
VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/1996. (V.31.) rendelete 

a szolgáltatások után fizetendő bérleti és térítési díjakról 

(Módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalva.) 

 

Varsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Törvény és hatósági árak 

megállapítására vonatkozó 1990. évi LXXVII. Törvény alapján a szolgáltatások bérleti és 

térítési díját a következő rendeletben szabályozza. 

 

1.§ 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Varsány község közigazgatási határán belül szolgáltatást    

igénybevevőre. 

(2) A rendelet tárgya 

 - sírhely megvétele 

 - ravatalozó használata 

 - belterületi, külterületi ingatlan bérleti díja 

 - önkormányzati szolgálati lakás, önkormányzati intézmény helyiségeinek bérleti díja 

 - hangos híradón keresztüli hirdetés 

  - autós hirdetés 

 - kábel televíziós hirdetés 

 - fénymásolás 

 

2.§ 

 

Sírhely és ravatalozó használat 

 

(1)  Sírhely árak 

-  felnőtt sírhely:    3.000,- Ft/db 

-  gyermek sírhely:    1.000,- Ft/db 

-  urnasírhely:    1.000,- Ft/db 

-  előre megváltott sírhely:   10.000,- Ft/db 

-  újra megváltott sírhely árak  a hatályos ártáblázat 100%-a 

 

(2)  Temető ravatalozó használati díj: 3.000,- Ft/elhunyt 

 

(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 



 

3.§ 

 

Földterületek bérlete 

 

 

(1)  Haszonbérleti díj mértéke: 

- szántó:  1,50,- Ft/m2/év 

- gyep:  0,50,- Ft/m2/év 

 

(2)  Belterületen bérbe adható legnagyobb terület nagyság 3.000 m2/család. 

- Érdeklődés hiányában a bérbe adható terület nagysága változhat. 

- Egy ugyanazon területre több igénylő esetében zártkörű versenytárgyalást kell tartani és 

az ott több bérleti díjat ajánló (fizető) használhatja a földterületet. 

 

(3) Az előzetesen megkötött haszonbérleti szerződések esetén a szerződés lejárta után kell a  

rendeletben meghatározott díjakat alkalmazni. 

 

(4) Külterületi ingatlanok maximálisan 10 évre adhatók bérbe. 

 

(5) Belterületi építési telkek bérbeadásának ideje a már kialakított telkek esetében 1 év, 

     a kialakításra tervezett telkek esetében 2 év. 

 

 

 

4. § 

 

 

Önkormányzati szolgálati lakások bérleti díja 

 

 

(1) Szolgálati lakások bérleti és térítési díja komfortfokozat szerint: 

 - összkomfortos:  81,- Ft/m2/hó 

 - komfortos:  61,- Ft/m2/hó 

 

(2) A szolgálati lakások után fizetett lakbérek összegét minden év július 1-i hatállyal, a 

Központi Statisztikai Hivatal által az előző évről közzétett infláció mértékével megegyező 

mértékkel kell megemelni. Ennek mértékét minden év június 15-ig kell közölni a bérlőkkel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.§ 

 

Hirdetési díja 

 

(1) Hangos híradón történő hirdetés díja: 

    - hétfőtől péntekig  300,- Ft 

    - szombat- vasárnap 500,- Ft 

 

 

(2) Autós hirdetés: 

    - hétfőtől péntekig, munkaidőben  1.000,- Ft 

    - hétfőtől péntekig, munkaidőn kívül 1.500,- Ft 

    - szombat-vasárnap   2.500,- Ft 

 

(3) Kábeltelevíziós hirdetés: 

    - Magánszemély   1.250,- Ft/hét 

    - Jogi személy   2.500,- Ft/hét 

    - Magánszemély   5.000,- Ft/hó 

    - Jogi személy   7.000,- Ft/hó 

 

(4) A közösségi célú hirdetés díját a polgármester csökkentheti, vagy elengedheti. 

 

 

6.§ 

 

Fénymásolás díja 

 

- A/4 lap esetén:   10,- Ft/db 

- A/4 mindkét oldal esetén:  16,- Ft/db 

- A/3 lap esetén:   20,- Ft/db 

- A/3 mindkét oldal esetén:  32,- Ft/db 

 

 

 

7.§ 

 

(1) Önkormányzati intézmények bérleti díja minden megkezdett óra 1.600,- Ft 

 

(2) Nem profitorientált szervezetek községpolitikai szempontból jelentős rendezvényei 

esetében a polgármester a díjat csökkentheti, vagy elengedheti. A részben önálló 

intézmény esetén e jogkör gyakorlója az intézményvezető. 

 

 

 



 

8.§  

 

A fizetendő díjnál a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adóra vonatkozó jogszabályt kell 

figyelembe venni. 

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

Varsány, 2011. március 2. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit      Bárány Erzsébet 

    polgármester              jegyző 

 

 

KIHIRDETVE: 

 

Varsány, 2011. március 3. 

        Bárány Erzsébet 

                jegyző   

        


