Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013 (X.15.) önkormányzati rendelete
Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások
ár- és díjtételének meghatározásáról
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Ságvár 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 Ságvár 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 alábbi gépekre:
a) YKH784 frsz-ú GOLDONI gyártmányú ASTER 40 típusú mezőgazdasági vontató (a
továbbiakban: traktor)
b) YJP195 frsz-ú AGROSTROJ gyártmányú MT8-132-2 típusú mezőgazdasági vontató (a
továbbiakban: kistraktor)
c) YJA846 frsz-ú AGROSTROJ ANS-564 típusú könnyű pótkocsi (a továbbiakban: pótkocsi),
d) AMMAN-YANMAR gyártmányú B15-3 típusú mini kotró munkagép (a továbbiakban: mini kotró)
e) ORSI Energy 155 típusú fűkasza (a továbbiakban: fűkasza).
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)1 A rendelet 2. §-ában meghatározott gépek bérleti díja:
Gép megnevezése
traktor pótkocsival, kezelő biztosításával
traktor fűkaszával, kezelő biztosításával
kistraktor pótkocsival, kezelő biztosításával
mini kotró, kezelő biztosításával

Bérleti díj
5.000,- Ft/óra
5.000,- Ft/óra
5.000,- Ft/óra
6.000,- Ft/óra

4. § A bérleti díjat az Önkormányzat minden év március 31-ig felülvizsgálja.
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.
Ságvár, 2013. október 14.
Kecskés Gábor, s.k
polgármester

dr. Schmieder Ibolya, s.k
jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013.
október 15. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Schmieder Ibolya, s.k.

jegyző

1

Módosította a 23/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.01.01-től.

