Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010.(V.25.) rendelete
a szolgáltatások után fizetendő bérleti és térítési díjakról
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.)

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati törvény alapján a
szolgáltatások bérleti és térítési díját az alábbiak szerint szabályozza:
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Varsány Község közigazgatási határán belül szolgáltatást
igénybe vevőkre.
(2) A rendelet tárgya
-

sírhely megvétele
ravatalozó használata
rendelkezésre állási díj
síremlék állítás díja
temetői napijegy
földterületek bérleti díja
hirdetési díjak
személyautó és teherautó bérleti díja
fénymásolás díja
2.§
Temetői díjak

(1) Sírhely árak
-

felnőtt sírhely:
gyermek sírhely:
előre megváltott sírhely:
urnasírhely:
újra megváltott sírhely:

(2) Ravatalozó használati díj:

3.000,-Ft/db
1.000,-Ft/db
10.000,-Ft/db
1.000,-Ft/db
a hatályos árak 100 %-a
3.000,-Ft/elhúnyt

(3) A temetkezést végző vállalkozó rendelkezésre állási díja: 10.000,-Ft/alkalom
(4) A síremlék-állítást végző vállalkozó fenntartási hozzájárulása: 5.000,-Ft/síremlék
(5) A temetői napijegy ára: 500,-Ft

-
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3.§
Földterületek bérleti díja
(1) Haszonbérleti díj mértéke:
-

szántó
legelő

1,50 Ft/m2/év
0,50 Ft/m”/év

(2) Az előzetesen megkötött haszonbérleti szerződések esetén a szerződés lejárta után kell a
rendeletben meghatározott díjakat alkalmazni.
(3) Külterületi ingatlanok maximális 10 évre adhatók bérbe.
(4) Belterületi építési telkek bérbeadásának ideje a már kialakított telkek esetében 1 év, a
kialakításra tervezett telkek esetében 2 év.
4.§
Hirdetések díja
(1) Hangos híradón történő hirdetés díja:
-

hétfőtől péntekig
szombat-vasárnap

300,-Ft
500,-Ft

(2) Kábeltelevíziós hirdetés
-

magánszemély
jogi személy
magánszemély
jogi személy

1.250,-Ft/hét
2.500,-Ft/hét
5.000,-Ft/hó
7.000,-Ft/hó

(3) A közösségi célú hirdetés díját a polgármester csökkentheti, vagy elengedheti.
5.§
Autók bérleti díja
-

OPEL 9 személyes személyautó
FORD Transit teherautó

120,-Ft/km
150,-Ft/km

-
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6.§
Fénymásolás díja
-

A/4 lap
A/4 lap mindkét oldal esetén
A/3 lap
A/3 lap mindkét oldal esetén

10,-Ft/db
16,-Ft/db
20,-Ft/db
32,-Ft/db
7.§

A fizetendő díjaknál a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adóra vonatkozó jogszabályt
kell figyelembe venni.
8.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Varsány, 2010. május 24.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

KIHIRDETVE:
Varsány, 2010. május 25.
Bárány Erzsébet
jegyző

