Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (VI.25.) 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. 06. 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Cseh Balázs
jegyző

1. számú függelék a 9/2020 (VI.25) önkormányzati rendelethez:

Megnevezés

Típus

Bozótvágó

FS220

Fűnyíró traktor /régi/

SABO RUBERINE 1502-D

Fűnyírógép

HB253

Benzinmotoros ágaprító

Hecht 6421

Fűkasza

FS410

Kerti traktor

Hecht 5227

9/2020 (VI.25) 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+ ÁFA
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

