkalmas kivitelező 
kiválasztásáról
 döntött a Kunhegyes szennyvízcsatorna hálózatának 

tervnélküli pótmunkák elvégzésére alkalmas kivitelező 
kiválasztásáról
 döntött a Kunhegyes Szent István Strand és Gyógyvizű 

Fürdő zöldterületeinek karbantartásához fűnyíró traktor és 
deflektor beszerzéséről

 Barta Ferenc
 jegyző

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


