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172. 

Az ingatlan közvetlen megegyezéssel való beszerzésének és bekebelezésének, köztulajdonú javak 

bérbeadásának, illetve vagyis más tulajdonjogok megszerzése és felhasználásának átruházása, valamint a 

nyilvános árverés és az írásos ajánlatok vételének feltételeiről szóló rendelet 19. szakasza (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2018/16. szám), Topolya  község Statútuma  64.  szakasza 1. bekezdésének 12).  pontja 

(Topolya  Község  Hivatalos  Lapja,  2019/5 szám), valamint A Topolya község köztulajdonába tartozó 

dolgok beszerzéséről, használatáról, igazgatásáról és az ezekkel való rendelkezésről szóló határozattal 

összefüggésben (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám), valamint a Topolya község 

köztulajdonában lévő ingatlan elidegenítésének megkezdéséről - 2259. számú kataszteri telek, Bajsa k.k. 

szóló Határozattal, melynek száma: 464-36/2021-V, melyet Topolya Községi Képviselő-testülete hozott 

meg 2021.06.30-i ülésén (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2021/16), Topolya község köztulajdonában 

levő ingatlanok közvetlen megegyezés, nyilvános árverés vagy írásos ajánlatok begyűjtése által történő 

beszerzési, elidegenítési, illetve bérbeadási eljárásának végrehajtásával foglalkozó bizottsága 2021. 07. 08-

án kiírja az alábbi: 

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT 

ÍRÁSOS AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSÉRE A BAJSAI K.K. TERÜLETÉN LEVŐ 2259. SZÁMÚ 

KATASZTERI TELKEN TALÁLHATÓ INGATLANOK ELIDEGENÍTÉSÉRE 
 

1. Topolya község, Tito marsall utca 30., 24 300 Topolya, a Bajsa k.k. területén levő 2259. számú 

kataszteri telken található ingatlanok köztulajdonosi jogának élvezőjeként felhív minden érdeklődő 

ajánlattevőt írásos ajánlatok benyújtására az érintett létesítmények megvételére vonatkozóan. 

 

2. A köztulajdonban levő ingatlant Topolya község köztulajdonából idegenítik el írásos 

ajánlattételek begyűjtési eljárásában, összhangban a Határozattal Topolya község köztulajdonában lévő 

ingatlan elidegenítésének megkezdéséről - 2259. számú kataszteri telek, Bajsa k.k., melynek száma: 464-

36/2021-V, melyet Topolya Községi Képviselő-testülete hozott meg 2021.06.30-i ülésén (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2021/16). 

3. Az elidegenítés tárgyát a következő ingatlanok képezik, amelyek Bajsa k.k. 2731. számú 

ingatlanlapba vannak bejegyezve:  

-2259. számú parcella, Tito marsall u. 16., a parcella 1. része, földterület az épület vagy más 

létesítmény alatt, családi lakóépület, 40 m2 alapterülettel, a parcella 2. része, földterület az épület vagy más 

létesítmény mentén, 500 m2 alapterülettel, a parcella 3. része, 2. osztályú szántóföld, 898 m2 alapterülettel, 

1.438 m2 összterülettel, építési övezetben levő földterület, Topolya község köztulajdona, Topolya, Tito 

marsall u. 30., 1/1 részben. 
 

4. A jelen Nyilvános hirdetmény 3. pontjában említett ingatlanok elidegenítésének kezdeti vételára az 

írásos ajánlatok begyűjtésének eljárásában 900,00 EUR, amelyet az ingatlanár a piaci érték 

felméréséről szóló jelentés alapján határoztak meg, melyet a Procena plus törvényszéki szakértői és 

mérnöki Kft. Szabadka, amelynek szűkebb ügyköre az építészeti - azonosítás és értékelés, 

ingatlanértékelés stb. engedéllyel rendelkező értékbecslő dr. Miomir Paovica okl. építészmérnök 

végezte Szabadkáról, 2021.04.01-i keltezéssel.    

Az a résztvevő, aki a legmagasabb vételárat kínálja, nyilatkozatot ír alá a vételár összegéről. Az 

ingatlan legkedvezőbb ajánlat összegében meghatározott vételárát dináregyenértékben kell megfizetni a 

fizetés napján a Szerb Nemzeti Bank hivatalos középárfolyama szerint. 

A vevő a látott állapotban veszi át az ingatlant, utólagos panaszokhoz való jog nélkül.  

5. Az ajánlattevő köteles, az ajánlat komolyságának biztosítékaként, s az írásos ajánlatok vételi 

eljárásában való részvétel feltételeként befizetni az 10.000,00 dinár értékű letétet, Topolya Községi 

Közigazgatási Hivatalának folyószámlájára mint ideiglenes letétet, a 840-311804-87 számlaszámra, 

97. minta,  62-206. hivatkozási számra, a befizetés rendeltetése: „az elidegenítési eljárásában való 

részvételért fizetendő letét”.  
  

6. A legkedvezőbb ajánlattevőnek befizetett letét összege az adásvételi szerződés megkötéséig 

megmarad, és ezt a vételár is tartalmazza.    
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A többi ajánlattevő részére a befizetett letétet, az írásos ajánlatok felbontásának napjától számított 

7 (hét) munkanapon belül visszaszármaztatjuk. 

Az ajánlattevők kötelesek az ajánlat űrlapján feltüntetni a pontos számlaszámukat, s a bankjuk 

nevét, a letét visszatérítése végett.  Az eladó nem vállal felelősséget a letét visszatérítésének pontosságáért, 

amennyiben az adott adatok hiányosak vagy pontatlanok.  

Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevő írásban elállna az általa tett ajánlattól, vagy felhívásra 

nem járul az adásvételi szerződés megkötéséhez, elveszíti a befizetett letéti összeg visszatérítését illető 

jogát, míg a legkedvezőbb ajánlattevő megválasztásáról szóló határozatot hatályon kívül helyezzük.   

7. Minden természetes-, jogi személy és vállalkozó, akik teljes és időben benyújtott kérelmet 

nyújtanak be, akik befizetik az előleget és benyújtják a hirdetés által előírt összes dokumentációt a 

hirdetésben meghatározott határidőn belül, jogosult az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásában való 

részvételre. 

A kérelmet olvashatóan kell kitölteni.  A jelentkezési lap, valamint az Ajánlattételi űrlap átvehető 

Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Iktatójából, és elérhető a www.btopola.org.rs weboldalon is.  

A jelentkezésnek az alábbi elemeket kell tartalmaznia, hogy kifogástalan legyen: 

Természetes személyek esetében: név és vezetéknév, lakcím, személyazonossági igazolvány 

száma, személyi szám, telefonszám, a kereskedelmi bank neve és folyószámla száma, ahová a letét 

visszatéríthető, ha nem lett kiválasztva a legkedvezőbb résztvevőnek, valamint a pályázatot alá kell írni,  

Jogi személyek esetében: elnevezés és székhely, adóazonosító jel (PIB), telefonszám, a 

kereskedelmi bank neve és folyószámla száma, ahová a letét visszatéríthető, ha nem lett kiválasztva a 

legkedvezőbb ajánlattevőnek, a képviseletre jogosult személy (igazgató) neve és vezetékneve, személyi 

igazolvány száma, személyi száma, valamint a képviseletre jogosult személy aláírása és a cég pecsétje,  

Vállalkozók esetében: az üzlet tulajdonosának neve és vezetékneve, lakcím, törzsszám, 

adóazonosító jel (PIB), személyazonossági igazolvány száma, személyi szám, telefonszám, a kereskedelmi 

bank neve és folyószámla száma, ahová a letét visszatéríthető, ha nem lett kiválasztva a legkedvezőbb 

ajánlattevőnek, valamint a pályázatot alá kell írni. 

A kérelem mellé az alábbiakat szükséges csatolni: 

- a személyi igazolvány fénymásolata vagy a pályázó biometrikus személyi igazolványának 

nyomtatott kivonata (természetes személyek / vállalkozók számára), vagy meghatalmazott képviselője 

(jogi személyek esetében);  

- eredeti bizonylat a letét befizetéséről; 

- kitöltött ajánlati űrlap a felajánlott vételár összegével, kötelezően euróban kifejezve;  

- a gazdasági alanyok nyilvántartás kivonatának eredeti példánya, vagy igazolás arról, hogy a 

vállalkozó be van jegyezve a megfelelő nyilvántartásba, amely a hirdetés közzétételétől számított 30 

napnál nem régebbi (jogi személyek / vállalkozók esetében);  

- az adóazonosító jelről (PIB) szóló végzés másolata (jogi személyek / vállalkozók esetében);  

- a kereskedelmi banknál való számlanyitásról és –vezetésről szóló szerződés fénymásolata; 

- -OP űrlap és aláírási címpéldány- Depo karton (jogi személyek esetében); 

- abban az esetben, ha a pályázót meghatalmazott képviseli az írásbeli ajánlatok felbontásakor, 

meghatalmazást kell benyújtani, amelyet külön jegyzőnek kell igazolnia és hitelesítenie, valamint a 

meghatalmazott igazolványának fénymásolatát vagy a biometrikus személyi igazolvány nyomtatott 

kivonatát. 

8. Az írásos ajánlatokat lezárt borítékban az alábbi postacímre kell benyújtani: Topolya község, Tito 

marsall u. 30. sz., 24 300 Topolya, mégpedig személyesen Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 

iktatójában, vagy ajánlott levélben.   

Az ajánlatot tartalmazó boríték előlapján a következő feliratnak kell állnia: Az ajánlatot tartalmazó 

boríték előlapján a következő feliratnak kell állnia: Topolya község köztulajdonában levő ingatlanok 

közvetlen megegyezés, nyilvános árverés vagy írásos ajánlatok begyűjtése által történő beszerzési, 

elidegenítési, illetve bérbeadási eljárásának végrehajtásával foglalkozó bizottsága, „AZ ELIDEGNÍTÉSRE 

IRÁNYULÓ NYILVÁNOS HIRDETÉSRE TETT AJÁNLAT – NEM FELBONTANDÓ”, a boríték 

hátlapján pedig az ajánlattevő elnevezése és teljes címe áll. 
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Az ajánlat mellett az ajánlattevő kötelezően kézbesíti a hirdetés által előirányzott dokumentációt. 

A más módon benyújtott ajánlatokat szabálytalannak ítélik, és nem veszik figyelembe.  Azokat az 

ajánlatokat, amelyeket nem lezárt borítékban nyújtanak be, valamint azokat, amelyek nem tartalmazzák az 

összes előirányzott adatot, vagy az adatok a közzétett feltételekkel ellentétesek, szabálytalannak ítélik, és 

nem veszik figyelembe.     

Időben érkezettnek minősül minden ajánlat, mely a Községi Közigazgatási Hivatal iktatójába 

érkezik a hirdetésben említett dátumig, azaz 2021. 08. 09-ig (hétfő) 14:00 óráig. A többi ajánlat késve 

érkezett, s nem vesszük figyelembe, illetve elvetjük. 

Ha az ajánlatot ajánlott levélként küldik, a feladásának napját számítjuk a benyújtás napjának.  

9. A hirdetés Topolya Község Hivatalos Lapján való közzétételétől számított 30 (harminc) napig 

érvényes, amely határidő alatt az érdekelt személyek benyújthatják az ajánlatukat a bizottságnak 

Információért Topolya községhez lehet fordulni e-mailen keresztül, az 

olivera.nenadic@btopola.org.rs címen, ahol egyeztethetnek a dokumentáció áttekintéséről és  az említett 

létesítmények megtekintésének lehetőségéről.  

10. A hirdetésre beérkező ajánlatokat a hirdetésben szereplő határidő letelte után bontják fel a 

bizottság ülésén, amely nyilvános. 

 A beérkezett ajánlatok felbontásán minden érdekelt ajánlattevő részt vehet személyesen vagy 

képviselőjén keresztül. 

 Az ajánlattevő képviselőjének, aki részt vesz az ajánlatok felbontásán, írásos meghatalmazást 

kell benyújtania az eljárásban való részvételhez. 

A felbontási eljárást lefolytatják, ha legalább egy ajánlattevő jelentkezik, ha legalább az 

adásvételi díj kezdő összegét felkínálja, amely alapján az ingatlan elidegeníthető.   

11. A legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásának kritériuma az adásvétel legmagasabb felkínált 

összege (az ajánlattevő űrlapon szereplő teljes összeg).    

Amennyiben az eljárás során megállapítják, hogy két vagy több ajánlat ugyanakkora összeget 

tartalmaz, az ajánlattevőket felszólítják, hogy az ajánlatok felnyitásának napjától számított 3 (három) 

napon belül, tegyenek új ajánlatot, ami magasabb az eredetinél, s amely ajánlatokat a bizottság bont fel, s 

megállapítja a legkedvezőbb ajánlattevőt. Amennyiben az említett ajánlattevők 3 (három) napon belül nem 

tesznek új ajánlatot, illetve ha az ajánlattevők azonos összegben teszik meg az új ajánlatot, a bizottság 

sorsolás alapján választja ki a legkedvezőbb ajánlattevőt.  

12. Az ajánlatnyitási eljárás lezárultával a Bizottság a községi határozat rendelkezéseivel és e 

hirdetéssel összhangban elkészíti és kézbesíti a Községi Elnöknek a legkedvezőbb ajánlattevő 

megválasztásáról szóló határozat javaslatát. A Községi Elnök az ajánlatok felbontásának napjától számított 

8 (nyolc) napon belül meghozza a határozatot az említett inagatlan vevőjének megválasztásáról. A 

legkedvezőbb ajánlattevő megválasztásáról szóló határozat egy-egy példányát a meghozatala napjától 

számított 3 (három) napon belül kézbesítik minden résztvevőnek.  Az ajánlattevők a Községi Elnök 

határozata elleni panaszokat Topolya Községi Tanácsához nyújtják be a javaslat megállapításáról szóló 

értesítés kézhez vételétől számított 8 (nyolc) napon belül.  A Községi Tanácsnak a panasz ügyében hozott 

határozata végleges, azzal, hogy bírósági eljárásba vonható.  

13. A legkedvezőbb ajánlattevő köteles az ingatlan elidegenítéséről szóló határozat véglegesítését 

követően megkötni az adásvételi szerződést a legkedvezőbb ajánlattevővel.  Az eljárás résztvevője, akinek 

az ajánlatát elfogadták, elveszíti a jogot a letéti összeg visszatérítésére, ha az eladó felhívására az említett 

határidőn belül nem köti meg az adásvételi szerződést. Ebben az esetben a Községi Elnök a bizottság 

javaslatára szerződést köthet a második legkedvezőbb ajánlattevővel.   

14. A legkedvezőbb ajánlattevő a szerződés megkötése alkalmával köteles bizonylatot benyújtani 

arról, hogy befizette az általa felajánlott összeget, csökkentve a befizetett kaució összegével.  
15.  Amennyiben a benyújtási határidő ideje alatt nem érkezik egyetlen ajánlat sem, vagy csak olyan 

ajánlatok érkeznek, amelyek nem szabályosak és elfogadhatók, vagy a legkedvezőbb ajánlattevő eláll az 

ajánlatától a községi Elnök határozatának meghozatalát követően, a bizottság megismétli a hirdetési 

eljárást a felbontástól, illetve az ajánlattevő elállásának napjától számított 15 (tizenöt) napon belül. 

Amennyiben az eljárást már négyszer megismételték, a bizottság közvetlen egyezség útján kiválaszthatja a 

legkedvezőbb ajánlattevőt az ingatlan közvetlen megegyezéssel való beszerzésének és elidegenítésének, 

köztulajdonú javak bérbeadásának, illetve egyéb vagyonjogok beszerzésének és használata átruházásának, 

mailto:olivera.nenadic@btopola.org.rs
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valamint a nyilvános árverés eljárásának és az írásbeli ajánlatok begyűjtésének feltételeiről szóló rendelet 

10. szakaszának 1. bekezdése 7. pontjával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2018/16. szám) összhangban (a 

továbbiakban: Rendelet).  

16.  Az írásos ajánlatok nyilvános felbontását Topolya Községi Képviselő-testület kistermében tartjuk, 

a Tito marsall u. 30. sz. alatt, Topolya, az ajánlatok benyújtására szabott határidő leteltének napját követő 

munkanapon, azaz 2021. 08. 10-én (kedden) 12.00 órai kezdettel.  

 

 A nyilvános hirdetés kiírásáról szóló határozat megjelenik Topolya Községi Közigazgatási 

Hivatalának hirdetőtábláján, Topolya Község Hivatalos Lapjában, a www.btopola.org.rs honlapon,a 

Dnevnik és a Magyar Szó napilapokban, azzal, hogy az ajánlatok benyújtásának határidejét Topolya 

Község Hivatalos Lapjában való megjelenéstől számítjuk. 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

Topolya Községi Elnöke 

Topolya község köztulajdonában levő ingatlanok  

közvetlen megegyezés, nyilvános árverés vagy írásos 

ajánlatok begyűjtése által történő beszerzési, elidegenítési, 

illetve bérbeadási eljárásának végrehajtásával foglalkozó bizottság 

Szám:464-38/2021-V 

Kelt: 2021. 07. 08.     

Topolya 

Mentus Lívia, s.k. 

a Bizottság elnöke 
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173. 

 A közvállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 3) pontja (A Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 2016/15. és 2019/88. szám), a topolyai Komgrad Kommunális, Lakáskezelő és Építési 

Közvállalat Tf. alapítói határozatának összhangba hozataláról szóló határozat – egységes szerkezetben 

foglalt szöveg – 22. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2021/16. szám) és Topolya község 

Statútuma 68. szakaszának 9) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján Topolya 

Községi Tanácsa 2021. július 8-i ülésén meghozza az alábbi 

 

VÉGZÉST 

A TOPOLYAI KOMGRAD KV KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSAI 

ÁRJEGYZÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 

 Ezennel jóváhagyjuk a topolyai Komgrad KV kommunális szolgáltatásai árjegyzékének 

módosításáról szóló határozatot, melyet 2021. 07. 05-én hozott meg a Felügyelőbizottság, az alábbiak 

szerint: 

 

1. VÍZVEZETÉK 

 

1.1. IVÓVÍZELLÁTÁS – POLGÁROK 

 

SORSZ. DÍJFAJTA MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA NÉLKÜL ÁR ÁFÁVAL  

1. Vízdíj  din/m3 50,59 

 

55,65 

2. Az átalányos felhasználók díja 7 m3 354,13 389,54 

3. Az átalányos felhasználók díja – 

kollektív lakhatás 

5 m3  252,95 278,25 

5. Szennyvízelvezető vízgazdálkodási  

létesítmények használati díja 

 

 

Vízóradíj  

din/lakóegység 

havonta 

 

 

din/csatlakozás 

havonta 

90,69 

 

36,57 

 

 

ÖSSZESEN: 

127,26 

99,76 

 

40,23 

 

 

ÖSSZESEN: 

139,99 

 

6. Vízdíj – a falusi vízvezetékek, melyek 

nem tartoznak Topolya település 

városi vízvezetékéhez 

din/m3 40,47 44,52 

7. Az átalányos felhasználók díja – a 

falusi vízvezetékek, melyek nem 

tartoznak Topolya település városi 

vízvezetékéhez  

7 m3 283,29 311,62 

8. Az átalányos felhasználók díja, 

kollektív lakhatás – a falusi 

vízvezetékek, melyek nem tartoznak 

Topolya település városi 

vízvezetékéhez  

5 m3  202,35 222,59 

9. Blokk tarifa 30 m3 felett 75,88 83,47 

10. Űrlap - kérvény darab 83,33 100,00 
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1.2 IVÓVÍZELLÁTÁS – GAZDASÁG  

 
SORSZ. DÍJFAJTA MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA NÉLKÜL ÁR ÁFÁVAL 

1. Vízdíj  din/m3 142,91 157,20 

2. Vízhasználati díj din/m3 0,8 0,88 

3. Vízvédelmi díj din/m3  0,71 0,78 

4. Szennyvízelvezető vízgazdálkodási  

létesítmények használati díja 

din/alany havonta 273,38 300,72 

5. Vízóradíj  din/csatlakozás 

havonta 

91,13 100,24 

 

1.3 IVÓVÍZELLÁTÁS – KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK HELYI SZINTEN 

 
SORSZ. DÍJFAJTA MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA NÉLKÜL ÁR ÁFÁVAL  

1. Vízdíj  din/m3 51,57  56,73  

 

2. Szennyvízelvezető vízgazdálkodási  

létesítmények használati díja 

Vízóradíj  

din/alany havonta 273,38 

 

91,13 

 

ÖSSZESEN: 364,51  

300,72 

 

100,24 

 

ÖSSZESEN: 

400,96  

 

 

 

1.4. A VÍZVEZETÉK-HÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZÁS DÍJA 

 
SOR

SZ. 
SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGY

SÉG 

ÁR ÁFA NÉLKÜL ÁR ÁFÁVAL  

1. A csatlakozási feltételek kiadása a polgárok 

kérésére 

Darab 1.250,00 1.500,00 

2. Mindenfajta feltétel és vélemény kiadása a 

vízvezetékre, a csatornahálózatra és a 

hővezetékre való csatlakozáshoz és 

egyebekhez, jogi személyek részére 

Darab 5.236,36 6.283,63 

3. Mindenfajta feltétel és vélemény kiadása a 

vízvezetékre, a csatornahálózatra és a 

hővezetékre való csatlakozáshoz és 

egyebekhez, természetes személyek részére 

Darab 1.600,00 1.920,00 

4. Mindenfajta jóváhagyás kiadása a 

csatlakozásra, valamint a vízvezetékre, a 

csatornázásra és a hővezetékre vonatkozó 

dokumentációra vonatkozóan jogi 

személyek részére 

Darab 9.500,00 11.400,00 

5. Mindenfajta jóváhagyás kiadása a 

csatlakozásra, valamint a vízvezetékre, a 

csatornázásra és a hővezetékre vonatkozó 

dokumentációra vonatkozóan a polgárok 

részére  

Darab 3.200,00 3.840,00 

6. A munkálatok kivitelezése  m 1.963,64 2.160,00 

7. Betonvágás, a beton elszállítása, 

újrabetonozás 

m2 1.854,55 2.040,00 

8. Vízóra beépítése - csatlakozás darab 20.000,00 24.000,00 

9. Vízóra beépítése GPS berendezéssel darab 11.666,67 14.000,00 

 

10. Klasszikus vízóra beépítése darab 6.250,00 7.500,00 

 

11. Befagyott vízóra cseréje darab 2.916,67 3.500,00 
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2.A SZENNYVÍZELVEZETÉS 

 

2.1. POLGÁROK 

 
SORSZ. DÍJFAJTA MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA NÉLKÜL ÁR ÁFÁVAL 

1. Szennyvízelvezetési díj din/m3 24,99 27,49 

 

2.2 KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK 

 

SORSZ. DÍJFAJTA MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA NÉLKÜL ÁR ÁFÁVAL 

1. Szennyvízelvezetési díj din/m3 24,99 27,49 

 

2.3 GAZDASÁG 

 

SORSZ. DÍJFAJTA MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA NÉLKÜL ÁR ÁFÁVAL 

1. Szennyvízelvezetési díj din/m3 70,46 77,51 

 

 

2.B A SZIPPANTÓS KOCSI SZOLGÁLTATÁSAI 

 

2.1 POLGÁROK 

 
SOR

SZ. 
SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR ÁFÁVAL 

1. Az emésztőgödör tisztítása szippantós 

kocsival, lakott településen, 6 m3 

forduló 1.718,18 1.890,00 

2. Az emésztőgödör tisztítása traktorvontatású 

szippantóval, lakott településen, 4 m3 

forduló 1.363,64 1.500,00 

3. Az emésztőgödör tisztítása szippantós 

kocsival, lakott településen kívül  

Az üzemanyag ára:  

10 km-ig 500,00 din áfa nélkül 

10 km-től 20 km-ig 1.000,00 din áfa nélkül 

20 km-től 30 km-ig 1.500,00 din áfa nélkül 

forduló 1.718,18 1.890,00+az 

üzemanyag ára 

4. Az emésztőgödör tisztítása traktorvontatású 

szippantóval, lakott településen kívül  

Az üzemanyag ára: 

10 km-ig 500,00 din áfa nélkül 

10 km-től 20 km-ig 1.000,00 din áfa nélkül 

20 km-től 30 km-ig 1.500,00 din áfa nélkül 

forduló 1.718,18 1.890,00+az 

üzemanyag ára 

5. Az akna dugulásának kézi elhárítása lakott 

településen 

óra 2.083,33 2.500,00 

6. Az akna dugulásának kézi elhárítása lakott 

településen kívül 

óra 2.083,33 2.500,00+az 

üzemanyag ára 

7. A csatornahálózat dugulásának elhárítása 

szippantós kocsival lakott településen 

óra 2.366,67 2.840,00 

8. A csatornahálózat dugulásának elhárítása 

szippantós kocsival lakott településen kívül 

óra 2.366,67 2.840,00 +az 

üzemanyag ára 
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2.2 GAZDASÁG 

 
SORSZ. SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA NÉLKÜL ÁR ÁFÁVAL 

1. Az emésztőgödör tisztítása szippantós 

kocsival lakott településen, 6 m3 

forduló 4.300,00 4.730,00 

2. Az emésztőgödör tisztítása 

traktorvontatású szippantóval lakott 

településen, 6 m3 

forduló 4.090,91 4.500,00 

3. Az emésztőgödör tisztítása szippantós 

kocsival lakott településen kívül, 6 m3   

forduló 4.300,00 4.730,00 + az 

üzemanyag ára  

4. Az emésztőgödör tisztítása 

traktorvontatású szippantóval lakott 

településen kívül, 6 m3    

forduló 4.090,91 4.500,00 + az 

üzemanyag ára 

5. Az akna dugulásának kézi elhárítása 

lakott településen 

óra 3.333,33 4.000,00 

6. Az akna dugulásának kézi elhárítása 

lakott településen kívül 

óra 3.333,33 4.000,00 + az 

üzemanyag ára 

7. A csatornahálózat dugulásának 

elhárítása szippantós kocsival lakott 

településen 

óra 3.616,67 4.340,00 

8. A csatornahálózat dugulásának 

elhárítása szippantós kocsival lakott 

településen kívül 

óra 3.616,67 4.340,00 + az 

üzemanyag ára 

 

 

2.C A CSATORNAHÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZÁS DÍJA 

 
SORSZ. SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR 

ÁFÁVAL 

1. A csatlakozási feltételek kiadása a polgárok kérésére darab 1.250,00 1.500,00 

2. Mindenfajta feltétel és vélemény kiadása a 

vízvezetékre, a csatornahálózatra és a hővezetékre 

való csatlakozáshoz és egyebekhez, jogi személyek 

részére 

darab 5.236,36 6.283,63 

3. Mindenfajta feltétel és vélemény kiadása a 

vízvezetékre, a csatornahálózatra és a hővezetékre 

való csatlakozáshoz és egyebekhez, természetes 

személyek részére 

darab 1.600,00 1.920,00 

4. Mindenfajta jóváhagyás kiadása a csatlakozásra, 

valamint a vízvezetékre, a csatornázásra és a 

hővezetékre vonatkozó dokumentációra 

vonatkozóan jogi személyek részére 

darab 9.500,00 11.400,00 

5. Mindenfajta jóváhagyás kiadása a csatlakozásra, 

valamint a vízvezetékre, a csatornázásra és a 

hővezetékre vonatkozó dokumentációra 

vonatkozóan kiadása a polgárok részére  

darab 3.200,00 3.840,00 

6. A munkálatok kivitelezése  m 4.363,64 4.800,00 

7. Betonvágás, a beton elszállítása, újrabetonozás m3 1.854,55 2.040,00 
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3. SZEMÉTSZÁLLÍTÁS ÉS –LERAKÁS 

 

3.1 POLGÁROK 

 
SORSZ. SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA NÉLKÜL ÁR ÁFÁVAL 

1. Szemétszállítási díj din/m2 3,96 4,36 

 A hulladéktárolók folyó 

karbantartásának és cseréjének a díja   

 

A hulladéklerakó rendezési díja 

din/lakóegység 

havonta 

 

din/lakóegység 

havonta 

36,57 

 

 

36,57 

 

ÖSSZESEN: 73,14 

40,23 

 

 

                    40,23 

 

ÖSSZESEN: 80,46 

2. Szemétszállítási díj din/lakóegység 

havonta 

384,51 

 

 

422,96 

 

3. Zsákok  din/szabvány 

zsák/zsák 

91,13 100,24 

4. Szemétszállítás a településekről    

5.  havonta 1-szer din/szabvány 

kuka/havonta 

127,58 140,34 

6. Zsák  din/szabvány 

zsák/zsák 

91,13 100,24 

 

3.2 KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK 

 
SORSZ. SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA NÉLKÜL ÁR ÁFÁVAL 

1. Szemétszállítási díj din/m2  3,96 4,36 

2. A hulladéktároló edények 

karbantartásának és cseréjének a díja   

din/alany havonta 182,25 200,48 

3. A hulladéklerakó rendezési díja din/alany havonta 20% a szolgáltatás 

árából/alany 

 

4 Zsák  din/zsák 91,13 100,24 

 

3.3 GAZDASÁG 

 
SOR

SZ. 
DÍJFAJTA MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR ÁFÁVAL 

1. I.  gazdaság                                                           din/m2                    11,90                 13,09 

2. II. - Az önálló tevékenységeket végzők a szemétszállítást 

az üzlethelyiség területe alapján fizetik: 50 m2-ig 

din/hó 

3. I. Csoport: aranyművesek, órások, galériák, 

műtermek, vegytisztítók, optikusok 

din/hó 729,02 801,92 

4. II. Csoport: ügynökségek, kávépörkölők, 

gyógyszertárak, magánóvodák és -iskolák 

bankok, pénzváltók, ügyvédi irodák  

din/hó 1093,53 1202,88 

5. III. Csoport: fogadóirodák, élelmiszeripari 

kereskedések, temetkezési vállalkozások,  

virágüzletek, italboltok, fodrász- és  

kozmetikai szalonok, edzőtermek 

din/hó 1215,03 1336,53 

6. IV. Csoport: élelmiszer-kereskedés,  

Vendéglátó-ipari létesítmények, pizzériák, 

csevapsütők, rendelők, autószerelő műhelyek, 

asztalosok, pékek, halárusok 

din/hó 1458,04 1603,84 

7. V. Csoport: piacok - vásárcsarnokok,  

zöldségesek                                               

din/m2 1701,04 1871,14 

8. - az 50 m2 feletti területekre az átalány mellett egyes csoportok számára  
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 A hulladéktároló edény folyó karbantartásának és 

cseréjének a díja, gazdaság  

din/hó 1518,78 1670,66 

9. A hulladéktároló edény folyó karbantartásának és 

cseréjének a díja,  az első és második csoportba 

tartozó önálló tevékenységek 

din/hó 91,13 100,24 

10. A hulladéktároló edény folyó karbantartásának és 

cseréjének a díja,  a harmadik csoportba tartozó 

önálló tevékenységek 

din/hó 182,25 200,48 

11. A hulladéktároló edény folyó karbantartásának és 

cseréjének a díja, a negyedik csoportba tartozó 

önálló tevékenységek 

din/hó 607,52 668,27 

12. A hulladéklerakó rendezési díja din/hó 20% a 

szolgáltatás 

árából/alany 

 

13. A hulladéklerakó használati díja Din/forduló 1578,00 1735,80 

 

 

3.4 POLGÁROK 

 
Sorsz

ám 

SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ÁR ÁFA NÉLKÜL ÁR ÁFÁVAL 

1. Konténer kiadása a háztartási hulladék 

elszállítására, 24 órás periódusra, a 

polgárok kérésére  

5m3 

 

1,1m3 

2.363,63 

 

1363,64 

2.600,00 

 

1.500,00 

2. Konténer kiadása a háztartási hulladék 

elszállítására, 24 órás periódusra, a 

polgárok kérésére, településen kívül 

Az üzemanyag ára: 

10 km-ig 500,00 din áfa nélkül 

10 km-től 20 km-ig 1.000,00 din áfa nélkül 

20 km-től 30 km-ig 1.500,00 din áfa nélkül 

5m3 

 

 

1,1m3 

2.363,63 

 

 

1.363,64 

2.600,00+ 

Az üzemanyag ára 

 

1.500,00+ 

Az üzemanyag ára 

3. Az építési hulladék elszállítása pótkocsis 

traktorral, a polgárok kérésére (5 km-ig) 

forduló 2.600,00 2.860,00 

4. Az építési hulladék elszállítása kamionnal 

- billenccsel, a polgárok kérésére (5 km-ig) 

forduló 3.750,00 4.500,00 

5. Az építési hulladék elszállítása kamionnal 

- billenccsel, a polgárok kérésére, 

településen kívül 

Az üzemanyag ára: 

10 km-ig 500,00 din áfa nélkül 

10 km-től 20 km-ig 1.000,00 din áfa nélkül 

20 km-től 30 km-ig 1.500,00 din áfa nélkül 

forduló 3.750,00 4.500,00 + az 

üzemanyag ára 
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3.5 GAZDASÁG 

 
Sorszám SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR ÁFÁVAL 

1. Konténer kiadása a kommunális hulladék 

elszállítására, 24 órás periódusra, jogi 

személy kérésére  

5m3 

 

1,1m3 

7.272,72 

3.181,82 

8.000,00 

3.500,00 

2. Konténer kiadása a kommunális hulladék 

elszállítására, 24 órás periódusra, a polgárok 

kérésére, településen kívül 

Az üzemanyag ára: 

10 km-ig 500,00 din ÁFA nélkül 

10 km-től 20 km-ig  1.000,00 din ÁFA nélkül 

20 km-től 30 km-ig  1.500,00 din ÁFA nélkül 

5m3 

 

1,1m3 

7.272,72 

3.181,82 

8.000,00+ 

3.500,00 + az 

üzemanyag ára 

3. Az építési hulladék elszállítása, jogi személy 

kérésére (5 km-ig) 

Pótkocsi 

kamion 

8.000,00 

9.454,54 

8.800,00 

10.400,00 

4. Az építési hulladék elszállítása (5 km-ig) jogi 

személy kérésére, településen kívül 

Az üzemanyag ára: 

10 km-ig 500,00 din ÁFA nélkül (600) 

10 km-től 20 km-ig  1.000,00 din ÁFA nélkül 

(1200) 

20 km-től 30 km-ig  1.500,00 din ÁFA nélkül 

(1800) 

Pótkocsi 

kamion 

8.000,00 

9.454,54 

8.800,00 

10.400,00 +  

Az üzemanyag ára 

 

 

4. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 

 
Sorszám SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA NÉLKÜL ÁR ÁFÁVAL 

1. A kóbor kutyák befogása és menhelyre 

szállítása Topolya településen  

akció 1.500,00 1.800,00 

2. A kóbor kutyák befogása és menhelyre 

szállítása településen kívül, az 

üzemanyag ára: 

10 km-ig 500,00 din ÁFA nélkül (600 

din) 

10 km-től 20 km-ig 1.000,00 din ÁFA 

nélkül (1200 din) 

20 km-től 30 km-ig 1.500,00 din ÁFA 

nélkül (1800 din)   

akció 1.500,00 1.800,00 + az 

üzemanyag ára 

3. A kutyák elszállásolása és etetése az 

ideiglenes menhelyen 

nap 120,00 144,00 

4. Kiszállás a terepre, bejelentés alapján, 

amikor igazolt okból nem került sor a 

befogásra 

akció 821,00 985,20 

5. Az állati eredetű hulladék szállítása és 

mindenféle eredetű állattetem elszállítása 

forduló 6.000,00 7.200,00 
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5. A TÉLI SZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSAI 

 
Sorsz

ám 

SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR ÁFÁVAL 

1. A terület tisztítása a szolgáltatás 

megrendelőjének kérésére 

Munkaóra  1.000,00 1.200,00 

2. Gehl Munkaóra 3333,34 4.000,00 

3. FAP hóekével és sószóróval  Munkaóra 12.500,00 15.000,00 

4. FAP sószóróval Munkaóra 10.000,00 12.000,00 

5 FAP hóekével Munkaóra 10.000,00 12.000,00 

6. Árokásó-rakodó gép Munkaóra 1666,67 2.000,00 

7. A hó kézi eltakarítása Munkaóra 666,67    800,00 

8. Traktor hóekével Munkaóra 10.000,00 12.000,00 

9. Traktor hóekével és sószóróval Munkaóra 12.500,00 15.000,00 

10. Az utcák kézi tisztítása, terek és utak m2 2,92 3,21 

11. A járdák sózása a téli időszakban m2 4,46 4,90  

 

 

6. A DOLGOZÓK ÓRABÉRE 

 
SORSZ. SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR ÁFÁVAL 

1. SZAKKÉPZETLEN DOLGOZÓ DIN/h 365,00 438,00 

2. BETANÍTOTT DOLGOZÓ DIN/h 573,00 687,60 

3. SZAKKÉPZETT DOLGOZÓ DIN/h 716,00 859,20 

4. MAGASAN SZAKKÉPZETT 

DOLGOZÓ 

DIN/h 860,00 1.032,00 

5. SÜRGŐS BEAVATKOZÁSOK  DIN/h 1.070,00 1.284,00 

 

 

7. KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK 

 
SOR

SZÁ

M 

SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR ÁFÁVAL 

1. Terepi kiszállás a polgárok hívására darab 1.000,00 1.200,00 

2. Kézi kaszálás - közterületek m2 1,58 1,73 

3. Kézi kaszálás m2 4,83 5,80 

4. Ágvágás  Munkaóra 454,55 500,00 

5. A virágok rendezése m2 3,18 3,5 

6. A papír és a műanyag kézi gyűjtése  m2 0,35 0,38 

7. A levelek és a száraz fű összegyűjtése, valamint 

elszállítása a gyűjtőhelyre  

m2 0,35 0,38 

8. Kaszálás traktorra kapcsolt fűnyíróval m2 6,0 7,2 

9. Kaszálás traktorra kapcsolt fűnyíróval – 

közterületek 

 m2 6,0 6,6 

10. A levelek gépi fújása aszfaltozott, betonozott, 

kövezett felületekről és járdákról 

m2 2,78 3.05 

11. Lombszívás betonozott és aszfaltozott felületeken 

és járdákon 

m2 3,90 4,68 



Број 17. 08.07.2021. СТРАНА   558. OLDAL 2021.07.08. 17. szám 

 
 

 

 

8. KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁSOK 

 
SORSZÁM SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR ÁFÁVAL 

1. Kéménytisztítás hívásra településen belül  darab  833,33 1.000,00 

2. Kéménytisztítás hívásra településen kívül  

Az üzemanyag ára: 

10 km-ig 500,00 din ÁFA nélkül (600 din) 

10 km-től 20 km-ig 1.000,00 din ÁFA 

nélkül (1200 din) 

20 km-től 30 km-ig 1.500,00 din ÁFA 

nélkül (1800 din)   

darab 833,33 1.000+ az 

üzemanyag ára 

3. Kéménytisztítás jogi személy hívása 

alapján  

darab 6.125,00 7.350,00 

 

9. GÉPI SZOLGÁLTATÁSOK 

 
SORSZÁM SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA 

NÉLKÜL  

ÁR 

ÁFÁVAL 

1. FAP kamion munkája Munkaóra  6.000,00 7.200,00 

2. Fűnyíró traktor munkája Munkaóra 2.500,00 3.000,00 

3. Csapadékvíz-elvezető csatorna tisztítása 

– kotró-rakodógép munkája, hidromek  

Munkaóra 5.750,00 6.900,00 

4. A besorolatlan utak rendezése – gréder 

munkája  

Munkaóra 4.000,00 4.800,00 

5. Rakodógép – ult Munkaóra 6.666,67 8.000,00 

6. Bomag munkája Munkaóra 7.333,34 8.800,00 

7. Kompresszor munkája Munkaóra 2.891,67 3.470,00 

8. Kaszálás traktorral – szárzúzó-mulcsozó m2 3,33 4,00  

9. Gehl kanalas markoló Munkaóra 2.333,34 2.800,00 

10. Bobcat munkája, mini rakodógép 

szállítással 

Munkaóra 4.000,00 4.800,00 

11. Traktor munkája, egy fuvar Forduló 3.750,00 4.500,00 

12. Döngölőgép munkája Munkaóra 2.333,34 2.800,00 

13. Iszapszivattyú  Munkaóra 2.333,34 2.800,00 

14. TAM 80,75 munkája egy fuvar - Ford Munkaóra 2.750,00 3.300,00 

15. Hidromek munkája Munkaóra 5.570,00 6.900,00 

16. Gépi földásás 2 m mélységig m 3 800,00 960,00 

17. Kézi ásás m3 1.300,00 1.560,00 

18. Homok telepítése az árokba, szigetelés m3 400,00 480,00 

19. Szállítás 2 km-ig kamionnal, rakodással m3 550,00 660,00 
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10. TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 
 

SOR-

SZÁM 

SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA 

NÉLKÜL  

ÁR 

ÁFÁVAL 

10.1 A HALOTTASKOCSI HASZNÁLATA 

1. A temetkezési kellékek és a maradványok szállítása a 

kellékek előkészítésével és fertőtlenítéssel, településen 

belül  

eset 1.054,22 1.159,64 

2. A temetkezési kellékek és a maradványok szállítása a 

kellékek előkészítésével és fertőtlenítéssel, településen 

kívül  

az üzemanyag ára: 

 

- 1 km – 114,38 ÁFA NÉLKÜL, illetve 125,82 

ÁFÁ-val 

 

eset 1.054,22 1.159,64+ 

az 

üzemanyag 

ára 

3. A temetkezési kellékek és a maradványok szállítása a 

kellékek előkészítésével és fertőtlenítéssel  

településen belül, kísérővel és várakozással 

eset 1.343,76 1.478,14 

4. A temetkezési kellékek és a maradványok szállítása a 

kellékek előkészítésével és fertőtlenítéssel  

településen kívül, kísérővel és várakozással 

az üzemanyag ára: 

 

- 1 km – 114,38 ÁFA NÉLKÜL, illetve 125,82 

ÁFÁ-val 

  

eset 1.343,76 1.478,14+ 

az 

üzemanyag 

ára 

5. A temetkezési kellékek és a maradványok szállítása a 

kellékek előkészítésével és fertőtlenítéssel, sürgős 

beavatkozás (közlekedési baleset, erőszakos halál) 

óra 3.243,76 3.568,14 

6. A név ráírása a keresztre és a koporsóra darab 636,36 700 

7. Az elhunyt átvétele más szolgálatoktól és elhelyezése:  

munkaidőben 

munkaidőn kívül  

22.00 és 6.00 óra között 

eset      

     324,38 

486,56 

973,12 

 

356,92 

535,22 

1070,44 

10.2 A RAVATALOZÓ HASZNÁLATA 

8. A ravatolozó használata a maradványok elhelyezésére 

(villamosenergia, fertőtlenítés, takarítás)  

(a kápolna használatának a jelen alpont 1. 

bekezdésében foglalt ára maradványok 

elhelyezésére a szociálisan veszélyeztetett személyek 

számára 50 %-kal alacsonyabb)   

eset 1.621,87 1.784,06 

9. Hűtőberendezés használata óra 153,00 168,30 

10. Kegyeleti szertartás 

Az elhunyt elszállítása a kápolnától a sírhelyig vagy 

járműig, a kíséretet, a koszorúk szállítását, a zenét és a 

fertőtlenítést is beleszámítva 

A kegyeleti szertartásnak a jelen alpont 1. 

bekezdésében említett ára a szociálisan 

veszélyeztetett személyek számára 75 %-kal csökken 

eset 5.027,81 5.530,60 

10.3 AZ ELHUNYT ELTEMETÉSE  

11. Az elhunyt eltemetése, a sír kiásását, betemetését és a 

fertőtlenítést is beszámítva  

Gyermeksírhely kiásása és betemetése  

darab 1.216,40 1.338,04 

12. Az elhunyt eltemetése, a sír kiásását, betemetését és a 

fertőtlenítést is beszámítva  

felnőttsírhely kiásása és betemetése (a szociálisan 

veszélyeztetett személyek számára az ár 50 %-a) 

darab 3.243,76 3.568,14 

13. Betonkeretes sír kiásása és betemetése darab 3.568,12 3.924,94 
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14. Elmozdítható fedőlappal ellátott  

betonkeretes sír kiásása és betemetése 

darab 4.865,61 5.352,18 

15. Rögzített fedőlappal ellátott betonkeretes  

sír kiásása és betemetése 

darab 5.676,57 6.244,23 

16. Hagyományos sírbolt bejáratának kiásása és betemetése darab 4.459,19 4.905,11 

17. Sorban levő sírbolt montázslapjának 

levétele és visszahelyezése 

darab 4.865,61 5.352,18 

18. A csontok higiéniai kezelése a sír kiásása alkalmával   darab 648,76 713,64 

19. A koporsó és a csontok higiéniai kezelése a sírboltban    darab 1.784,05 1.962,46 

10.4 SÍRHELYBÉRLÉS 

20. Sírhely éves bérleti díja személyenként  

 

év 227,20 249,92 

21. Sírbolt éves bérleti díja – 4 személyes sírbolt, 1 év   darab 607,51 668,27 

22. Sírbolt éves bérleti díja – több mint 4 személyes sírbolt, 

1 év   

darab 811,64 892,81 

10.5 A MARADVÁNYOK EXHUMÁLÁSA  

23. A rokonság vagy az igazságügyi szervek kérésére 
végzett exhumálás magában foglalja: 
a koporsó kiemelését, szállítását és új sírba vagy 
járműbe helyezését, valamint a fertőtlenítést  
(nyugalmi idő 5-10 év) 

eset 5.676,57 6.244,23 

24. A) gyermeksírhely kiásása és betemetése 
B) sírgödör kiásása és betemetése 
C) betonkeretes sírhely kiásása és betemetése 
d) eltávolítható lappal ellátott, betonkeretes sírhely 
kiásása és betemetése, 
e) fix lappap ellátott, betonkeretes sírhely kiásása és 
betemetése 
f) sírbolt kinyitása és bezárása, oldalsó bejárat 
g) sírbolt kinyitása és bezárása, felső bejárat  

eset 1.621,82 

4.054,68 

4.865,61 

6.082,04 

7.298,45 

6.082,04 

4.865,61 

1.784,00 

4.460,15 

5.352,18 

6.690,25 

8.028,30 

6.690,25 

5.352,18 

10.6 KŐMŰVES ÉS KŐFARAGÓ MUNKÁLATOK  

25. Engedély sírkeret felállításához egy személy részére  darab 972,42 1.069,67 

26. Engedély sírkeret felállításához két személy részére darab 1.946,26 2.140,89 

27. Engedély sírkeret felállításához – több mint két 

személy 

darab 2.919,37 3.211,31 

28. Engedély síremlék vagy sírjel elhelyezéséhez egy 

személy részére  

darab 648,76 713,64 

29. Engedély síremlék vagy sírjel elhelyezéséhez két 

személy részére 

darab 1297,50 1.427,25 

30. Engedély síremlék vagy sírjel elhelyezéséhez több mint 

két személy részére 

darab 1.946,251 2.140,88 

31. Engedély sírkő elhelyezéséhez a sírbolton 

személyenként  

darab 1.226,78 1.349,46 

32. Engedély emlékmű elhelyezésére a sírbolton 

személyenként  

darab 1.946,25 2.140,88 

33 Engedély a sírhely vagy a sírbolt kisebb javításához 

személyenként  

darab 648,76 713,64 

10.7 A SÍRHELY FENNTARTÁSA  

34. A sírhelyek fenntartása személyenként darab 413,94 455,34 

35. Családi sírbolt fenntartása darab 259,51 285,47 

10.8 A MARADVÁNYOK ELTEMETÉSE  

36. Urna eltemetése, hamvak szórása eset 1.777,58 1.955,34 

37. Engedély impala gránitlap elhelyezéséhez az 

Emlékezés Kertjében lévő falon  

Személyenként 1.226,78 1.349,46 

38. A rekeszek, sírok és sírboltok felnyitása és bezárása –  

a lap eltávolítása és felhelyezése 

eset 5.139,60 5.653,56 

39. Rekesz éves bérleti díja a kolumbáriumban 

(4 urna) 

év 218,71 240,59 

40. Egy kolumbáriumban fenntartott rekesz  

temetői karbantartási díja 

darab 510,31 561,34 

41. Rekesz a kolumbáriumban darab 32.770,91 36.048,00 
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Az árjegyzékben nem szereplő temetkezési szolgáltatásokra külön ajánlatot dolgozunk ki. 

 

MEGJEGYZÉS: Az exhumálás költségei a maradványok nyugalmi időszakának függvényében nőnek, 

mégpedig: - 2 évig: 100 %-os növekedés, 2-5 év: 50 %-os növekedés. Az exhumálás megkezdése előtt 

ellenőrizni kell a minimális nyugalmi időszakot.  

 
42. Sírbolt két személy részére darab 121.000,00 133.100,00 

43. Sírbolt négy személy részére darab 143.000,00 157.300,00 

 

Készpénzfizetés esetén 10 %-os engedmény. 

 

11. FŰTÉS 

 
SSZ SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ÁR ÁFA NÉLKÜL  ÁR ÁFÁVAL  

1. A hőenergia-ellátás szolgáltatása m² 100,36 110,40 

2 A fűtőtest eltávolítása Fűtőtestenként 1.500,00 1.800,00 

3. Rákapcsolás a rendszerre - csatlakozás Fűtőtestenként 2.000,00 2.400,00 

 

II. 

 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, s 2021. július 9-től alkalmazandó.  

 

TOPOLYA 

KÖZSÉGI TANÁCSA 

Szám: 38-3/2021-V 

Kelt: 2021. 07. 08-án 

Topolya 

Szatmári Adrián, s.k. 

Községi Elnök 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának a Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel 

Foglalkozó Osztálya. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 

2021. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi 

költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára. 

Sor- 

szám 

 

T A R T A L O M  

 

Oldal 

   

172. Nyilvános hirdetmény írásos ajánlatok begyűjtésére a bajsai k.k. területén levő 

2259. számú kataszteri telken található ingatlanok elidegenítésére 546 

   

173. Végzés a topolyai Komgrad KV kommunális szolgáltatásai árjegyzékének 

módosításáról szóló határozat jóváhagyásáról 550 


