
Jászboldogháza Község Önkormányzata  
képviselő-testületének  

11/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete 
a költségvetést megalapozó ár-és díjtételek módosításáról 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdésének c, 
pontjában és a 44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
Az intézményi élelmezési nyersanyagnormák meghatározásáról szóló 3/2004. 
(IV.15.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 1. sz. mellékletével egészül ki. 
 

2. § 
A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 6/2001. (V.3.) önkormányzati rendelet 16. §-ának (3) 
bekezdésébe a következő rendelkezés lép: 
„Az önkormányzat közigazgatási területén a lakossági hulladékszállítási és 
ártalmatlanítási díj 110 literes gyűjtőedény esetén, heti egyszeri szállítással nettó 
12.960,-Ft/év + áfa.” 
 

3. § 
Az Önkormányzat költségvetését érintő ár-és díjtételekre vonatkozó 12/2009. (XI.25.) 
önkormányzati rendelet 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A közműves ivóvíz ellátás díja nettó 200,-Ft/m3 + áfa.” 
 

4. § 
(1) Az önkormányzat tulajdonát képező lakások bérleti díja a komfort fokozattól 

függ.  
(2) Az összkomfortos lakás bérleti díja 230,-Ft/m2/hó.  
(3) A komfortos lakás bérleti díja 200,-Ft/m2/hó. 

 
5. § 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Szolgáltató Ház helyiségének egy napi bérleti 
díja 1000,-Ft + rezsiköltségek.  
 

6. § 
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő Strandfürdőben alkalmazandó ár-és díjtételek 
az alábbiakkal egészülnek ki: 
a, 10 alkalmas úszóbérlet bruttó 3000,-Ft-ért. 
b, 5 alkalmas úszóbérlet bruttó 1500,-Ft-ért. 
(2) Az úszóbérlettel rendelkezők a Strandfürdőt a nyitvatartási időszakban, 08.00 
órától 10.00 óráig vehetik igénybe. 
 

7. § 
(1) A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 
(2) 2011. december 31. napjával hatályát veszti a Jászboldogháza Község 
Önkormányzat képviselő-testületének 10/2006. (XII.28.) önkormányzati rendeletének 



1. sz. függeléke. 3. §-a. 8. §-a, és a 12/2010. (XI.22.) önkormányzati rendeletének 1. 
§-a. 
 
 

Szűcs Lajos      dr. Fehérváry Mária 
Polgármester     jegyző 

 
 

INDOKOLÁS 
Jászboldogháza Község Önkormányzata 

képviselő-testületének 
a költségvetést megalapozó ár-és díjtételek módosításáról szóló 

11/2011. (XI.28.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 
Étkezési díjak: 2012. január 1. napjától a 25 %-os áfa 27 %-ra emelkedik. Továbbá 
az élelmiszer árába a szállítók beépítik az üzemenyag árának drágulását is. 
Előrejelzések alapján az élelmiszerek ára emelkedni fog 2012. január 1-jétől, ezért 
vált szükségessé az étkezési díjak emelése. 
Hulladékszállítási díj: A REGIO-KOM Térségi kommunális Szolgáltató Társulás 
2011. november 15-ei ülésén döntött arról, hogy 2012. január 1. napjától a 
hulladékszállítási díj 110 literes gyűjtőedény esetén nettó 12.960,-Ft és bruttó 
16.460,-Ft lesz. 
Ivóvíz: A közműves ivóvíz árát 2010. január 1. napjával emeltük meg utoljára. A 
környékbeli településeken ennél magasabb árak vannak, továbbá az ivóvízminőség-
javító program miatt pár év alatt körülbelül 50,-Ft-tal kell majd emelnünk m3-enként 
az ivóvíz árát. Lehetőség szerint ezt kis lépésenként tegyük meg, így nem kell 
egyszerre drasztikusan megemelni az árát. 
Önkormányzati tulajdonú lakások: Ezek a díjtételek 2005. január 1-je óta 
változatlanok. Sokat költünk az önkormányzati tulajdonú lakásokra. 
Napi díj a Szolgáltató Házban: Jelenleg egy szabad helyiség van a Szolgáltató 
Házban, amelyet könnyebb lenne úgy hasznosítani és kiadni, ha napi bérleti díjat 
állapítunk meg. Könnyebben jön 1-1 napra kozmetikus, fodrász stb. 
Úszóbérlet: A Strandfürdő vezetője jelezte, hogy igény lenne erre a bérlet típusra. 
 
 
 
A rendelet 2011. november 28-án került kihirdetésre. 
 

dr. Fehérváry Mária 
jegyző 



1. sz. melléklet 
a 11/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 

NEVELÉSI, OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Megnevezés Nyersanyag érték Nettó ár Bruttó ár 

Tízórai 65 70 89 
Ebéd 195 248 315 
Uzsonna 40 41 52 
Összesen: 300 359 456 
 

ÓVODA 
Megnevezés Nyersanyag érték Nettó ár Bruttó ár 

Tízórai 60 62 79 
Ebéd 150 157 199 
Uzsonna 30 33 42 
Összesen: 240 252 320 
 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 
Jövedelem 1 főre Nettó ár Bruttó ár 

0,-Ft - 28.500,-Ft 305 387 
28.501,-Ft-36.900,-Ft 363 461 
36.901,-Ft- 45.300,-Ft 421 535 
45.301,-Ft-tól 462 587 
 

VENDÉGÉTKEZTETÉS 
Megnevezés Nyersanyag érték Nettó ár Bruttó ár 

Ebéd 280 462 587 
 
 
Az ételmaradék a mindenkori vendégétkezés értékének 20 %-a. 
 

 


