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GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK   

33/2011. (XII. 16.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. 
(II.4.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §. (1), valamint a 68. §. (2) bekezdése, valamint 
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. (továbbiakban: 
Ámr.) alapján, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését meghatározó 2010. évi 
CLXIX. törvény figyelembe vételével Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és 
intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.4.) számú rendeletét [továbbiakban: 
rendelet] az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„11. § 

(1) Az ÁMK Művelődési Ház előterének bérbeadása 3100 Ft/óra díjjal történik. A bérleti 
díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) 
pontja alapján ÁFA mentes. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az ÁMK Művelődési Ház rendezvények céljára történő 
igénybevétele 11 025 Ft/24 óra. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes. 

(3) Az ÁMK Művelődési Ház nagyterme kereskedelmi célra nem vehető igénybe. 
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti díjat nem kell megfizetnie 

a) az Általános Művelődési Központ és az Integrált Közösségi Szolgáltató tér 
keretében működő szakköri és egyéb rendezvények szervezőinek, 

b) az Önkormányzat Képviselő-testületének szervezésében megtartott falugyűlés, 
közmeghallgatás és egyéb rendezvények megtartásakor, 

c) közegészségügyi igénybevétel esetén: tüdőszűrés, véradás,  
d) a nemzeti és helyi ünnepek megtartása, országgyűlési és helyi választási 

gyűlések (jelöltenként 1 alkalom), helyi öntevékeny csoportok, klubok 
rendezvényei, színházi előadásai esetén, 

e) gyöngyöstarjáni székhelyű társadalmi szervezetek rendezvénye esetén. 
(5) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési 

lehetőség díja nettó 114 forint/óra. 
(6) A Polgármesteri Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az 

esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja nettó 260 forint/minden megkezdett 10 
oldal. 

(7) A Polgármesteri Hivatalban a hangosbemondó reklámcélú használati díja nettó 3 087 
forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele. 

(8) A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 
oldal esetén nettó 1 260 Ft/megjelenés. 

(9) A Polgármesteri Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított 
fax szolgáltatás díja nettó 209 Ft/oldal. 

(10) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér bérbeadása 3100 forint/óra/helyiség díjjal 
történik. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes. 
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(11) A (10) bekezdésben megállapított díj nem alkalmazható azon a civil szervezetek és 
nem formális helyi közösségek esetében, amelyek az önkormányzattal az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér 
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontja szerinti megállapodást 
megkötötték. 

(12) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 70 Ft/m2/hónap. A bérleti díj 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) 
pontja alapján ÁFA mentes. 

(13) Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek bérleti díja 87 
Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes. 

(14) A (11) bekezdéstől eltérően az önkormányzat tulajdonában álló kereskedelmi, 
szolgáltatási vagy vendéglátási célra bérelt helyiségek bérleti díja 982 Ft/m2/hónap. A 
bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) 
bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.” 

 
 

2. § (1) Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint 
gondoskodik. 

 
Gyöngyöstarján, 2011. december 15. 

 
Nagy Károly 
polgármester 

Dr. Jakab Csaba 
jegyző 

 
 

Záradék: 
 
Ezen rendelet kihirdetve: 2011. december 16. 
 
Gyöngyöstarján, 2011. december 16. 
 
 
 

 
 

   Dr. Jakab Csaba 
jegyző 


