
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
..../2015. (IX.24.) ÖR. sz.
önkormányzati rendelete

az
önkormányzat intézményeiben fizetendő

térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb 
díjakról.

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92. §-ban, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) és a 
151. § (2a) bekezdésében, és az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. §-ban kapott felhatalmazás alapján 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
következőket rendeli el:

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központ térítési díjai:

1. § (1) Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központ 
térítési díjai:

Havi térítési díj: 70.000.- Ft/hó/fő 
Napi térítési díj:    2.333.- Ft/nap/fő  
- reggeli 240.- Ft
- ebéd 470.- Ft
- vacsora 385.- Ft

(2) Nappali ellátás demens személy részére 
Intézményi térítési díj összege: 0.- Ft/nap

(3) Nappali ellátás idős személyek részére
Intézményi térítési díj összege: 0.- Ft/nap

(4) Étkezés
- ebéd       307.- Ft/nap

(5) Házi segítségnyújtás: - térítési díj 0.- Ft/nap

(6) Kiszállítási költség:        55.- Ft/eset

(7) Belépési hozzájárulás összege:         0.- Ft

2. §. A Körösladányi Általános Művelődési Központ által üzemeltettet 
napközi konyha térítési díjai ÁFA nélkül:

a) óvodás és bölcsődés gyermek: 340.- Ft/nap
b) iskolás gyermek napközi: 372.- Ft/nap



c) iskolás gyermek menza: 260.- Ft/ebéd

4.§ A fizetendő bölcsődei gondozási díj összege
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde 
gondozási díját 0,- Ft összegben állapítja meg.

5.§ A fizetendő bölcsődei külön szolgáltatási díj összege
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde 
alapfeladatát nem veszélyeztető, normál bölcsődei csoport üres 
férőhelyein

a) időszakos gyermekfelügyeletet: 252,- Ft/óra/fő összegben,
b) gyermeknevelési tanácsadást: térítésmentesen

állapítja meg.

6. § (1) Közterület használati díjak

Közterület használat megnevezése I. övezet II. övezet
Árusító és egyéb fülke, újság, 
könyvárusítás, üzlet előtti 
árubemutató 

288 Ft/m2/hó 144 Ft/m2/hó

Teher, mezőgazdasági és különleges 
járművek, valamint vontatványok 
elhelyezése gépjárművenként és 
vontatványonként 

Nem 
engedélyezhető.

800 Ft/m2/hó
Vagy

1500 Ft/nap/db

Önálló hirdető berendezés hirdetési 
felületre 

440 Ft/m2/hó 220 Ft/m2/hó

Építési munkával kapcsolatos 
állvány, építőanyag tárolása 
6. hónapig terjedő időszakra 
6 hónapon túli közterület-foglalás 
esetén 

55 Ft/m2/hó
110 Ft/m2/hó

55 Ft/m2/hó+ 
ÁFA 

110 Ft/m2/hó+  
ÁFA

Idény jell. zöldség, gyümölcsárusítás 
(alma, dinnye,fenyő) 

300 Ft/m2/nap 150 Ft/m2/nap

Vendéglátóipari előkert
10 m2-ig 3200 Ft/hó 2000 Ft/hó

10 m2 felett, m2-ként 3200 Ft/hó + 
300 Ft/m2/hó 

2000 Ft/hó + 200 
Ft/m2/hó

Kiállítás, alkalmi vásár 200 Ft/m2/nap 150 Ft/m2/nap
Állandó jellegű közterület foglalás 100 Ft/m2/hó 60 Ft/m2/nap
Reklám-, cégzászló talapzatként, ill. 
oszloponként évente Ft/db/év

1500 Ft/db/év 1000 Ft/db/év

Alkalmi és mozgó árusításra, 
javítószolgáltató tevékenységre 
(időszakos jelleggel) 

150 Ft/m2/nap 100 Ft/m2/nap.

Cirkuszi, mutatványosi tevékenység
Egyedi 

megállapodás 
alapján.

Egyedi 
megállapodás 

alapján.



Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, 
minimum 10 m2 

400 Ft/m2/nap 350 Ft/m2/nap

(2) A Körösladányi Napok és a Henkel Majális rendezvényén a közterület 
foglalási díj kiemelt övezetben, a rendezvény területén.

Megnevezés
Árusítás 2.332.- Ft/m2/nap
Árusítás 3 napon át 3.816.- Ft/m2/3 nap
Exkluzív (kizárólagos) bérlet egyedi megállapodás alapján

(3) Körösladányi Napok és Henkel Majális rendezvényén a közterület 
foglalási díj az I. övezetben, kivéve a rendezvény  területét.

Megnevezés
Vendéglátás/élelmiszer-
ital kiskereskedelmi 
árusítása 

26800 Ft/nap.

(4) Körösladányi Napok és Henkel Majális rendezvényén a közterület 
foglalási díj az I. övezetben, kivéve a rendezvény  területét, 
vendéglátóipari előkert használók számára megállapított díj.

Megnevezés
Vendéglátás/élelmiszer-
ital kiskereskedelmi 
árusítása 
15 m2-ig

10000 Ft/előkert.

Vendéglátás/élelmiszer-
ital kiskereskedelmi 
árusítása 
15 m2 felett

4000 Ft/előkert.

(5) A Henkel Majális és a Körösladányi Napok rendezvényein fizetendő díj 
tartalmazza a közterület nagyobb használatából, a rendezvény miatt 
keletkező önkormányzati költségeit is. (pl. közterületen keletkező hulladék 
elszállítása)

(6) Az egyedi megállapodást a Polgármester köti meg a közigazgatási 
eljárás szabályai alapján.

7.§. Az engedély nélküli közterület-használat vagy engedélytől eltérő 
közterület-használat esetén az észlelés napjára az R. 6. §-ában 
meghatározott irányadó napi díjtétel ötszörösének megfelelő összeget 
(havidíj esetén az irányadó havidíj 5/30-ad részét), de legalább 15.000 
Ft-ot kell közterület-használati díjként megfizetni minden olyan nap 
után, amikor az ellenőrző hatóság engedély nélküli közterület-
használatot észlel.



8. §.

8.§ (1) E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvével a belső piaci szolgáltatásokról összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz.

(2) Ezen rendelet 2015. október 1. napjával lép hatályba.

Körösladány, 2015. szeptember 30.

Kardos Károly Ilyés Lajos
polgármester sk. jegyző sk.”

Záradék

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2015. szeptember 30.

Ilyés Lajos
jegyző



1.sz. melléklet

I. övezet: Széchenyi u.- Batthyány u- Dózsa Gy. u. – Wenckheim u. által 
behatárolt terület.
II. övezet: Az I. övezetbe nem tartozó belterületi terület.

Kiemelt övezet: Az I. övezeten belül a Petőfi tér-Garibaldi tér- Wenckheim B. 
u. által határolt terület. (a rendezvény területe) és a Sportpálya területe.

A Körösladányi Napok illetve a Henkel Majális rendezvények alatti árusítás 
kiemelését a rendezvényeken megmutatkozó magasabb kereslet indokolja.


