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Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2013. (XII. 20.) 

rendelete 
 

 
 

Az Önkormányzat illetékességi területén végzett közszolgáltatások és a költségvetés 
előirányzatait megalapozó különféle díjak megállapításáról  

 
Egységes szerkezetben! 

 
 

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) h) 
pontjában és a Magyarország önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX.tv. 42. §-ában kapott 
felhatalmazásával élve, a hulladékról szóló, 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § e) pontja, a 
temetőkről és a temetkezésről szóló, 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése, az árak 
megállapításáról szóló, 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése, valamint az 
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 15/A. § (6) 
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1. § A rendelet célja az Önkormányzat illetékességi területén kivetett közszolgáltatási díjak 
meghatározása, valamint az Önkormányzat mindenkori költségvetésének előirányzatait előkészítő 
számítások megalapozása. 

 
2. § A rendelet hatálya a helyi tömegközlekedést lebonyolító társaság által beszedett díjakat 

kivéve kiterjed valamennyi, az Önkormányzat által megállapított díjra. 
 

II. A díjak meghatározása 
 

Az önkormányzat alaptevékenységével összefüggő díjak meghatározása 
 

3. § (1) Az ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás, valamint a települési szilárd hulladék elszállítás 
és ártalmatlanítás közszolgáltatás esetén az 1. számú mellékletben szereplő díjtételeket kell 
alkalmazni. 

(2)5  
(3)5 

(4) Kommunális szilárd hulladék szállítás szolgáltatás esetén díjfizetési kedvezmény csak 
szociális rászorultság alapján állapítható meg. 

(5) A kommunális szilárd hulladék szállítás szolgáltatás esetén a kedvezmények és a 
megállapítás alapjául szolgáló jövedelemhatárok a következők: 

Önálló háztartásban élő öregségi, 
vagy rokkantsági nyugdíjban 

részesülő 

Jövedelem 
határ 

Támogatás 
százalékos 

mértéke 

Egyedül álló esetén 

Nyugdíj minimum 
200%-a és 250%-a 

között 
50 % 

Nyugdíj minimum 
200%-a alatt 

75 % 

Két vagy több fő esetén 
Nyugdíj minimum 
150%-a és 200%-a 

50 % 
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között 

Nyugdíj minimum 
150%-a alatt 

75 % 
 

 
(6) Az (5) bekezdés alapján kedvezményre jogosult háztartás 1 darab 60 liter űrmértékű 

hulladékgyűjtő edényt igényelhet az Önkormányzattól. A jogosultság igazolását követően a 
hulladékgyűjtő edény beszerzéséről és az igénylő részére történő térítésmentes kiszállításáról az 
Önkormányzat gondoskodik. 

(7) A 60 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény után fizetendő, mindenkori hulladék szállítás 
szolgáltatás díja az (5) bekezdés alapján megállapított díj 50%-a. 

(8) Az Önkormányzat a jogosultak részére a 60 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edényt első 
alkalommal térítésmentesen biztosítja. 

(9) A támogatások megállapítása a szükséges jövedelem-igazolások becsatolásával, 
kérelemre indul, melyet a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján kell benyújtani. 

 
4. § (1) A MÁV-Alsó településrész területén kisfeszültségű hálózatról történő lakossági 

csatlakozás közműfejlesztési hozzájárulása nettó 170.000,- Ft. 
(2) Az Újhegyi-dűlő településrész villamosításánál fizetendő lakossági közműfejlesztési 

hozzájárulás nettó 150,- Ft/m²/csatlakozott ingatlan. 
(3) Személygépkocsi parkoló létesítési kötelezettség pénzben történő megváltásának díja – a 

(4) bekezdésben foglalt kivétellel – személyautó parkoló állásonként nettó 300.000,- Ft. 
(4) Személygépkocsi parkoló létesítési kötelezettség pénzben történő megváltása a Fő úton 

(a parkolók részleges pályázati forrásból történő megvalósulására tekintettel) – a páros 
házszámozású oldalon a Fő út 50. sz., 4251/1 hrsz-ú ingatlantól a Fő út 210. sz., 968 hrsz-ú 
ingatlanig, valamint a páratlan házszámozású oldalon a Fő út 1/a., 5252 hrsz-ú ingatlantól a Fő út 
113. sz., 5311 hrsz-ú ingatlanig – személyautó parkoló állásonként nettó 150.000,- Ft. 

 
5. § (1) A temetkezési szolgáltatás díjtételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 
(2) A sírboltok megváltási ideje:   60 év 
A sírhelyek megváltási ideje:   25 év 
Az urnafülkék és urnasírok megváltási ideje: 10 év 
(3) A DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. által értékesítendő örök urnafülkék esetén 

alkalmazandó díjtételeket a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
6. § (1)  A városi piacon alkalmazott térítési díjakat a 4. számú melléklet tartalmazza. 
(2) Adott elárusítóhelyre történő egyösszegű befizetés esetén az előre megváltott hely más 

részére át nem ruházható, a bérleti díj vissza nem kérhető. 
(3) Mozgáskorlátozottak és hadigondozottak parkolási díj fizetése nélkül vehetik igénybe a 

kijelölt parkolóhelyeket. 
 
7. § A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának díjai az 5. számú mellékletben 

kerülnek meghatározásra. 
 

8. § Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 

9. § A „Dunaharaszti Hírek” című önkormányzati lap hirdetési díjait a 7. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
10.  § (1) Az intézményi étkezési térítési díjakat a 8. számú melléklet tartalmazza. 
(2) Az étkezési térítési díjak fizetése készpénz-átutalási megbízással, utólagos elszámolással 

történik.  
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(3) A térítési díjak összegéből az egyéb jogszabályban meghatározott kedvezményt kell 
biztosítani. A kedvezmény igénybevételének jogosultságát a szolgáltatás igénybevételének helyén 
kell igazolni. 

 
11. § (1) A Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház térítési díjait a 9. és 10. számú 

mellékletek tartalmazzák. 
(2) Óradíjas tételeknél a megkezdett óra egész órának minősül. 
(3) A bálok időtartama 20 órától 04 óráig tart, az ezen felüli időt üzleti óradíjjal kell fizetni. 
(4) A báli és a szilveszteri báli belépődíj a zeneszolgáltatást tartalmazza, többletszolgáltatás 

(pl. vendéglátás) esetén a díj emelkedik. 
(5) Az önköltségi alapú díjtételekre jogosultak körét az Oktatási, Művelődési és Sport 

Bizottság – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben – határozza meg. 
 
12. § Az anyakönyvi események díjtételeit a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 
13. § A Dunaharaszti Városi Bölcsőde gondozási díjait a 12. számú melléklet tartalmazza. 

 
13/A. §2,5 (1) Az Önkormányzat intézménye, a Dunaharaszti Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat által tanítási szünetben szervezett tábor gondozási térítési díja tanulónként és naponta 
bruttó 1.200,- Ft. 

(2) A térítési díj magában foglalja a személyi és dologi jellegű költségeket, de nem 
tartalmazza a napi háromszori étkezés díját. 

(3) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a méltányossági 
gyermekétkeztetésben [29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 15. § (4)] 
részesülő gyermekek az (1) bekezdésben foglalt térítési díjból 50% kedvezményben részesülnek. 
 
Az alaptevékenységen felüli, a kapacitás-kihasználással összefüggő díjak meghatározása 

 
14. §1 Dunaharaszti Város Önkormányzata a Dunaharaszti Hunyadi János Német 

Nemzetiségi Általános Iskola, a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, a 
Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Baktay Ervin Gimnázium helyiségbérleti 
díjait a 13., az iskolai büfék bérleti díjait pedig a 14. számú mellékletben hagyja jóvá. 
 

III. Záró rendelkezések 
 

15. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 
Önkormányzat illetékességi területén végzett közszolgáltatások és a költségvetés előirányzatait 
megalapozó különféle díjak megállapításáról szóló 15/2010. (XII. 14.) számú rendelet. 

 (2) Felhatalmazást kap az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság arra, hogy az 
Önkormányzat intézményi helyiségeinek bérbeadása során a bérbevevő kérelmére – egyedi 
elbírálás alapján, indokolt esetben – a helyiségek bérbeadási díjtételeinek megfizetésétől részben 
vagy egészben eltekintsen oly módon, hogy az engedmény közvetett támogatásként kerül 
elszámolásra. A közvetett támogatásként felhasználható előirányzat mértékét az Önkormányzat 
költségvetési rendelete tartalmazza.  

(3) A Dunaharaszti Vérvételi Hely és a fiziotherápiás humán egészségügyi szolgáltatás 
ellenértékeként díjat fizetni nem kell. Ezeket az egészségügyi szolgáltatásokat csak beutaló 
ellenében, kizárólag dunaharaszti állandó lakosok vehetik igénybe. 

 
 
 

Dr. Szalay László sk. Pethő Zoltán sk. 
polgármester jegyző 
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Záradék: A rendelet kihirdetve 2013. december 20-án. 
 
 
Dunaharaszti, 2013. december 20. 
         Pethő Zoltán sk. 
              jegyző 
 
 
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2016. október 28-án. 
 
 
Dunaharaszti, 2016. október 28. 
         Pethő Zoltán 
            jegyző 
 
1 Módosította a 20/2014. (XII. 19.) rendelet, mely hatályos 2015. január 1-től 
2 Módosította a 10/2015. (IV. 30.) rendelet, mely hatályos 2015. április 30-tól 
3 Módosította a 17/2015. (XII. 21.) rendelet, mely hatályos 2016. január 1-től 
4 Módosította a 6/2016. (IV. 8.) rendelet, mely hatályos 2016. április 15-től 
5 Módosította a 9/2016. (VI. 3.) rendelet, mely hatályos 2016. június 3-tól 
6 Módosította a 13/2016. (IX. 30.) rendelet, mely hatályos 2016. október 1-től 
7 Módosította a 16/2016. (X. 28.) rendelet, mely hatályos 2016. október 28-tól 
 


