
A megállapított keret sszeg feletti telefondíjat, a telefonszolgáltatásról szóló szélmla
beérkezését ktivet hónap 30. napjáig a megbízott pénziigyi referens továbbszámlázza az
érintett felhasználónak, amelyet a kclltségvetési elszrámolási számlára t rténó utalással vagy
készpénzes befizetéssel kell rendezni.
A befizetési kiitelezettségét határid re nem teljesít k jegyzékét a megbízott pénziigyi referens
a befizetési határid lejltrtátktivet 8 munkanapon beltil átadja az Eln knek.
Amennyiben a magáncélri használat kiiltsége nem keríil befizetésre, abban az esetben az
Elncjk hatáf,díS megjeltilésével írásban figyelmezteti az érirttettet a befizetési ktitelezettség
teljesítésére. A hatfutd eredménytelen elteltét k vet napon az Eln k a rendelkezésre
bocsátott telefon használaftrt az einteít részére megtiltja, illetve a kizár lagos használatra
átadott telefont és SIM kártyát és a hgzzá tartoz internet szolgáltatást egyidejtileg
visszaveszi. További nem teljesítés esetén az elismert tisszeg egyéb módon ttjrtén behajtását,

és a munkajogi k vetkezmónyek alkalmazásátkezdeményezi.

Az Önkormányzaí a magéncél használat utín vállalja a cégtelefonadó megfizetését, az
alábbiak szerint. A telefonszrámla tételes elktilonítése helyett az áfával egyiitt szrimított számla
értékének 20 szána|ékát tekinti a magráncélri hasmálatnak. Amennyiben atelefonszátm|a20%-
a meghaladja a telefont használók általbeftzetett iisszeget,ugy a kiiltinbtizet 1,l9-szerese után

az Önkormányzatmegfizeti a cég telefonadó sszegét.

v.
ZÁRÓ RENDELKEZESEK

Az elnok által megbízott pgnzugyi referens gondoskodik a Szabályzatban foglalt el írások
dolgozókkal ttjrtén megismertotésér l, melynek tényét a Szabályzat 4. sz m mellékletében
szerepl megismerési nyilátkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával
egyidejtíleg.

Békés Megyei Román Önkormányzat Elniike
SOOO neXCscsaba, Árpád sor 18,

A veszélyhelyzet kihirdetésér 1 szóló 40/2020. Gn, 11,) Korm, rendelet, valamint a

katasztrófavédelemr l és a hozzá kapcsolódó egyes t rvények módosításáról szóló 2011. évi

CXxu[. t rvény 46. (4) bekezdésén alapuló feladat- és hatísk rtimben az a|éhbi d ntést hozom:

A Békés Megyei Román Ónk9ryanrzat K zgy_íl|e,selek Eln ke a Nicolae Bálcescu Román

Gimnázium Altalanos Iskola és Koílégium ii;ZOO Gyula, Liceum tér 2) a leg|obb román

nyelvet beszél általanos iskolai aiatnar< 10.000,-Ft értékben k nyv formájában jutalmat

biztosít.
A k nyv beszerzésével és annak átadásával megbízom Márk Tivadar eln k-helYettest,

A ktinlv megvásárlá sára a 202a. évi k ltségo"té, miíkcidési e| itánYzatának terhére 10,000,-

Ft-ot, azazTízezer forintot kiilOnítek el,

Felel s: Karancsi Andrásné elniik

Márk Tivadar eln k-helyettes ,},

Határid : 2020. junius 30. ' I

Békéscsaba, 2020.j nius 10,

Kihirdetve: 202a. j nius I0

Békes Meglei Román Ónkormányzaí


