Cserkeszőlő község „Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló” 2011. évi CXII. törvény alapján közzéteendő adatai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő
díj mértéke, az abból adott kedvezmények
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
20/2010.(XI.18.)sz.rendelettel módosított
Szolgáltatási dijak megállapításáról szóló 11/2010/V.14./sz.rendelete
.
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV.tv. l6.§.-ában kapott felhatalmazás alapján az egyes egyéb szolgáltatási
tevékenységekre az alábbi dijakat állapitja meg:
1.§.
Az Áfa törvény hatálya alá tartozó önkormányzati helyiségek bérleti dija:
/1/ A rendőrség épületében kialakitott /Cserkeszőlő Kossuth ut l./ helyiség havi bérleti diját
az alábbiak szerint határozza meg:
- Rendőrség 2.000 Ft/hó + Áfa = 2.500 Ft
/2/ Falugazdászi szolgálat részére ingyenes helyiség biztositása heti egy alkalommal a
Polgármesteri Hivatal épületében.
/3/ Buszmegálló 7.000 Ft/hó + Áfa = 8.750 Ft.
/4/ A mindenkori vállalkozó háziorvos az orvosi rendelő takaritási diját 400 Ft + Áfa/órában
fizeti.
/5/ Cserkeszőlői Beruházó Kft. helyiségbérlete 6.000 Ft/hó + Áfa = 7.200 Ft
2.§.
A Polgármesteri Hivatal által végzett egyes szolgáltatások dijait az alábbiak szerint állapitja
meg:
/1/ Fénymásolás A/4-es iven 30 Ft/iv + Áfa /SZJ: l4494O./
3.§.
Az egyéb intézményi bérleti dijak az alábbi összegben kerülnek megállapitásra:
/órában megállapitott bérleti dijnál minden megkezdett óra egésznek minősül/
/1/ Az általános iskola helyiségeinek hasznositása
2
a./ tornaterem bérleti dija
- rendszeres használatra 3.000 Ft/óra + Áfa
- alkalmi igénybevételre 7.000 Ft/óra + Áfa
- a tornaterem az ÁMK igazgatója által megállapitott célra és feltételeknek megfelelően
adható bérbe.
b./ iskolai tanterem bérleti dija kereskedelmi célra :
1.500 Ft/óra + Áfa
/2/ A könyvtári beiratkozási dijak:
/SZJ: 1931/
- diák beiratkozási dij 200 Ft Áfával
- felnőtt beiratkozási dij 1.000 Ft Áfával
- 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási dij megfizetése alól.
/3/ Közösségi klub helyiségei /Bölcsöde tetőtér/
- egésznapos rendezvényre 48.000 Ft + Áfa
- meghatározott időtartamra 4.800 Ft/óra + Áfa
Fűtési költség (okt.15-ápr.15.)
-egész napos rendezvény esetén 7.800 Ft + Áfa =9.360 Ft
- meghatározott időtartamra 650 Ft/óra + Áfa = 780 Ft
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/4/ Cserkeszőlői Hirek értékesitési dija: 150 Ft Áfával.
/5/ A Cserkeszőlői Hirekben alkalmazott hirdetések dijtételei:
a./ 1/4 oldal 5.800 Ft + Áfa
b./ 1/2 oldal 11.000 Ft + Áfa
c./ egész oldal 22.000 Ft + Áfa
d./ apró hirdetések 80 Ft/szó + Áfa
5.§.
/1/ Hirdetési dijak az Önkormányzat honlapján:
a.) Magánszálláshelyek, vendéglátóhelyek, és szolgáltatások hirdetése:
A hirdetés csak az adott menüpont alatt látható, 5db 800x600 pixel felbontású képet és maximum 100 szó
szöveget tartalmazhat. 5 db képnél kevesebb kép megjelenítése nem lehetséges. Kiemelt hirdetési helyre
alap helyen megjelenített érvényes hirdetés nem helyezhető át, a kiemelt hirdetési hely kizárólag új
hirdetésként fizethető elő. Kiemelt hirdetési helyen hirdetés csak az érvényes hirdetés lejárata után
lehetséges.
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Magánszálláshelyek, vendéglátóhelyek, és szolgáltatások hirdetési díjai:
1. kiemelt hirdetési hely: 5000 Ft + ÁFA / hó
Ebben a kategóriában
Magán szállásadással foglalkozó cserkeszőlői lakosok hirdetési díjai:
1-15 engedélyezett vendégig 2.500 Ft + Áfa
15 engedélyezett vendég felett 5.000 Ft + Áfa
mely magába foglalja az 5 képet és 100 szót.
2. kiemelt hirdetési hely: 4000 Ft + ÁFA / hó
3. kiemelt hirdetési hely: 3000 Ft + ÁFA / hó
további hirdetések véletlenszerű sorrendben: 2000 Ft + ÁFA / hó
A hirdetésekhez további képek és szövegek adhatók fel, melynek díjai:
további 5db 800 x 600 pixel felbontású kép: 1.000 Ft + ÁFA / hó
(10 db képnél kevesebb kép megjelenítése nem lehetséges)
további 100 szó hirdetési szöveg: 1000Ft + ÁFA / hó „

b.) Banner hirdetések
Kiemelt hirdetési hely: 12.000 Ft + áfa/hó
1. hirdetési hely: 11.000 Ft + áfa/hó
2. hirdetési hely: 10.000 Ft + áfa/hó
3. hirdetési hely: 9.000 Ft + áfa/hó
4. hirdetési hely: 8.000 Ft + áfa/hó
5. hirdetési hely: 7.000 Ft +áfa/hó
a további hirdetések véletlenszerű sorrendben: 6.000 Ft + Áfa/hó
/2/ A minimális hirdetés-feladási idő 1 hónap.
/3/ A szavak számában a kötőszavak (a, az stb.) is beletartoznak, a röviditések egy szónak
számitanak. A teljes telefonszám, az irányitószám, és a házszám egy-egy szónak minősül.
/4/ Az Önkormányzat nem vállalja a megjeleniteni kivánt szöveg idegen nyelvre forditását,
valamint a leadott idegen nyelvű szöveg tartalmát és helyesirását nem ellenőrzi, azért felelősséget
nem vállal.
Az önkormányzat fenntartja a jogot a leadott fotók megjelenithető méretre konvertálására,
valamint a hirdetés formai megjelenésének kialakitására.
/5/ Internetszolgáltatás heti 40 óra nyitva tartás lakossági
rendelkezésre állás mellett 300 Ft/óra
Minimális igénybevétel időtartama 15 perc.
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6.§.
Nyugdijasklub és sportlétesitmény bérleti dijainak megállapitása:
/órában megállapitott bérleti dijnál minden megkezdett óra egésznek minősül/
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/1/ Terem bérbeadása
a) egész napos rendezvényre 48.000 Ft/nap + Áfa
b) meghatározott időtartamra 4.800 Ft/óra + Áfa
/2/ Terem + eszköz tálaló bérbeadása
a) egész napos rendezvényre 60.000 Ft/nap + Áfa
b) meghatározott időtartamra 7.800 Ft/óra + Áfa
/3/ Épület és sportpálya bérbeadása
a) egész napos rendezvény 126.000 Ft/nap + Áfa
b) meghatározott időtartamra 15.600 Ft/óra + Áfa
/4/ Fűtési költség szükség szerint
a) egész napra 7.800 Ft + Áfa
b) meghatározott időtartamra 650 Ft + Áfa
7.§.
/1/ Rendszeres sporttevékenység a sportpályán idegen csapat részvételével a sportöltöző
használatával /fűtési költség szükség szerint a 4.§. alapján számolható el/
a) óradija 8.000 Ft/ó + Áfa
b) egy hétre 6.000 Ft/ó + Áfa
c) csak a sportpálya öltöző használat nélkül 4.800 Ft/ó + Áfa
8.§.
A Cserkeszőlői Nyugdijasklubot és sportlétesitményt az Őszi Napfény Nyugdijas Klub, az
Önkormányzat és intézményei illetve az önkormányzat által meghívott vendégek, civil
szervezetek, helyi sportkör ingyenesen használhatják. A vendégek és civil szervezetek körét a
polgármester határozza meg.
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9.§.
/1/ A bérelt helyiségek, eszközök takaritásáról a bérlő gondoskodik. A helyfoglalást a
mindenkori gondnokkal kell egyeztetni.
/2/ A rendezvény a kifizetett számla vagy az arra felhatalmazott személy irásbeli engedélyének
bemutatása után tartható meg. A berendezési és felszerelési tárgyakat leltárilag kell átvennni
és visszavenni. Az intézmény területén főzni tilos.
10.§.
Alap rendelet 2010.junius 01-én illetve a 20/2010/XI.18./sz.rendelettel elfogadott 5.§./1/ a.)
pontja 2010.december 01-től lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
7/2009/III.10./sz..rendelet a Szolgáltatási dijak megállapitásáról.
Cserkeszőlő,2010.november
Szokolai Lajos sk. Dr Héczei Eszter sk.
polgármester jegyző
Alaprendelet készült: 2010.május 14-i ülésén.
Módositva: 2010.november 18.
Kihirdetve: 2010.november 19.
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