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2009. évi lakossági szolgáltatási díjak:

1. Vízdíj: alapdíj (164 Ft/hó + ÁFA) + (298 Ft/m3+ÁFA)

A Zempléni Vízmű Kft. a lakosság részére 
106 Ft/m3 engedményt biztosít.

A lakosság által fizetendő díj mértéke:
(164 Ft/hó +ÁFA) + (192 Ft/m3 + ÁFA)

2. Csatornadíj: 505 Ft/m3 +ÁFA

A Képviselő-testület a lakosság részére
83 Ft/m3 + ÁFA támogatást biztosít

A lakosság által fizetendő díj mértéke
  422 Ft/m3 + ÁFA

3. Szilárd hulladékszállítás szolgáltatási díja:
120 l edényzet esetén: 294 Ft + ÁFA/ürítés
  60 l edényzet esetén: 174 Ft + ÁFA/ürítés

4. Tornacsarnok bérleti díja:
- tömegsport rendezvények: 5.000 Ft/óra
- közösségi rendezvények: 12.000 Ft/óra
- iskolai oktatás, diáksport:  1.800 Ft/óra

a díj 20% ÁFA-t tartalmaz

5. Kábel tv. szolgáltatási díj:

a.) éves díj: 13.200 Ft
b.) negyedéves díj: 3.960 Ft.
c.) havi díj: 1.500 Ft.

a díj 20% ÁFA-t tartalmaz

6. Temetkezéssel kapcsolatos díjak
1. Sírhely díjak: a) 1-es sírhely:   4.200 Ft.

   b) 2-es sírhely: 10.200 Ft.
   c) 3-as sírhely: 18.600 Ft.

2. Temetési szolgáltatási díj:     24.000 Ft.

a díj 20% ÁFA-t tartalmaz
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7. szociális ellátások intézményi térítési díja

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
(ebéd Ft/ellátási nap)

Intézményi térítési díj (Ft/ellátási nap), amennyiben az ellátott családjában az egy főre eső 
jövedelem a

nyugdíjminimum 150 %-át 
nem haladja meg

nyugdíjminimum 150% - 300 
%-a között van

nyugdíjminimum 300 %-át 
meghaladja

142 Ft+ÁFA 186 Ft+ÁFA 258 Ft+ÁFA

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
(Ft/gondozási óra)

Intézményi térítési díj (Ft/gondozási óra), amennyiben az ellátott családjában az egy főre eső 
jövedelem a

nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg 
és a gondozási órák száma 1

nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja és a 
napi gondozási órák száma 1

0,- 150,-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

/1/ Intézményi térítési díj a szolgáltatást a fenntartó házi segítségnyújtás szolgáltatás nélkül 
igénybevevők részére 1.008,- Ft/hó.

/2/ Intézményi térítési díj a szolgáltatást a fenntartó házi segítségnyújtás szolgáltatással együtt 
igénybevevők részére 100,- Ft/hó.

Támogató Szolgálat

/1/ Személyi segítés intézményi térítés díja 50,- Ft/gondozási óra

/2/ Személyszállítás intézményi térítési díja
- szociálisan rászorult kiskorú szállítása esetén 44,- Ft/km
- szociálisan rászorult nagykorú szállítása esetén 44,- Ft/km
- szociálisan nem rászorultak szállítása esetén 44,- Ft/km

Időskorúak nappali intézményi ellátásának intézményi térítési díja
(Ft/ellátási nap)

Intézményi térítési díj (Ft/ellátási nap)

Étkeztetés nélkül Étkeztetés igénybevételével (ebéd)
20,- 0,-

A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás 150 Ft/gondozási óra, a személyi segítés 50 
Ft/gondozási óra, valamint a 20 Ft/ellátási nap intézményi térítési díját átvállalja.


