Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi díjakról
/Egységes szerkezetben: 2018. május 01-től/
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, abból a célból, hogy a helyi
díjak (az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérlete; a Tornaterem, Sportház,
Népház bérlete; a helyi tájékoztató lapban és a honlapon közzétett hirdetések díjai; a közterülethasználati díj) összegének szabályozása és azok évenkénti módosítása áttekinthető legyen, az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérlete1
A szociális helyzet alapján és a közérdekű feladatok megoldása érdekében bérbe adandó lakás
lakbérének mértéke:
a./ 2összkomfortos lakás esetében:
b./ komfortos lakás esetében:
c./ félkomfortos lakás esetében:
d./ komfort nélküli lakás esetében
f./ szükséglakás esetében:

505.- Ft/m2/hó
290.- Ft/m2/hó
180.- Ft/m2/hó
150.- Ft/m2/hó
150.- Ft/m2/hó

2.§3 A Tornaterem, a Népház, a Sportház, a Faluház és az Étterem bérleti díjai
(1) A Tornaterem (sportcsarnok) bérleti díja:
3.000,- Ft/óra
(2) Sportház bérleti díja:
2.200.- Ft/óra
(3) A Népház terembérleti díja:
a./ kereskedelmi rendezvény nem engedélyezett
b./ sport és egyéb szakköri foglalkozás esetén
2.500.- Ft/óra
c./ egyéb rendezvény céljára
4.000.- Ft/óra
(4) A Faluház bérleti díja:
4.000.- Ft/óra
helyi civil szervezetek részére heti egy alkalommal ingyenes
(5) A Bajcsy-Zsilinszky út 2510 hrsz. alatti étterem,
200 fős éttermi részének bérleti díja:
10.000,- Ft/óra
3.§ A helyi tájékoztató lapban és honlapon közzétett hirdetések díjai
(1) A helyi tájékoztató lapban közzétett hirdetések díjai az alábbiak:
− apróhirdetés 20 szóig
− 1/16 oldalig
− 1/8 oldalig
− ¼ oldalig
− ½ oldalig
− 1/1 oldal
b./ A díjak 27 % ÁFÁ-t tartalmaznak.
a./

2.600.-Ft
3.300.-Ft
4.800.-Ft
9.400.-Ft
19.000.-Ft
37.700.-Ft

Módosította a 13/2012. (XI.15.) rendelet 1. § -a, a módosítás hatályos 2013. január 1-től
Módosította az 1/2015. (II.13.) rendelet 1. § -a, a módosítás hatályos 2015. március 1-től
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Kiegészítette a 3/2018. (IV. 27.) rendelet 1. §-a, a módosítás hatályos 2018. május 01-től.
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(2) A honlap hirdetési díjai:4
− Apróhirdetés
a.) 350 karakterig, ha nem tartalmaz navigáló linket:

ingyenes

b.) 600 karakterig vagy navigáló linkkel:

3.675.-Ft+ÁFA/negyedév

− 220×125 pixeles állandó hirdetés:

2.415.-Ft+ÁFA/hó

− 270×200 pixeles állandó hirdetés:

6.930.-Ft+ÁFA/hó

− 270×300/700×110 pixeles állandó hirdetés:

9.345.-Ft+ÁFA/hó

− 250×365 pixeles hirdetés (kiemelt):

4620.-Ft+ÁFA/hét

4. § A közterület-használati díjak
(1)
−
−
−
−

Tahitótfalu község közigazgatási területének kiemelt, központi részei:
a 11-es főút,
a Szabadság tér,
a Gólyafészek, Hősök tere, Rózsa utca által határolt útszakasz (a Váci révhez vezető út),
a Kisoroszi út.

(2) A közterület-használati díjak mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az 1. számú melléklet 2. pontjában a kiemelt, központi rész alól kivételt képez a Hősök
tere. Tilos a közterület-használat a Hősök terén kereskedők számára alkalmi jellegű
árusító asztal elhelyezésével, és állandó jellegű zöldség-, gyümölcstároló edény
elhelyezésével.
5.§ Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 17/2010.(XI.14.) rendelet hatályát veszti.
Tahitótfalu, 2011. 11. 28.
Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző

Kihirdetve: 2011.11.30.
Tóth János
jegyző
Egységes szerkezetbe foglalva:
Tahitótfalu, 2018. május 01.
Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző
4

Módosította az 1/2015. (II.13.) rendelet 3. § -a, a módosítás hatályos 2015. március 1-től.
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1. számú melléklet5
A közterület-használati díjak
/A díjak nem tartalmaznak ÁFÁ-t/
Tahitótfalu

Tevékenység, illetve a közterület-használat
célja

Kiemelt központi rész

Egyéb rész

1.185.- Ft/m2/hó

1.000.-Ft/m2/hó

Alkalmi és mozgóárusításra, és
javítószolgáltató tevékenység esetén

500.-Ft/m2/nap

358.-Ft/m2/nap

Mezőgazdasági és szállítójárművek
közterületen történő tárolása

Tiltott

100.-Ft/m2/nap

1./6
2./ Árusító pavilon, árusító asztal, zöldséggyümölcsöt áruló létesítmény elhelyezése
(nem alkalmi jelleggel elhelyezett
felépítmény esetén)
3./
4./
5./7
6./

Építési munkával kapcsolatos állvány,
építőanyag tárolása

383.-Ft/m2/hét

190.-Ft/m2/hét

7./

Építési törmelék és anyag tárolása

440.-Ft/m2/hét

270.-Ft/m2/hét

2.500.-Ft/m2/hét

1.500.-Ft/m2/hét

735.-Ft/m2/hó

445.-Ft/m2/hó

260.-Ft/m2/nap

145.-Ft/m2/nap

890.-Ft/m2/hó

300.-Ft/m2/hó

konténerben történő tárolása esetén
8./

9./

Vendéglátóipari előkert céljára, szállítás
vagy rakodás alkalmával göngyölegek,
áruk elhelyezésére
Hagyományőrző vásár, sport és kulturális
tevékenység,
cirkuszi
rendezvény
(augusztus 20. – május 1.) ingyenes
nem vonatkozik az önkormányzat által
szervezett rendezvényekre

10./ Vendéglők, kereskedelmi és szórakoztató
intézmények által elfoglalt terület

Minden egyéb esetben a közterület-használati díj mértékét esetenként kell megállapítani (pl.
parkoló használati díj).

Módosította az 1/2017. (I.27.) rendelet 2. § -a, a módosítás hatályos 2017. február 1-től.
Hatályon kívül helyezte a 14/2017.(XII.1.) önk. rendelet, 1. §-a. Hatálytalan: 2018. január 01-től.
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