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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati feladatellátás, település-üzemeltetés hatékony és zavartalan működése
megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a gépállomány karbantartása, optimális kihasználása,
a használaton kívüli állásból eredeztethető állagromlás elkerülése.
Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározása gazdaságossági,
takarékossági szempontból előnyt jelent, így a fenntartással járó költségek, ha kismértékben is,
de csökkennek, kompenzálódnak.
A Képviselő-testület döntését követően a polgárokat, lakosságot tájékoztatjuk, hogy szükség esetén
igénybe tudják venni a szolgáltatásokat.
A fentiek alapján javasoljuk által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotását az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet szerint.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés tartalmazza az indoklást.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról
tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet:
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

Környezeti, egészségi következménye
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
elmaradásának várható következménye
Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Társadalmi hatásokkal a rendelet-tervezet nem
rendelkezik. Gazdasági, költségvetési hatásként
minimális bevételnövekedés érthető el, illetve
költségtakarékosság érzékelhető.
Ilyen hatásokkal a rendelet-tervezet nem rendelkezik
Ilyen hatásokkal a rendelet-tervezet nem rendelkezik.
Az
önkormányzati
tulajdonú
gépállomány
kihasználatlansága, állagromlás, ezáltal amortizációs
vagyoncsökkenés.
A rendelet-tervezet nem jár a feltételek módosításával,
a meglévő szervezetrendszer és tárgyi, pénzügyi
feltételek biztosítása elegendő.

A helyi rendelet megalkotását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom:
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX törvény 10. § (2) bekezdésében és a 42. § 1. pontjában meghatározottak szerint az
önkormányzat közfeladatokat lát el. A közfeladatokat és közösségi érdekeket biztosító szolgáltatások
magas színvonalon történő hatékony és folyamatos ellátása közcél. A rendelet ehhez járul hozzá az
önkormányzat gépállományának munkavégzésre történő optimális kihasználásával.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
Meghatározza a rendelet célját.
2. §-hoz
Meghatározza a rendelet tárgyi hatályának kiterjedését.

3. §-hoz
Részletesen és pontosan meghatározza a szolgáltatások módját és a díjfizetési kötelezettséget.
4. §-hoz
Rendelkezik a díjmeghatározás felülvizsgálatáról.
5. §-hoz
Tartalmazza a felhatalmazó rendelkezést és megjelöli a jogkör gyakorlásra jogosultat.
6. §-hoz
A végrehajtására vonatkozó szabályokat, valamint a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentebbiek alapján az előterjesztést megtárgyalni
szíveskedjen és az önkormányzati rendeletet az előterjesztésben szereplő rendel-tervezet szerint
fogadja el!
S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2020. június 17.
Bencs Tamás
polgármester

1. számú melléklet:
Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2020. (……...) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 10. § (2) bekezdésében és a 42. § 1.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet célja, hogy meghatározza Szigetszentmárton Község Önkormányzata
tulajdonában lévő gépekkel nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételét, valamint a szolgáltatások
igénybevételének feltételeit.
2.§ A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő e rendelet 1. számú
függelékében felsorolt gépekre.
3.§ (1) Az önkormányzat a rendelet 2. §-ában felsorolt gépekkel szolgáltatási tevékenységet
végez. A szolgáltatási tevékenységet a gépekhez biztosított kezelővel együtt a (2)
bekezdésben meghatározott bérleti díj megfizetését követően bárki igénybe veheti.
(2) A rendelet 2. §-ában meghatározott gépek bérleti díja e rendelet 1. számú melléklete
szerint kerül meghatározásra.
4. § A bérleti díjat az Önkormányzat minden év március 31-ig vizsgálhatja felül.
5.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos hatáskör gyakorlására, a napi teendők elvégzésére.
6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bencs Tamás
polgármester

Dr. Cseh Balázs
jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet a Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
2020. ………. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.
Dr. Cseh Balázs
jegyző

1. számú függelék a …/2020 (…) önkormányzati rendelethez:

Megnevezés

Típus

…/2020 (…) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete:

Az önkormányzat tulajdonát képező gép-és eszközlista
Gép, eszköz megnevezése
Kistraktor munkaeszközökkel, kezelő biztosításával
(fűkasza,tolólap,padkakasza)
Fűnyírótraktor munkaeszközökkel, kezelő biztosításával

Díj
10.000,- Ft/óra
4.000,- Ft/óra

Motoros kasza, kezelő biztosításával

3.500,- Ft/óra

Ágdaráló, kezelő biztosításával

3.000,- Ft/óra

Kézi fűnyíró, kezelő biztosításával

2.500.- Ft/óra

*A legkisebb számlázható egység 3 óra

