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A Társulás tulajdonát képező mobil telefonkészülékek
személyi használatáról
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező, azonban a Kistérségi
Iroda munkavállalói által használt mobil telefonkészülékek, SIM kártyák, és egyéb tartozékok
személyi használatára vonatkozóan az alábbi szabályzatot teszem közzé és rendelem
alkalmazni:
1.
(1) Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a mellékletben felsorolt munkavállalók
számára – hivatali munkájuk ellátásának megkönnyítése érdekében – mobil telefon
használatot biztosít.
(2) A használatba adás szólhat határozott időre (megbízás teljesítéséig, a jogosult
beosztásának fennállásáig, a határozott idő leteltéig) vagy határozatlan ideig,
visszavonásig. A Társulás erre vonatkozóan a használatba vevőkkel külön-külön átadásátvételi nyilatkozatot ír alá.
(3) Használó külön irodavezetői utasításra köteles a készüléket, illetve a kártyát ideiglenesen,
hivatali feladat ellátása érdekében más Munkaszervezeti dolgozó részére átadni.
2. §
Felelősség
(1) A használó a használatába adott készüléket, illetve kártyát köteles rendeltetésszerűen
használni, azt más személy részére át nem ruházhatja.
(2) A használó a készüléket, és a kártyát köteles olyan állapotban tartani, hogy a hivatali
munkájához szükséges kapcsolatra alkalmas állapotban legyen a nap bármely szakában.
(3) A készülék és a kártya állapotában történő bárminemű változást, annak esetleges
elvesztését, megrongálódását a használó köteles haladéktalanul bejelenteni.
(4) A használat időtartamának megszűnésekor a használó köteles a készüléket, és tartozékait,
illetve a kártyát üzemképes állapotban visszaadni.
3. §
Költségek elszámolása
(1) A készülékek, SIM-kártyák használata során keletkezett költségek közül a javíttatás
(amennyiben az nem szándékos rongáláson alapul) és a karbantartás, valamint a
beszélgetések díjának meghatározott összege az Irodát terheli.
(2) A Használót a telefonhívások díjai vonatkozásában az alábbi fizetési kötelezettségek
terhelik:
- a mellékletben meghatározott keretösszeg túllépése esetén a keretösszeg feletti teljes
összeg
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(3) Társulás munkaszervezete a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig értesítést küld
Használót terhelő díj összegéről, melyet a Használó köteles 5 napon belül a házipénztárba
befizetni.
3.

Jelen szabályzat 2011. március 30. napjával lép hatályba.

Dr. Görgényi Ernő
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