Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2006.(11.10.) rendelete
a szolgáltatások után fizetendő térítési díjakról
Ludányhalászi Községi 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 Ludányhalászi község közigazgatási határán belül
szolgáltatást igénybe vevőre.
(2) A rendelet tárgya:
- belterületi, külterületi ingatlan bérleti díja
- önkormányzati intézmény helyiségének bérbeadása
- fénymásolás, faxolás díja
- internet használat
- 1az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök rendezvényekhez
használandó kellékek bérleti díja.
2.§.
Földterületek bérlete
(1) Haszonbérleti díj mértéke:
- külterületen:
50 fillér / m″/ év
- belterületen:
1 Ft / m″/ év
(2) Az előzetesen megkötött haszonbérleti szerződések esetén a szerződés lejárta után
kell a rendeletben meghatározott díjakat alkalmazni.
(3) Külterületi ingatlanok maximálisan 5 évre adhatók bérbe

(4) A belterületi építési telkek bérbeadásának ideje maximálisan 1 év
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Megállapította: 9/2008. (10.31.) sz. rendelet 1. §-a
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3.§1
Fénymásolás, faxolás, internet használat,
fűkaszálás és rendezvényekhez használandó kellékek díja
- A/4 lap esetén:
25 Ft / db
- A/4 mindkét oldal esetén:
33 Ft / db
- A/3 lap esetén:
42 Ft / db
- A/3 mindkét oldal esetén:
67 Ft / db
- faxolás:
- hálózaton belül
42 Ft/ db
- hálózaton kívül
67 Ft/ db
- E- Magyarország központban
- internet használat:
ingyenes
- 2fűkaszálás: 2500.-Ft / 100m2
- 3rendezvényekhez asztal és pad 100 főre
- 4népviseleti ruha
(leány öltözék: szoknya, ingváll, kötény)
(fiú öltözék: nadrág, ing, mellény)

15.000 Ft/100 fő
1.500 Ft/öltözék

4.§.
Helyiség bérleti díja
(1) Önkormányzati intézmények bérleti díja helyiségenként:
-5 fűtés nélkül:
4.000.- Ft / nap
6
(2) Nem

profit orientált szervezetek községpolitikai szempontból jelentős
rendezvényei esetén a polgármester a díjat csökkentheti, vagy elengedheti.
A részben önálló intézmény esetén a jogkör gyakorlója az intézményvezető.
5.§.

A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.
A fizetendő díjnál a mindenkor érvényes általános forgalmi adóra vonatkozó
jogszabályt kell figyelembe venni.
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6.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A 3.§. 6. francia bekezdése 1 éves időtartamra kerül megállapításra.
Ludányhalászi, 2006.november

Kovács Imre
polgármester

Kereszti Imréné
jegyző

A rendelet kihirdetve
Ludányhalászi, 2006. november 10.
Kereszti Imréné
jegyző

