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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete
 2009. februári ülésére

Tárgy:Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által végzett kiegészít  tevékenységek egyes
díjtételeinek meghatározása

Tisztelt Képvisel - testület!

Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatala (alapító okiratában rögzítetten) a kötelez  alapfeladatok ellátása mellett, az
alapfeladatokhoz biztosított m szaki, technikai és humán er forrás területén els dlegesen rendelkezésre álló és – az
id legesen -  felesleges kapacitások jobb kihasználása érdekében az alábbi kiegészít  tevékenységeket is végez a
Képvisel -testület jóváhagyásával.

A végzett kiegészít  tevékenységek az alábbiak:

- fénymásolás,
- fax szolgáltatás,
- nyírás, f kaszálás és parlagf -mentesítés
- reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása.

Ezen kiegészít  tevékenységek ellátása (szabad kapacitásként) nem haszonszerzés céljából történik, így a
Polgármesteri Hivatal által elvégzett fenti tevékenységeket nem vállalkozási tevékenységként végezzük.
A felsorolt tevékenységek egyes díjtételeinek meghatározása (önköltségi árszinten) a Képvisel -testület hatáskörébe tartozik.
Az Adó-és Pénzügyi Iroda által elvégzett önköltségszámításokat, összehasonlító díjelemzéseket az el terjesztés 1. sz.
melléklete tartalmazza. Ezen számítások alapján javasoljuk az egyes díjtételek elfogadását és 2009. március 1-t l
történ  hatálybaléptetését.

Tisztelt Képvisel - testület!

Javasoljuk az el terjesztésben és határozati javaslatban foglaltak megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. február 3.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz

…/2009. (II. 13.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által végzett kiegészít  tevékenységek egyes
díjtételeinek meghatározása
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Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat Polgármesteri Hivatala által végzett
kiegészít  tevékenységek egyes díjtételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Fénymásolás:

A/4-es méret 15 Ft/db (ÁFA-val)
A/4-es méret kétoldalas 20 Ft/db (ÁFA-val)
A/3-as méret 25 Ft/db (ÁFA-val)
A/3-as méret kétoldalas 35 Ft/db (ÁFA-val)

b) Fax szolgáltatás:

1 oldalas 750 Ft (ÁFA-val)
minden további oldal                                         +240 Ft (ÁFA-val)

c) nyírás, f kaszálás, parlagf -mentesítés:

nyírás (F-350/400-as leng  kaszával):                      1100 Ft/óra (ÁFA-val)
kaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):          1850 Ft/óra (ÁFA-val)

d) Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:

Egyedi megállapodásokon, szerz déseken keresztül kerül meghatározásra, az egyes díjtételekr l a
polgármester átruházott hatáskörben dönt.

2.) A Képvisel -testület az 1.) pont d) alpontjában rögzített szolgáltatásra vonatkozóan a díjtételek megállapításának
jogát – a 2009. évi önkormányzati költségvetési rendeletben rögzítettek alapján – a polgármesterre ruházza át.

3.) Az 1.)  pontban rögzített egyes díjtételek 2009. március 1-t l lépnek hatályba.

Végrehajtás határideje: 2009. március 1-t l folyamatos

Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
                     Kató Pálné jegyz

Beszámolás határideje: végrehajtást követ  Képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:

– Csanytelek Község Önkormányzat Képvisel -testület tagjai (Helyben)
– Forgó Henrik polgármester
– Kató Pálné jegyz  és általa
– Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezet
– Irattár


