Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2011.(VI.30.) Önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló
9/2009.(II.12.) rendeletének módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő- Testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.tv. 16. §. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.(továbbiakban: Sztv.) 60. §.-ának (4)
bekezdésében, valamint a 92. §.(1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a
tanyagondnoki szolgálatról a következőket rendeli el:
1.§.
A Rendelet 4. §. (4) és (5) bekezdése hatályon kívül helyezve és helyébe az alábbi 4.§ (4) és
(5) bekezdése kerül:
4.§
(4)Az (1) bekezdésben meghatározott egyéb rendezvényekre szállítás és a (2) bekezdésben
meghatározott feladatok ellátása a tanyagondnoki szolgálat számára nem kötelező,
az igény felmerülése esetén a szállításért térítési díjat kell fizetni. A térítés díj
mértéke önköltségi áron kerül meghatározásra melynek részleteit külön szabályzat
tartalmazza,ez a díj függetlenül az utazók számától fizetendő.
(5)A 3. §. (6) bekezdésben foglalt szolgáltatás a tanyagondnoki szolgálat számára igény
felmerülése esetén kötelező, a szállításért térítési díjat kell fizetni, melynek mértéke
önköltségi áron kerül meghatározásra melynek részleteit külön szabályzat
tartalmazza, ezt a díjat gyermekenként kell megfizetni.
(6) Az Önkormányzat és Intézményei az alábbi célra vehetik igénybe a tanyagondnoki buszt
(Forgalmi rendszáma: LMA - 682:
- polgármester, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok, köztisztviselők,
közalkalmazottak, Mt. hatálya alá tartozó dolgozók munkakörükkel összefüggő
utazása
- gyermekek: vetélkedők, tanulmányi versenyek, szakértői bizottság által
lefolytatott vizsgálatokra történő utazása illetve tanyagondnoki szolgálaton belül el
nem számolható Önkormányzat és Intézményei által szervezett rendezvényre
történő szállítás / pld: farsang, mikulás ünnepség stb. /
Az Önkormányzat és Intézményei részére a „Szöghatár” Non-profit Kft.-nek évente
általános jelleggel átadott működési célú pénzeszközből kerül finanszírozásra a
járműhasználat költsége.
Az egyéb igénybevevők / lakosság, klubok, civilszervezetek, egyesületek,
sportszervezetek / önköltséges ár / üzemanyag költség / megfizetése ellenében
használhatják, melyre nézve szabályzat kerül kidolgozásra.

2. §.
E rendelet 2011. 06.30-al lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

E g y e k, 2011. 06.30.

____________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

____________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. 06.30.

____________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

