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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete
 2011. februári ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb
 szolgáltatási tevékenységek 2011. évi díjtételeinek meghatározása

Tisztelt Képvisel - testület!

Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatala a kötelez  alapfeladatok ellátása mellett, az alapfeladatokhoz biztosított
szaki, technikai és humán er forrás területén els dlegesen rendelkezésre álló (és id legesen) felesleges kapacitások

jobb kihasználása érdekében az alábbi tevékenységeket is ellát a képvisel -testület jóváhagyásával:

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

Ezen tevékenységek ellátása (szabad kapacitásként) nem haszonszerzés céljából történik, így a Polgármesteri
Hivatal által 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 2011. március 1-t l
történ  hatálybaléptetését.

Tisztelt Képvisel - testület!

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

Csanytelek, 2011. január 31.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz

mailto:csanytelek:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/


…/2011. (II. ...) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb
 szolgáltatási tevékenységek 2011. évi díjtételeinek meghatározása

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 20 Ft/db (ÁFA-val)
A/4-es méret kétoldalas 30 Ft/db (ÁFA-val)
A/3-as méret 30 Ft/db (ÁFA-val)
A/3-as méret kétoldalas 40 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):              1.500 Ft/óra (ÁFA-val)
kaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter): 2.150 Ft/óra (ÁFA-val)

d) Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:

Egyedi megállapodásokon, szerz désekben kerül meghatározásra, melynek egyes díjtételeir l a polgármester
átruházott hatáskörben dönt.

e) Havi kiadványban (Csanyi Hírmondó) reklámfelület biztosítása:

- negyed oldalas hirdetés díja   5.000,-Ft+ÁFA/alkalom
- fél oldalas hirdetés díja 10.000,-Ft+ÁFA/alkalom
- egész oldalas hirdetés díja 20.000,-Ft+ÁFA/alkalom

2.) A Képvisel -testület az 1.) pont d)-e) alpontjában rögzített szolgáltatásra vonatkozóan a díjtételek
megállapításának  jogát  –  a  2011.  évi  önkormányzati  költségvetési  rendeletben  rögzítettek  alapján  –  a
polgármesterre ruházza át.

3.) Az 1.)  pontban rögzített egyes díjtételek 2011. március 1-t l lépnek hatályba.

Végrehajtás határideje: 2011. 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 Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
– Forgó Henrik polgármester
– Kató Pálné jegyz  és általa
– Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezet
– Irattár



1. melléklet a Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete……./2011. (II. ...) Ökt határozatához

Kiegészít  tevékenységek térítési díj számításai
1.) kaszálás, parlagf  irtás, „mentesítés” (TIGRONE tip. traktorral+ adapterrel)

Vetítési alapok:
a) Bér+bérjelleg  költségek járulékkal:

Gépkezel  besorolási bére:  78.000,-Ft/hó 936.000,-Ft/év
Munkaruha, véd ruha:  20.000,-Ft/év   20.000,-Ft/év
Étkezési hozzájárulás:  10.000,-Ft/hó  120.000,-Ft/év
Munkaadói járulék besorolási bér után  252.270,-Ft/év
Bértömeg + járulék költség összesen:                        1.328.270,-Ft/év
1.328.270,-/12hó/174 óra/hó 640,-Ft/óra
Bér+járulék költségre számított ÁFA összege 160,-Ft/óra
Bér+járulék költség (ÁFA-val) összesen: 800,-Ft/óra

b) értékcsökkenési leírás:
értékcsökkenés kistraktorra 3.500.000,-Ft Bruttó érték

20 % évi écs.leírás (700.000,-Ft/év)
napi écs.: 1.918,-Ft
1 munkaórára es  écs:      240,-Ft/óra

értékcsökkenés adapterre: 437.5.00,-Ft Bruttó érték
14,5 %-os écs. leírás (63.438,-Ft/év)
napi écs: 173,80,-Ft
1 munkaórára es  écs:         22,-Ft/óra

értékcsökkenési leírás összesen:                                                  260,-Ft/óra
c) üzem- és ken anyag költségek:

gázolaj: 75 liter/hét (25 üzemóra) = 3 l/üzemóra X 350,-Ft/l 050,-Ft/óra
ken olajok: 5 liter X évi 2 alkalommal = 10 l/év
váltóm olaj: 30 l X évi 2 alkalommal = 70 l/év X 800,-Ft 56.000,-Ft/év
56.000,-Ft/12hó/21 nap/8óra         28,-Ft/óra
üzem- és ken anyag költség összesen:     1.078,-Ft/óra

d) biztosítási díj:
11.116,-Ft/év/12 hó/21nap/8 óra           6,-Ft/óra

e) karbantartási költségek (ÁFA-val)
olajsz  + leveg  sz  11.000,-Ft évi 3 alkalommal =    33.000,- Ft/év
egyéb karbantartási költség: becsült költsége éves szinten                  10.000,- Ft/év
43.000,-Ft/12 hó/21 nap/8 óra                        21,-Ft/óra

1 órára jutó számított kerekített költség mindösszesen (ÁFA-val)     2.150,-
Ft/óra

2.) nyírás, parlagf -írtás, mentesítés (F-350/450-es leng  kaszával):
a) bér+járulék költség: megegyezik az 1. a) ponttal                      800,-Ft/óra
b) Üzem- és ken anyag költségek (ÁFA-val)

benzin fogyasztás 1,5l/óra x 360,-Ft/l                      540,-Ft/óra
ken olaj mennyiség 1 l benzinhez 0,045 liter olaj
egységár 2.100,-Ft/l X 0,045 =                        95,-Ft/óra
üzem és ken anyag költség összesen:                635,-Ft/óra

c) nyíró damil:
Felhasználás 1,5 m/nap (egységára 43,-Ft/m) = 1,5X43,47/8 óra                          8.- Ft/óra

d) Karbantartási költség:
Éves karbantartási ktg. (anyag+díjak) 21.400.- Ft/év/12 hónap/21 nap/5 óra          17.- Ft/óra

e) Értékcsökkenés:
       Értékcsökkenés (200 e Ft bruttó, 14,5% écs) /7hónap/21 nap/ 5 óra          40.- Ft/óra

1 órára jutó számított költség kerekített mindösszesen (ÁFA-val)                     1.500,-Ft/óra

2 FAX szolgáltatás:
A küls  szolgáltatás biztosítása csak minimális mértékben és kiemelten indokolt esetben történhet. Ebben
az esetben a mindenkori postai szolgáltatási díjtételnek megfelel  összeg kerülhet felszámításra.
Ez jelenleg: els  oldal esetében    750,-Ft/db

     minden további oldal +240,-Ft/db



3 Fénymásolás:
               Kalkulált költségek A4-es méretre (Áfa-val)

Munkabér + járulék               4,-Ft/db
Bérleti díj 3,-Ft/db
Másolat arányos díj 3,-Ft/db
Fénymásoló papír 3,-Ft/db
Festék +ártalmatlanítási díj 3,-Ft/db
Karbantartási díj 2,-Ft/db
Áramdíj 2,-Ft/db
összesen: 20,-Ft/db (A/4)

30,-Ft/db (A/4-es kétoldalas)
30,-Ft/db (A/3)
40,-Ft/db (A/3-as kétoldalas)


