194/2018. (XI.27.) határozat melléklete
JELENLEGI ADÓ, ÁR-, DÍJ TÉTELEK
Hatályos díj

Megjegyzés

Óvodamúzeum látogatási díja (ÁFÁ-val) Ft/fő
teljes árú belépő
kedvezményes jegy
családi jegy

440
220
880
Könyvtári díjak (ÁFÁ-val)

Beiratkozási díj
16 éven felülieknek
550 Ft/fő
Beiratkozási díj aktív keresőknek
Beiratkozási díj 70 év felett, 16 év alatt, BBK dolgozóknak, város
pedagógusainak
Késedelmi díjak:
1. felszólítás
2. felszólítás
felszólítás
Internet ½ óráig
olvasóknak
látogatóknak
Fénymásolás és nyomtatás (Ft/oldal)
A4 fekete 10 oldalig
A4 fekete 10-100 oldal
A4 színes
A3 fekete
A3 színes
Szkennelés 10 oldalig
Szkennelés 10 oldal felett
Fotó nyomtatás (Ft/oldal)
A4
A3
Kötészet
laminálás A4
laminálás A3
Spirálozás A4 25 oldalig
25-70
71-100
101-165

1100 Ft/fő
ingyenes
300 Ft
600 Ft
1000 Ft
100 Ft/fő
150 Ft/fő

16
év
feletti
tanulóknak,
hallgatóknak és 70
év
alatti
nyugdíjasoknak
felnőtteknek
jogszabály alapján

minden
megkezdett félóra
után

20
15
50
40
90
20, de legalább
50 Ft/oldal
150 Ft alapdíj +
5 Ft/oldal
170
330
140 Ft/lap
400 Ft/lap
350 Ft/db
400 Ft/db
450 Ft/db
500 Ft/db

Közterület használat díjai (ÁFÁ-val)

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), fényreklám, cég és címtábla
esetében

1000,- Ft/
m2/hó;

b) hirdető berendezések, figyelmezető- és tájékoztató táblák esetében

800,- Ft/ m2/hó

c) transzparensek esetében

135,Ft/m /nap;
2

d) mobil árusítófülke, egyéb fülke, pavilon, alkalmi árusítás, javítószolgáltató tevékenység esetében

95,- Ft/ m2/nap;

1

e) építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék elhelyezése
esetén, ha a tárolás a 48 órát meghaladja:
ea) és az előírt közúti űrszelvény minimális méretét – a vonatkozó
balesetvédelmi-, közlekedési jogszabályok figyelembevételével – nem
lehet biztosítani:
1-7 napig

1000,- Ft/
m2/nap,

8 naptól

1500, - Ft/
m2/nap;

eb) és az előírt közúti űrszelvény minimális méretét – a vonatkozó
balesetvédelmi-, közlekedési jogszabályok figyelembevételével –
biztosítani lehet:
1-7 napig 100,- Ft/ m2/nap;
8 naptól 1000, - Ft/ m2/nap;
f) mozgóbolti árusítás esetén

3000,Ft/jármű/nap;

g) kiállítás, sport, kulturális rendezvény, alkalmi vásár esetében

15,- Ft/m2/nap;

h) cirkusz és mutatványos tevékenység esetében 50 m2 foglalásáig

280,-Ft/m2/nap;

i) cirkusz és mutatványos tevékenység esetében 50 m2 foglalása felett

30,- Ft/m2/nap;

j) vendéglátó-ipari előkert esetében
k) üzleti szállítás, rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése,
árukirakodás esetében

1100,Ft/m2/hó;
200,Ft/m /nap;
2

l) települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény, valamint
zöldhulladék komposztálására szolgáló, továbbá 300 literesnél nagyobb
gyűjtőedény szállítási napokon kívüli időpontban történő elhelyezése
esetében
m) tüzelőanyag tárolása, ha a tárolás a 48 órát meghaladja

700,- Ft/m2/hó;

n) lakodalmi- és rendezvénysátor elhelyezése

15,- Ft/m2/nap;

o) közterület bontása
p) jármű közterületi tárolása esetén
Önkormányzati telkek ára (+ÁFA)
Építési telek minimum ára
Talajterhelési díj
Éves egységdíj (nem módosítható)
Lakbér Ft/m2
Szociális alapú bérlet alapdíja
- Összkomfortos
- Komfortos
- Komfort nélküli
Költség alapú bérlet
- Összkomfortos

1155,Ft/m2/nap;

400.Ft/m2/nap;
1500,Ft/jármű/nap
7800 Ft/m2

ill. értékbecslés
szerint

1200 Ft/m3

(max., szorzó: 1,5)

325
225
115
590
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- Komfortos
- Komfort nélküli
Piaci alapú bérlet
- Összkomfortos
- Komfortos
- Komfort nélküli

490
390
710
610
510
Mezőőri járulék

Megkezdett hektáronként

1000 Ft/ha
Forum Martini online hirdetés díja Ft/hó

Hirdetés oldalsávban a címlapon

2220 + Áfa
Forum Martini hirdetési díja (ÁFÁ-val) Ft

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
ea.)
eb.)
f.)
fa.)
fb.)
g.)
ga.)
gb.)
gc.)

egész oldalas (A/4) hirdetés
½ oldalas hirdetés
¼ oldalas hirdetés
1/8 oldalas hirdetés
lakossági hirdetés
10 szóig
10 szó felett minden szó
vállalkozási hirdetés
10 szóig
10 szó felett minden szó
színes hirdetés
egész oldalas (A/4)
½ oldalas
¼ oldalas

44000
22000
13000
6600
1100
110
2700
325
81900
41000
24000
Helyi tömegközlekedés díja (ÁFA-val

felnőtt menetjegy
diákjegy
felnőtt bérlet
diák bérlet
köznevelési intézménynek különjárat
Temetői díjak (ÁFA-val) (Ft)
Sírhely megváltás, újraváltás:
a.) egyszemélyes sírhely 25 évre
b.) kétszemélyes sírhely 25 évre
c.) háromszemélyes sírhely 25 évre (csak újra megváltás lehetséges);
d.) négyszemélyes sírhely 25 évre (csak újra megváltás lehetséges);
e.) sírbolthely 60 évre
f.) urnasírhely 10 évre
g.) urnafülke 10 évre
h.) urnaoszlop 10 évre
temető fenntartási hozzájárulás
halotthűtő használata
a.) 1-3 nap között
b.) minden további nap
áramvételezési díj
ravatalozó használata
hirdető, vagy tájékoztató tábla (30 x 21 cm)
kőtároló
kaució
Éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke
a) veszélyes eb vonatkozásában
b) más eb esetében: két eb tartását meghaladó esetben ebenként

300 Ft/fő/út
150Ft/fő/út
3500Ft/fő/hó
1500 Ft/fő/hó
180 Ft/km

24130
47150
76200
101600
330200
16510
25400
38100
4115/alkalom
2600/nap
4000/nap
4000/nap
20300 Ft/alk
13300/év
260/m2
26500/alk.
20.000,-Ft/db
6.000,-Ft/db

az eb szaporulat 1
éves korig mentes

3

