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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete
 2011. júliusi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység (szabad kapacitás) keretében
végzett egyéb szolgáltatási tevékenységek 2011. évi díjtételeinek módosítása

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, parlagf -mentesítés és gyomirtás gépi szárzúzóval,
- 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. A
Képvisel -testület 7/2011. (II.11.) Ökt határozatával hagyta jóvá a tárgyév március 01-t l esedékes díjtételeket a fenti
tárgykörre vonatkozóan. Az évközi jelent s mérték  üzemanyag árváltozások indokolttá teszik a díjtételek felülvizsgálatát és azok
módosítását a  TIGRON  típusú  kistraktorral  végzett gépi f kaszálás és forgókéses szárzúzás és gyomirtás viszonylatában,
valamint a leng  kézi f kaszák alkalmazásával kapcsolatosan. Id közben a gépi f kaszáláshoz és szárzúzáshoz
kapcsolódó munkálatok üzemagyag norma tételei- nehézségi fokozathoz igazodóan és a tapasztalatokra alapozottan-
szintén felülvizsgálatra kerültek. Ebb l adódóan a részletes költségkalkulációban az üzemanyag normák kisebb
mérték  módosítása is indokolt. A gépi munkagépek igénybevételéhez kapcsolódóan a díjtételekben a fentiekben
részletezettek mellett álláspontunk szerint érvényesíteni szükséges a megrendel i munkaterületekre történ  kiszállás
kalkulált költségeit is az indokolt távolságok figyelembevételével.
Az Adó-és Pénzügyi Iroda által elvégzett módosított önköltségszámításokat, összehasonlító díjelemzéseket az
el terjesztés 1. melléklete tartalmazza. Ezen számítások alapján javasoljuk az egyes díjtételek elfogadását és 2011.
augusztus 1-t l történ  hatálybaléptetésével való engedélyezését.
Álláspontunk szerint az így meghatározott díjtételek (mint önköltségi alapú díjtarifák) még a módosított árszinten is
jelent sen alacsonyabb díjakon biztosítanak szolgáltatást a helyi lakosságnak mint a jelzett munkanemek helyi piaci
árszint  díjai, viszont nem keletkeztetnek költségvetési kiadás többletet.

Tisztelt Képvisel - testület!

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

Csanytelek, 2011. július 22.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz

…/2011. (VII. ...) Ökt határozat

mailto:csanytelek:@csanytelek.hu
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Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenységként (szabad kapacitás
keretében) végzett tevékenységek 2011. évi díjtételeinek módosítása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat Polgármesteri Hivatala által (szabad
kapacitás keretében) végzett kiegészít  tevékenységek egyes díjtételeit az alábbiak szerint állapítja meg 2011.
augusztus 1-t l:

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,gyomirtó szárzúzás:
Kézi leng kaszákkal végzett munkák díjtételei:

nyírás (F-350/400-as leng  kaszával):              1.600 Ft/óra (ÁFA-val)

Tigron típusú kistraktor + kapcsolt munkagépekkel végzett munkák díjtételei:
kaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter): 2.400 Ft/óra (ÁFA-val)

Szárzúzás, gyomirtás forgókéses szárzúzóval: 2.700 Ft/óra (ÁFA-val)
Kiszállási díj (1 km-en belül):* 600 Ft       (ÁFA-val)
Kiszállási díj (1 km-en felül):* 1.000 Ft       (ÁFA-val)
 * Kiszállási díj a Tigron típusú kistraktor gépi munkálatainak igénybevétele esetén számítandó fel.

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. augusztus 1-t l lépnek hatályba.
4.) A Képvisel -testület jelen határozat hatálybalépésével egyidej leg hatályon kívül helyezi az ezen tárgykörben

korábban meghozott 7/2011. (II. 11) Ökt határozatát.

Végrehajtás határideje: 2011. augusztus 1-t l folyamatos
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester

                     Kató Pálné jegyz
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. (VII. ...) Ökt határozatához



Térítési díj számítások Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenységként
(szabadkapacitás keretében ) végzett tevékenységekr l

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:
       (gépi f kaszálás):

gázolaj: 75 liter/hét (25 üzemóra) = 3,5 l/üzemóra X 370,-Ft=l 300,-Ft/óra
(szárzúzás, gyomirtás gépi szárzúzóval)
gázolaj: 4,32 liter/üzemóra x 370 Ft/liter=                               1600.-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: (gépi f kaszálás)     1.328,-Ft/óra
üzem- és ken anyag költség összesen: (szárzúzás, gyomirtás gépi szárzúzóval)      1.628,-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 (kerekítet) költség mindösszesen (ÁFA-val) gépi f kaszálás   2.400,-Ft/óra
1 órára jutó számított (kerekített) költség mindösszesen (ÁFA-val) szárzúzás,
       gyomirtás gépi szárzúzóval:   2.700.-Ft/óra

Gépi kiszállási díj 1 km-en belül (ÁFA-val):      600.-Ft
Gépi kiszállási díj 1 km-en felül (ÁFA-val):                  1.000.-Ft

2.) nyírás, parlagf -írtás, mentesítés (F-350/450-es kézi leng  kaszával):
a) bér+járulék költség: megegyezik az 1. a) ponttal                                 800,-Ft/óra

b) Üzem- és ken anyag költségek (ÁFA-val)
benzin fogyasztás 1,7l/óra x 376,-Ft/l     640,-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:                          735,-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)                              1.600,-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)


