11. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK VÁLTOZÁSÁRÓL
Biharkeresztes Város Önkormányzat - a közterületek használatáról és A díjak az alábbiak szerint változtak:
Képviselő-testülete 2008. február 6. rendjéről szóló 21/2005. (IX. 02.)
napján tartott ülésén döntött egyes BVKt. rendelet;
A lakbér mértéke 2008. február
rendeletek módosításáról, amelyek- - a köztemetőkről és a temetkezés 15. napjától:
ben szereplő díjtételek hatással van- rendjéről szóló 19/2004.(V.27.)
- összkomfortos lakás esetén
nak az önkormányzati költségvetés BVKt. rendelet
240,- Ft/m2/hó
bevételi oldalára. Ezek a rendeletek a - a személyes gondoskodást nyújtó
- komfortos lakás esetén
következők:
szociális és gyermekjóléti ellátások
170,- Ft/m2/hó
- a lakás és nem lakás céljára szolgá- térítési díjáról szóló 26/2004. (VI.
- komfort nélküli lakás esetén
ló helyiségek bérletének és elidege- 29.) BVKt. rendelet.
90,- Ft/m2/hó
nítésének feltételeiről szóló 22/2007.
(IX. 27.) BVKt. rendelet;
Közterületek használati díjai 2008. február 15. napjától:
Kereskedelmi-, vendéglátóipari tevékenység és egyéb szolg. (ősterm/göngyöleg tárolás)
Vendéglátóipari előkert, árukirakodás
Egyes létesítményekhez szükséges
(ép.engedélyben előírt gépjármű várakozóhely)parkoló
Mutatványos tevékenység, cirkusz,
körhinta, céllövölde
Építési tevékenységgel kapcsolatos
(gép, építőanyag) felhasználási létesítmények
Önálló hirdetm.berend., reklámtábla.
Közterületbe nyúló üzlethomlokzat
(portál), védőtető (előtető), ernyősz.,
légkond.berend. Hirdető berend. Cég
és címtábla (reklám terület)
Jármű tárolása
Egyéb

Alkalmi és mozgó árusítás

135 Ft/m2/nap

Állandó telepített épület

280 Ft/m2/hónap

Közpénzből létesített

290 Ft/m2/nap
16000 Ft/év/várakozóhely

Saját erőből megvalósított

8000 Ft/év/várakozóhely
190 Ft/m2/hét (megkezdett hetenként)
160 Ft/m2/hó

630 Ft/m2/hó
400 Ft/jármű/nap
60 Ft/m2/nap

A köztemetőket (Toldi úti és a 42. számú főút melletti katolikus) érintően
2008. február 15. napjától fizetendő díjak:
1. Sírhelyek:
- soros parcella
3.400 Ft
- urnás földbetemetés
3.400 Ft
- előre megváltott sírhely, sírbolt,
sírkert 3 személyenként 40.000 Ft
- szociális gondozott, gyereksírhely
10 éves korig
1.200 Ft
- szokványos urnafülke tárolás 25 év
4.000 Ft
2.
1.) Sírhely újraváltási díja személyenként a mindenkori soros parcella
díja

2.) Újraváltási díj a mindenkori urnafülke ára
3. Megállapított sírhely díjon felül:
50 % pótdíjat köteles fizetni az aki
a) mélyített felnőtt sírhelyre tisztiorvosi engedély alapján még egy
koporsót kíván temetni (7. § (3)
bek.)
b) mélyített felnőtt sírhelyre tisztiorvosi engedély alapján urnát kíván elhelyezni (7. § (4) bek.)

4. Síremlék állítási munkákhoz igényelt terület használati díja (17. § (2)
bek.) 1.050 Ft/m2
5. Halott és kellékátvételi díj (10. §
(2) bek.)
a) Halott kellékátvételi díj koporsós temetésnél
5.600 Ft
b) Hamvakat tartalmazó urna és
kellék átvétel
4.500 Ft
6. Halott hűtési díj 600 Ft/nap/elhalt
7. Temetőfenntartási hozzájárulás
(egyszeri)
520 Ft/elhalt

Az étkezési és egyéb szociális térítési díjak 2008. február 15. napjától a következők:
- tízórai:
40,-Ft + ÁFA
1.)
- Étel házhozszállítása: 80,-Ft/nap
- ebéd:
196,-Ft + ÁFA
a)óvodában:
- tízórai:
40,- Ft + ÁFA
2.) A jelzőrendszeres házi segítség- ebéd:
147,-Ft + ÁFA
c) Egyesített Szociális Intézményeknyújtásért fizetendő térítési díj 300
- uzsonna:
40,-Ft + ÁFA
ben:
Ft/fő/hó.
Összesen:
227,-Ft + ÁFA
- Házi segítségnyújtás térítési díja:
3.) Egy vendégebéd térítési díja brutb)az iskolai napköziben:
tó 412 Ft.
320,-Ft/óra
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