
A  közvállalatokról  szóló  törvény  (az  SZK  Hivatalos  Közlönye,  119/2012.  sz.)  18. 
szakaszának,  valamint  a  Zentai  Kommunális-lakásgazdálkodási  Közvállalat  alapszabálya  (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 4/2013. sz.) 24. szakaszának alapján a Zentai KLKV felügyelőbizottsága a 
2014.11.28-án tartott  ülésén  meghozta  az  alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI KLKV KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSI DÍJJEGYZÉKÉRŐL 

1. szakasz

A jelen határozattal megállapítjuk a Zentai KLKV kommunális szolgáltatásainak díjjegyzékét 
2015. 01. 01.-től kezdődő alkalmazással.

2. szakasz

A jelen határozat 1. szakasza szerinti díjak az alábbiak:

Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ, A VÁROSI CSATORNÁN KERESZTÜL A 
SZENNYVIZEK ELVEZETÉSE

1. Azon  háztartások  és  vállalatok,  amelyek  kanalizáció  nélkül,  vízórával  használják  a 
vízhálózatot a vízművekről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/2000. és 9/2002. 
sz.) rendelkezései szerint 1 m3 vízhasználatért a következő vízdíjat fizetik: 

A munkák leírása Egység 2015

– háztartások blokktarifa szerint m3 25 m3-ig
25 m3 felett

42,10
84,18

A nagycsaládosok, azaz azok a háztartások, 
amelyekben több mint 2 kiskorú gyermek van, 
valamint azok az egyedülálló nyugdíjasok, akik az 
átlagnyugdíj 75%-ánál kisebb nyugdíjjal 
rendelkeznek  

m3

korl.n. 42,10

– a KKT által finanszírozott intézmények, 
szervezetek és vállalatok

m3 42,10

– egyéb gazdasági társaságok                                     m3 133,94



2. Azon háztartások és vállalatok, amelyek vízóra nélkül használják a vízvezeték-hálózatot a 
vízóra felszereléséig havi átalányt fizetnek, éspedig:
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– háztartások magánházakban havi 1.148,10
– háztartások tömbházakban havi 1.148,10

– A nagycsaládosok, azaz azok a háztartások, 
amelyekben több mint 2 kiskorú gyermek van, valamint 
azok az egyedülálló nyugdíjasok, akik az átlagnyugdíj 
75%–ánál kisebb nyugdíjjal rendelkeznek                       

havi   476,84

– a KKT által finanszírozott intézm., szervezetek és 
vállalatok

havi    1.148,10

– egyéb gazdasági társaságok                                           havi     4.018,20

3. A csatornahálózatról szóló rendelet (Zenta Község Hiv. Lapja 7/2011 sz.) alapján a 
szennyvizet a 46–55. szakasz szerinti feltételekkel közcsatornába bocsátó minden használó a 
zentai csatornahálózatról szóló rendeletben meghatározott csatornadíjat köteles fizetni, éspedig:
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a) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, 
vízórával  rendelkező háztartások 1 m3 használt 
víz után

m3 15,08

b) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, 
vízórával  nem  rendelkező  háztartások  havi 
átalányt fizetnek

havi 452,40

c) a csatornahálózatról szóló rendelet  51. szakasza 
szerinti  szennyezettség  határain  belüli 
szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, 
de  a  vállalat  területén  elsődlegesen  nem 
megtisztító  vállalatok  a  vízóráról  leolvasott 
vízfogyasztás m3-enként fizetik: 
–  a  KKT  által  finanszírozott  intézmények, 
szervezetek és vállalatok

m3 15,08

– egyéb gazdasági társaságok m3 55,66
d) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, 

vízórával  nem  rendelkező  vállalatok  havi 
átalányt fizetnek

–  a  KKT  által  finanszírozott  intézm.,  szervez.  és 
vállalatok  

havi    452,40

– egyéb gazdasági társaságok havi    1.669,80

4. A szennyvizet a vállalat területén elsődlegesen minden káros és szennyező anyagot eltávolító 
hatékonysággal megtisztító vállalatok, egyéb szervezetek és egyesületek a szennyvíznek a városi 
csatornahálózatba való bocsátásáért a vízóra leolvasása alapján m3-enként fizetik a csatornadíjat, az 
alábbi módon:
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–  a  KKT  által  finanszírozott  intézmények, 
szervezetek és vállalatok m3 15,08

      – egyéb gazdasági társaságok m3 36,25



A jelen díjszabás meghozatalát  követően a vállalatok,  egyéb szervezetek és egyesületek a Zenta 
község  csatornahálózatáról  szóló  rendelet  28.  szakaszának  megfelelően  kötelesek  saját 
vízforrásaikon megfelelő kapacitású vízórát, illetve szennyvíz-átfolyásmérőt felszerelni. A vízórán 
mért mennyiség tisztítása alapján történő csatornadíj-fizetés alól kivételt képeznek a magasépítési 
objektumok  építési  munkálatainak  az  erre  bejegyzett  építőipari  munkaszervezetek  általi 
kivitelezésre szolgáló építőhelyek, a munkálatok kivitelezésének idejére.

Kedvezmény  azon  átalánydíjas  használóknak,  akik  szerződést  kötnek  a  vízóra  felszerelésére,  a 
szerződéskötés  napjától  számítva1.148,10  dinár  helyett  688,86  dinár,  a  szennyvízelvezetésért 
452,40 dinár helyett 271,44 dinár, hathavi kamatmentes törlesztéssel.
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5. Szennyvíztisztítás
a)   – háztartások m3 15,00
      – a KKT által finanszírozott intézm., szervez. 

és váll. m3 15,00

      – egyéb gazdasági társaságok m3 36,87
b)  havi átalány
        – háztartások havi 450,00
        – a KKT által finansz. intézm., szervezetek és 

vállalatok havi
450,00

        – egyéb gazdasági társaságok                havi 1.106,10
        

SZEMÉTKIHORDÁS ÉS -ELHELYEZÉS
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1. A városban a polgárok részére végzett heti egyszeri szemétkihordás és -elhelyezés után 1 m2 
lakóterületre a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/98., 
17/99. és 9/2002. sz.) rendelkezései alapján fizetendő:

– háztartások   m2/hónap 4,00

2. A heti egyszeri szemétkihordásért 1 m2 üzleti területre fizetendő:

–  a  KKT  által  finanszírozott  intézmények, 
szervezetek és vállalatok 

m2/hónap
4,00

– egyéb gazdasági társaságok m2/hónap 11,00

3.  A  tömbházakban  a  konténerek  beszerzése  és 
karbantartása,  a  magánházakban  a  szemeteskanna  után 
havi átalány fizetendő:

havonta 40,01

4.  Havi  egyszeri  szemétkihordás  Felsőhegyen és 
Bogarason

m2/hónap 1,00

5. Havi egyszeri szemétkihordás Tornyoson

–  a polgárok részére – kis zsák (25 l)                         havi           56,51

                                 – nagy zsák (50 l)                        havi           104,94

–  vállalatok részére – kis zsák (25 l)                           havi           56,51

                                – nagy zsák (50 l)                        havi           104,94



EMÉSZTŐGÖDÖR- ÉS ÁRNYÉKSZÉKTISZTÍTÁS
Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.
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1. Emésztőgödör-tisztítás Zenta városban a polgárok és a 
KKT  által  finanszírozott  intézmények,  szervezetek  és 
vállalatok részére tartálykocsival

forduló 1.907,00

2. Emésztőgödör-tisztítás Zenta város vállalataiban forduló 3.815,00

3.  Árnyékszék-tisztítás,  a  fekália  elszállítása  és 
elhelyezése  

forduló  2.518,00

4. Emésztőgödör-tisztítás a városon kívül, polgárok és a 
KKT  által  finanszírozott  intézmények,  szervezetek  és 
vállalatok   részére tartálykocsival 

forduló 2.966,00

5.  Emésztőgödör-tisztítás  a  városon  kívüli  vállalatoknál 
tartálykocsival 

forduló 4.723,00

6.  Az  5  km-nél  távolabbi  esetekben  a  kilométerpénzre  a  dízelüzemanyag  árának  30%-át  kell 
rászámolni.

EGYÉB SZEMÉTKIHORDÁS ÉS -ELHELYEZÉS
Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.
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1. Az épülő, illetve adaptálás alatt álló épületek és 
objektumok építőterületének 1 m2-e után a 
munkálatok kivitelezője által naponta fizetendő       

m2/nap 2,21

2. A szemét buldózerrel  történő elszállítása és a 
szeméttelepen való lerakása után
• Traktorpótkocsi
• Teherautó

rakomány
rakomány

198,00
502,00

3. Konténerbe  helyezett  szemét  különleges 
járművel való elszállítása 

db 1.588,00

4. KÉRELMEZETT  SZOLGÁLTATÁSOK  –   
ZENTA
• Rakodó
• Billenőkocsi
• konténerkihordás  nagyobb  távolságra  vagy 
különleges körülmények között 

rakomány 
rakomány

   megegyezés szerint 

1.907,00
2.584,00

KANALIZÁCIÓ – CSAPADÉKVÍZ 
Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.
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A  vállalatok,  egyéb  szervezetek  és  egyesületek  a 
nyitott platókról, utakról, tetőszerkezetről származó, a 
városi  csatornahálózathoz  közvetlenül  vagy 
közvetetten  kapcsolódó csapadékvíz  bebocsátásáért  a 

m2/hónap     12,65



közcsatorna-hálózatról  szóló  községi  rendelet  50.  és 
51. szakasza alapján a beépített terület után fizetnek.  

VÍZVEZETÉK – RÉSZVÉTEL

Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.
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A városi vízvezeték új használóinak a vízforrások fejlesztésében és rekonstrukciójában való részvételét 
a csőátmérő szerint számolják el

– háztartások mm 457,00

– vállalatok mm 972,00

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.
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1. A földi maradványok koporsóba helyezése és 
földszintről a kocsiig való kézi szállítása esetenként

402,00

2. Az elhunyt nejlonzsákba való helyezése esetenként 402,00

3. A földi maradványok emeletes házból való kézi 
elszállítása minden emeletre plusz – dolgozónként dolgozónként

198,00

4. A földi maradványok halottaskocsival való 
városi szállítása esetenként

1.199,00

5. Kíséret a városi és a városon kívüli 
halottszállítás idejére óra

303,00

6. Várakozás a kórházban az elhunyt átadására dolgozó/óra 303,00

7. a ) A földi maradványok városon kívüli 
szállítása – a benzin árának 70%-a km-enként

km

b)  A földi maradványok városon kívüli szállítása 
– amennyiben az ügyfél biztosítja az üzemanyagot, 
a benzin árának 30%-a km-enként

km

8. a) Intervenciók (munkaidőn túli szállítás) esetenként 1.599,00

b)  Különleges  körülmények  közötti  munka 
(holttest folyóból, kútból való kiemelése) esetenként      5.337,00

9. Halottaskocsi fertőtlenítése                                  esetenként         198,00



TEMETŐI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA
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1. a) egyszerű sírgödör (3,6 m3) kiásása és 
betemetése és sírhalom kialakítása 

esetenként 4.002,00

b) gyermeksír (2,6 m3) kiásása és betemetése esetenként 2.135,00

c) keretes sírgödör kiásása és betemetése (3,6 m3) esetenként 5.331,00

d) urna elhelyezéshez sírgödör kiásása esetenként 2.064,00

2. Kripta felnyitása és befalazása db 1.737,00

3. Kripta földjének kiásása és betemetése db 1.737,00

4. Kriptai munka a földi maradványok különleges 
körülmények közötti áthelyezése

esetenként 2.341,00

5. A kripta fertőtlenítése db 330,00

6. A munkaruha fertőtlenítése db 198,00

7. Beton fedőlap fölemelése és újbóli elhelyezése db 1.983,00

8. Márvány fedőlap leemelése és visszahelyezése db 4.002,00

9. A koszorúnak a sírról történő elszállítása és 
elégetése hat héttel a temetés után

esetenként 330,00

10. Exhumálás

a) – egyszerű sírgödör (3,6 m3) kiásása és 
betemetése

esetenként 4.002,00

    – keretes sírgödör kiásása és betemetése (3,6 
m3)

esetenként 5.331,00

b) koporsófertőtlenítés esetenként 198,00

c) exhumálás – a holttest kiemelése és új 
koporsóba helyezése, kézikocsival történő 
szállítása, és új sírba való bocsátása 
– 2 évig – 

esetenként 11.450,00

– 2 év felett – esetenként 5.995,00

      d) Az  exhumálás  után a régi koporsók  
kiemelése,
           leengedése  és  elégetése

esetenként 935,00

11. Karózás a sírbolt vagy a síremlék 
elkészítésekor

esetenként 330,00

12. Az elhunyt felravatalozása esetenként 468,00

13. Bádogkoporsó forrasztása (a felhasznált 
anyag nélkül) anyag (350 g cink – felszámolni az 

esetenként 1.472,00



árát valós érték szerint)

14. Koporsófelirat és jelek esetenként 330,00

15.  Az  elhunyt  elszállítása  kézikocsin  a 
halottasházból a sírgödörig, koszorúk elszállítása 
a sírgödörig, a koporsó leeresztése a sírgödörbe, 
vagy  kriptában  való  elhelyezése,  a  sírgödrön  a 
sírhalom  kialakítása  megjelöléssel,  ceremónia 
alkalmával  díszőrségállás  egyenruha 
használatával  

– a városi temetőben esetenként 2.670,00

– egyéb temetőkben esetenként 3.308,00

Háztól való temetés alkalmával a díjszabás 50%–al növekszik.

16. A halottasház fertőtlenítése és feltakarítása esetenként 198,00

17. A halottasház feldíszítésének díja a használat 
minden megkezdett napja után

nap 603,00

18.  A  halottasház  használati  díja  minden 
megkezdett nap után

nap 603,00

19. A megjelölés (kereszt) vivése temetéskor esetenként 134,00

20.  A  kézikocsi  fertőtlenítése  minden  temetés 
után

esetenként 134,00

21. Zene igénybevétele lemezről vagy szalagról esetenként 476,00

22. Mikrofonhasználat temetéskor esetenként 468,00

23. Haranghasználat esetenként 134,00

24.  A  társadalmi  helyiség  fűtése  és  a  temetés 
utáni takarítás

esetenként 539,00

25. Áramhasználat a társadalmi helyiségben esetenként 400,00

26. Hullahűtő használata 

                                         - kevesebb, mint 12 órán át esetenként 721,00

                                         - több mint 12 órán át esetenként 1.201,00

      27. Gyászjelentés nyomtatása darabonként 20,00

HELYBÉRLET A KOLUMBÁRIUMBAN (URNAFÜLKE ÉS URNA 
SÍRHELY)
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1. 10 évre darabonként 15.000,00

2. 20 évre darabonként 25.000,00

3. Meghatározatlan időre darabonként 80.000,00

SÍRHELYKIVÁLTÁS (ÉVI DIN/ESET)

A munkák leírása Egység 2015

1. Az 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4B, 4C, 4D, 4F 
főutak mellett mindkét oldalról az első sorban
– egyszerű sír darabonként 637,00
– kettős sír darabonként 1.271,00
– a kettősnél nagyobb sír darabonként 1.907,00

2. A többi sírhely minden parcellán belül, az 1 sz. 
parcellát kivéve
– egyszerű sír darabonként 526,00
– kettős sír darabonként 1.051,00
– a kettősnél nagyobb sír darabonként 1.271,00

3. Minden sírhely az 1 sz. parcellán belül     
– egyszerű sír darabonként 427,00
– kettős sír darabonként 637,00
– a kettősnél nagyobb sír darabonként 844,00

4. Kriptahely-kiváltás
– újonnan épített kripta minden m2 elfoglalt terület után m2 207,00
– régi kripta minden m2 elfoglalt terület után m2 94,00

5. Síremlékemelés  végetti  sírterület-hozzávásárlás 
minden parcellára érvényes – évi din/esetenként
– egyszerű sír din/eset 318,00
– kettős sír din/eset 526,00
– a kettősnél nagyobb sír din/eset 671,00

KRIPTAÉPÍTÉSI DÍJ (ESETENKÉNT) HASZNÁLÓKRA VONATKOZÓAN

A munkák leírása Egység 2015

1. Kriptakészítés
– 2 személyes darabonként 2.115,00
– 4 személyes darabonként 3.199,00
– 6 személyes darabonként 4.230,00

A TEMETŐBEN VÉGZETT KISIPARI MUNKÁLATOK ENGEDÉLYEZÉSE
(a kisiparosokra vonatkozik)

A munkák leírása Egység 2015



1. Síremlékkészítésre
– egyszerű sír darabonként 5.248,00
 – kettős sír darabonként 9.539,00
 – a kettősnél nagyobb sír darabonként 10.592,00

2. Kriptakészítés (síremlékkel)
– 2 személyes darabonként 10.592,00

      – 4 személyes darabonként 14.818,00
 – 6 személyes darabonként 16.949,00

3. Régi síremlékek adaptálása esetenként  (korlát, 
pad felállítása, a régi síremlék átszállítása, szöveg, 
kép  bevésése,  különálló  kereszt  felállítása,  a 
síremlék fedlappal való beborítása)

darabonként 1.051,00

4. A régi síremlék rekonstrukciója – az új 
síremlékemelés díjszabásának 50%-a

darabonként

5. A kőfaragó, illetve a városi temető temetkezési 
helyének  bérlője  részéről  eszközölt  építőanyag-
tárolás utáni díj

esetenként 748,00

6. Gyermeksíremlék elkészítése darabonként 3.180,00

A PIACOK DÍJSZABÁSA
Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

NAPI HELYPÉNZ
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- a zöld-, gyümölcs- és virágpiaci létesítmények után
          – asztalokra éves helyfoglalással fizetendő

naponta 120,00

          – asztalokra éves helyfoglalás nélkül fizetendő naponta 235,00

Fél asztal használatára a feltüntetett ár 50%-át kell fizetni.

1. Montázsrekeszek után naponta fizetendő:

– éves helyfoglalással       naponta 410,00

– éves helyfoglalás nélkül       naponta 620,00

2. A tejcsarnok hűtőberendezéssel ellátott objektumaira naponta fizetendő: 

– fél vitrinre éves helyfoglalással        naponta 55,00

– fél vitrinre éves helyfoglalás nélkül        naponta 100,00

– egész vitrinre éves helyfoglalással        naponta 125,00

– egész vitrinre éves helyfoglalás nélkül naponta 205,00

KISIPARI,  HÁZIIPARI  ÉS  MEZŐGAZDASÁGI  TEVÉKENYSÉGBŐL  SZÁRMAZÓ 
TERMÉKEK – naponta fizetendő 



A munkák leírása Egység 2015

1. Minden kisiparos legfeljebb 2 m2 elfoglalt területre    m2 95,00
2. Egyéb termékek legfeljebb 2 m2 elfoglalt területre m2 125,00
3. Vendéglőssátrak  és  kisiparosok  2  m2 elfoglalt 

terület felett 
m2 25,00

4. Különlegesen felszerelt mozgó objektumok m2 280,00
5.  Mezőgazdasági  és  egyéb  termékek  2  m2–nél 
nagyobb elfoglalt területre m2 95,00

6. Nyilvános WC használata 20,00

PIACI ASZTALOK UTÁNI HAVI HELYFOGLALÁS

Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

A munkák leírása Egység 2015

1. I. és II. sor: 1–50. és 147–154. sz. a 3., 5. és 8 sz. 
vasasztal havonta

1.503,00

2. A  Posta  utca  felöli  asztalok  1–24.  sz.–ig 
(kisiparosok) havonta

1.503,00

3. Gyümölcspiac – új rész – a 206–220. sz. asztal havonta 1.503,00
4. A III. és IV. sor az 51–66., 87–100. sz. asztal és a 

9., 10., 11. és 24. sz. vasasztal havonta
1.132,00

5. Fedett gyümölcspiac, a 67–86. sz. asztal és a 13. és 
14. vasasztal havonta

1.696,00

6. V. és VI. sor: a 101–133. sz. asztal és a 7–15 sz. 
vasasztal havonta

1.029,00

7. A tejcsarnok előtti asztalok 1–16. sz. havonta 889,00
8. Tejcsarnoki asztalok hűtőberendezéssel (1–13. sz.) 
– fél vitrinre havonta 1.132,00
– egész vitrinre havonta 2.263,00
9. A piaci elárusítóhely 1 m2 után havonta 667,00
10. 8 m2 montázsrekeszek után havonta fizetendő havonta 2.071,00

AZ ÁRUPIACI PULTOKRA VONATKOZÓ HELYFOGLALÁSOK DÍJSZABÁSA
Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

A munkák leírása Egység 2015

1. Az árupiaci pultokra havonta fizetendő havonta 3.009,00
2. Az árupiaci asztalokra havonta fizetendő havonta 889,00
3. Az árupiaci árusítóhelyekre 1 m2 után fizetendő havonta 667,00
4. Napi  helypénz  egy  asztal,  pult  vagy  árusítóhely 

éves helyfoglalással naponta
205,00



5. Napi  helypénz  egy  asztal,  pult  vagy  árusítóhely 
éves helyfoglalás nélkül naponta

315,00

BÓDÉK BÉRBEADÁSÁRA SZÁNT HELYEK ÁRJEGYZÉKE
Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

A munkák leírása Egység 2015

1. Bódék 5,0 m2-ig – naponta db 54,83
2. Bódék 5,0 m2 felett – naponta m2 10,37

VÁSÁRTÉRI DÍJSZABÁS
Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

VÁSÁRTÉRI DÍJAK
JÓSZÁGVÁSÁR – Naponta fizetendő

A munkák leírása Egység 2015

1. Ló, csikó szamár db 290,00
2. Tehén db 290,00
3. Borjú db 205,00
4. Disznó, süldő db 205,00
5. Malac db 85,00
6. Juh, kecske db 155,00

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ÉS FELSZERELÉS – NAPONTA FIZETENDŐ

A munkák leírása Egység 2015

1. Speditőrkocsi db 230,00
2. Parasztkocsi db 205,00
3. Kombájn db 430,00
4. Traktor db 360,00
5. Teherautó, pótkocsi db 360,00
6. Morzsoló, daráló, eke, vetőgép stb. db 175,00

KISIPARI, HÁZIIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK – NAPONTA FIZETENDŐ

A munkák leírása Egység 2015

1. Minden kisiparos 2 m2 elfoglalt területig m2 115,00
2. Egyéb termékek 2 m2 elfoglalt területig m2 155,00
3. Vendéglátóipari sátrak és kisiparosok 2 m2 elfoglalt 

terület felett
m2

40,00

4. Körhinta, lövölde stb. m2 85,00
5. Cirkusz – megállapodás szerint
6. Különlegesen felszerelt mozgó objektumok m2 360,00
7. Mezőgazdasági  és  egyéb  termékek  2  m2 elfoglalt 

terület felett
m2

115,00



HASZNÁLT JÁRMŰVEK – NAPONTA FIZETENDŐ

A munkák leírása Egység 2015

1. Gépkocsi db 175,00
2. Motorkerékpár db 115,00

PARKOLÁS – 6. DÍJTÉTEL

A munkák leírása Egység 2015

1. Gépkocsi db 175,00
2. Motorkerékpár db 115,00
3. Teherautó db 360,00
4. Pótkocsis traktor db 360,00

Nyilvános WC használata 20,00

A ZENTAI VÁSÁRTÉRI ELÁRUSÍTÓHELYEK BÉRBEADÁSI DÍJSZABÁSA
Az árak 2015. január 1.-től érvényesek

A munkák leírása Egység 2015

1. Vásártéri helybérlet  

– áramcsatlakozással                        1 m/hónap
205,00

– áramcsatlakozás nélkül                  1 m/hónap
345,00

A GÉPJÁRMŰVEK PARKOLÁSI DÍJÁT AZ ALÁBBI ÖSSZEGEKBEN 
ÁLLAPÍTJUK MEG: 



A munkák leírása Egység 2015

1. I. övezet (piros) óránként 35.00

2. II. övezet (kék) óránként 25.00

3. különleges parkolójegy az I. és II. övezetben naponta 500.00

4. napi parkolójegy a II. (kék) övezetben naponta 100.00

5. havi parkolójegy a II. (kék) övezetben havonta 1.500.00

6. éves parkolójegy a II. (kék) övezetben évente 9.000.00

7. havi parkolójegy az épület előtt, amelyben a 
használó lakik

havonta 100.00

8. dolgok elvitele fuvarként 1.500.00

9. dolgok őrzése naponta 100.00

10. a „pók” beavatkozása a szabálytalanul parkolt 
jármű elvitelével a depóra és 24.00 órán át való 
őrzése 

5.000,00 

11. megkezdett beavatkozás (amikor a járművet 
csatolják az emelőszerkezetre, de nem  viszik el 
a helyszínről)

2.500,00 

3. szakasz

A jelen rendeletben szereplő díjak magukban foglalják az áfát.

4. szakasz



Ez a határozat a Zentai KLKV hirdetőtábláján való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba.

Ez a határozat __________________________  -án/-én lett közzétéve a hirdetőtáblán.

Ez a határozat a Zentai Községi Képviselő-testület általi jóváhagyás megszerzését követően 
kerül alkalmazásra.

A jelen határozat jóváhagyásának megadására a                 -án/-én kelt ___________ 
számú_________________ alapján került sor.

5. szakasz

A  jelen  határozatot  a  Zentai  Községi  Képviselő-testület  általi  jóváhagyás  megszerzését 
követően közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

KOMMUNÁLIS–LAKÁSGAZDÁLKODÁSI                                         Tóth Eleonóra
KÖZVÁLLALAT ZENTA                                                           a felügyelőbizottság elnöke
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