
Biharnagybajom Községi Önkormányzat
4172  Biharnagybajom, Rákóczi út 5.

K I V O N A T

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. július 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

                92/2022. (VII. 19.) számú KT
                HATÁROZAT

               a piaci és a vásári helypénz megállapításáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete a piaci és a vásári helypénzt
2022. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint
állapítja meg (a díjak tárgyi adómentesek):

árusítás (sátor, stand stb.)  
- kültéri árusítás esetén 200,- Ft/m2/nap,
- beltéri árusítás esetén 400,-Ft/m2/nap

Egyidejűleg  hatályát  veszti  a  204/2013.  
 (XII. 19.) számú KT határozat.

Határidő: 2022. szeptember 1-től folyamatos

Felelős: Sólyom Angelika Nonprofit Kft. igazgatója

                  93/2022. (VII. 19.) számú KT
                HATÁROZAT

a Rákóczi út 4. szám alatti Piaccsarnok bérleti
díjának megállapításáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  Piaccsarnok  bérleti  díját
2022. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint
állapítja meg (a díjak tárgyi adómentesek):

- szeptember 30-ig 2.500,- Ft/ óra
- október 1-től április 30-ig 4.000,- Ft/ óra

Határidő: 2022. szeptember 1-től folyamatos

Felelős: Sólyom Angelika Nonprofit Kft. igazgatója



                94/2022. (VII. 19.) számú KT
                HATÁROZAT

                                      a helyiségek, garázsok, temetőben lévő 
                             üzlethelyiség bérleti díjának megállapításáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
   Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  
 tulajdonában lévő helyiségek, garázsok, valamint 
 a köztemetőben lévő üzlethelyiség  bérleti  díját  
 2022. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint  
 állapítja meg (a díjak tárgyi adómentesek):

a)  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  
 helyiségek  bérleti  díja  5.300,-  Ft/m2/év  (tárgyi  
 adómentes)         

b)  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  
 garázsok  bérleti  díja  150,-  Ft/m2/hó  (tárgyi  
 adómentes)

c)  a  köztemetőben  lévő  üzlethelyiség  bérleti  
 díja 43.000,- Ft/hó (tárgyi adómentes) 

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  érvényes
bérleti  szerződéssel  rendelkezőket  értesítse  a
bérleti díj változásáról. 

 Egyidejűleg  hatályát  veszti  a  175/2018.  (XII.
13.)  
  számú KT határozat.

Határidő: bérleti szerződések módosítása 
     2022. szeptember 1-től folyamatos

 Felelős: Szitó Sándor polgármester

                     95/2022. (VII. 19.) számú KT
                HATÁROZAT

                                                                        a mérlegelési díjak megállapításáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  Biharnagybajom  Községi
Önkormányzat  tulajdonában  lévő,  a
biharnagybajomi Vasútállomás területén található
mérlegház  mérlegelési  díjtételeit  2022.
szeptember 1. napjától alábbiak szerint határozza
meg (a díjak az áfa-t nem tartalmazzák):
a) juh, kecske 115,- Ft/db  
b) kisállat (150 kg alatti sertés, stb.) 170,- Ft/db   
c) 150 kg feletti sertés 300,- Ft/db
d) nagyállat (ló, szarvasmarha stb.) 575,- Ft/db 
Egyidejűleg hatályát veszti a 176/2018. (XII. 13.)

 számú KT határozat.



Határidő: 2022. szeptember 1-től folyamatos
Felelős: Szitó Sándor polgármester 
                96/2022. (VII. 19.) számú KT

                HATÁROZAT
                                                                               az Önkormányzat tulajdonában álló szolgálati
          lakások bérleti díjának megállapításáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat
tulajdonában  álló  szolgálati  lakások  lakbérét  
2022. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint
állapítja meg (a díjak tárgyi adómentesek):

1.  Biharnagybajom  Község  Önkormányzatával  
szolgálati jogviszonyban álló bérlők esetén:
- összkomfortos lakás 260,- Ft/m2/hó 

2.  Biharnagybajom  Község  Önkormányzatával  
szolgálati jogviszonyban nem álló bérlők esetén:  
- összkomfortos lakás 495,- Ft/m2/hó 

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  érvényes
bérleti  szerződéssel  rendelkezőket  értesítse  a
bérleti díj változásáról. 

Egyidejűleg  hatályát  veszti  a    177/2018.  (XII.
13.)
számú KT határozat.

Határidő: bérleti szerződések módosítása 
     2022. szeptember 1-től folyamatos

Felelős: Szitó Sándor  polgármester

Fogalom-meghatározás:
Összkomfortos lakás: 
összkomfortos  az  a  lakás,  amely  12  m2-nél
nagyobb  alapterületű  lakószobával,  konyhával,
fürdőszobával  és  WC-vel,  hideg-melegvíz  
(táv-,  tömb-,  vagy  egyedi  központi  melegvíz-
ellátással,  villanybojlerrel,  gáz  melegítővel),
villanyellátással,  szennyvízelvezetéssel  és
központi  fűtési  móddal  (táv-, egyedi központi,  -
kazán, -fali fűtőkészülék) rendelkezik. 



                   
 97/2022. (VII. 19.) számú KT
                HATÁROZAT

az élelmezési nyersanyagnorma összegének,
valamint a vendégebéd díjának megállapításáról

       
Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete, mint fenntartó az élelmezési
nyersanyagnormát, valamint a vendégebéd térítési
díját  2022.  szeptember  1.  napjától  az  alábbiak
szerint állapítja meg:

1. nyersanyagnorma
Bölcsőde

reggeli 96
tízórai 41
ebéd 209
uzsonna 71
összesen 417

Óvoda
tízórai 115
ebéd 264
uzsonna 100
összesen 479

Általános Iskola
háromszori étkezés

tízórai 163
ebéd 374

uzsonna 143
összesen 680

kétszeri étkezés
tízórai 163
ebéd 374
összesen 537

ebéd 374

vendégebéd
448



2. 
Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazza a Szűcs Sándor
Általános Művelődési Központ igazgatóját, hogy
engedélyezheti  az  étkeztetés  igénybevételét
felnőttek részére (vendégétkeztetés), amennyiben
az adott  konyhai  kapacitás  mellett  biztonságban
megoldható.

Vendégebéd  térítési  díja  834,-  Ft  (áfát  nem
tartalmazza)

Egyidejűleg  hatályát  veszti  a 27/2020.  (III.05.)  
számú KT határozat.

Határidő: 2022. szeptember 1-től folyamatos

Felelős: Gálné Éles Judit élelmezésvezető

     Szitó Sándor s.k. Imre-Erdős Szilvia s.k.
       polgármester           jegyző



Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló 
15/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  
(2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  épített  környezet
alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  54.  §  (5)  bekezdésben
szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A  közterület-használat  rendjéről  és  feltételeiről  szóló  15/2018.  (IX.  28.)  önkormányzati
rendelet 1. mellékletének helyébe ezen rendelet melléklete lép.

2. §

Ez  a  rendelet  2022.  szeptember  1.  napján  lép  hatályba  és  hatálybalépését  követő  napon
hatályát veszti.

Biharnagybajom, 2022. július 19.

Szitó Sándor s.k. Imre-Erdős Szilvia s.k.
 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet  kihirdetésre került  2022. július 21-én a Biharnagybajomi Polgármesteri  Hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 

Imre-Erdős Szilvia s.k.
         jegyző



melléklet a 13/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez

A közterület-használati díjak mértéke 
(a díjak tárgyi adómentesek)

Közterület-használat megnevezése   Díj mértéke

1. Közterületre 10 cm-en túl benyúló előtető, ernyőszerkezet, 
    fényreklám, cég,- és címtábla                              170,-Ft/m2/hó

2. Árusító-, és egyéb pavilon 506,-Ft/m2/hó

3. Önálló hirdetőberendezés és köztárgyak 195,-Ft/m2/hó

4. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék 170,-Ft/m2/hó

5. Alkalmi és mozgóárusítás 275,-Ft/m2/nap

6. Vendéglátóipari előkert 195,-Ft/m2/hó

7. Kiállítás, vásár 170,-Ft/m2/nap

8. Alkalmi vásár 195,-Ft/m2/nap 

9. Mutatványos, cirkuszi tevékenység 110,-Ft/m2/nap

10. Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása 110,-Ft/m2/hó

11. Teher,- és mezőgazdasági gépjárművek, valamint ezek                                    
       vontatványainak tárolása 760,-Ft/m2/hó
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