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Galgaguta község önkormányzatánál figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi háttérrel – 
különösen a számvitelről szóló 2000. évi C törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. Törvény előírásait – az alábbiak szerint határozom meg az Önkormányzat 
tulajdonában lévő gépjármű üzemeltetésére vonatkozó szabályokat. 

1. Az üzemeltetett gépjármű és a gépjármű rendeltetése 

A költségvetési szerv által üzemeltetett gépjárművak azonosító adatait a szabályzat 1. számú 

melléklete tartalmazza.  

Adott gépjármű költségvetési szervnél ellátandó feladatai, rendeltetése a 2. számú melléklet 

szerint kerül meghatározásra. 

A feladatok meghatározásánál az önkormányzat képviselő-testületének vonatkozó 

rendeletei, határozatai az irányadóak. 

2. A gépjármű használatára vonatkozó szabályok 

A gépjármű használata, üzemeltetése során a következő főbb szabályok betartásáról kell 

gondoskodni. 

1) A gépjármű használatát a képviselőtestület és a polgármester engedélyezheti. 

A képviselőtestület megbízza a polgármestert a gépjármű vezetésével. 

A képviselőtestület meghatalmazza a polgármestert, hogy akadályoztatása esetén más 

személyt bízzon meg a gépjármű vezetésével. 

Az engedélyezés során figyelembe kell venni a következőket: 

• az elvégzendő feladat és a gépjármű rendeltetése egymással összhangban van-e, 

• a feladat ellátása más eszközzel, más formában takarékosabb-e. 

A gépjármű használatra engedély csak akkor adható ki, ha az utazás, illetve szállítás: 

• az önkormányzat rendeletén alapuló szolgáltatás (pl.: kistérségi közlekedési 

szolgáltatás által ellátott feladat), 

• a közhasznú közlekedési eszközzel gazdaságtalan vagy nem megoldható, 

• illetve, ha a szabad kapacitás miatt lakossági szállítási, illetve egyéb szolgáltatás 

valósul meg. 



Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű – üzemeltetési szabályzata 

4 

2) A gépjármű a közúti forgalomban csak menetlevéllel, valamint érvényes forgalmi 

engedéllyel, a szükséges kötelező felelősségbiztosítás megléti igazoló okmánnyal vehet 

részt. Ezek meglétéért, mint az üzembentartó, az önkormányzat felelős. 

A gépjármű vezetője azonban a fenti érdekében köteles: 

a)  indulás előtt ellenőrizni, hogy a gépjárműben vannak e a szükséges okmányok: 

• forgalmi engedély, 

• biztosítás okirata, 

• aznapra szóló menetlevél; 

b)  folyamatosan figyelemmel kísérni az 1. pontban hivatkozott dokumentumok 

érvényességét, és az adott okmány érvényességének lejárata előtt 1 hónappal e tényt 

az üzembentartóval közölni. 

3) A gépjárművet csak a 3. számú mellékletben meghatározott személyek vezethetik. A 

gépjármű vezetésre jogosult személyeket, szabadságuk illetve betegségük esetén, a 

gépjármű vezetésére más, járművezetői engedéllyel rendelkező dolgozó is 

helyettesítheti, akire a szabályzat vonatkozó részei szintén kötelező érvényűek. 

4) A gépjárművet csak az arra kijelölt helyen lehet tárolni. A gépjármű kijelölt helyen való 

tartásáról a gépjárművezető köteles gondoskodni. A tárolásra kijelölt hely az 

Önkormányzat gépkocsi tárolója, a pályázati anyagnak megfelelően. 

5) Amennyiben a gépjárművezető kötelessége a tudomására jutott tényt haladéktalanul 

jelezni az önkormányzatnál, illetve, olyan intézkedéseket megtenni, amely adott 

helyzetben tőle elvárható, és a további károk megelőzhetők. 

• a gépjárművet feltörik, 

• a gépjárműben külső rongálás, kár keletkezik, 

• a gépjármű baleset részese, 

• a gépjárművet ellopják,  

• egyéb nem szokványos eset történik. 

6) A gépjárművezető köteles a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban 

közreműködni, pl.: lejárt engedélyek meghosszabbításában, megszerzésében, a szerviz 

ellátást nem igénylő kisebb karbantartási, állagmegőrzési feladatokat ellátni, nagyobb 
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javításoknál a gépjármű szervízeltetéséről Agócs Gábor polgármester engedélye alapján 

gondoskodni, stb. 

7) A gépjármű működtetésével kapcsolatban kiemelt jelentősége van: 

• a gépjármű gazdaságos üzemben-tartásának, 

• jogszerű használatának, 

• gazdaságos használatának, hasznosításának, 

• az üzem- és forgalombiztonsági követelményeknek, a megfelelő műszaki állapot 

biztosításának, 

• a gépjármű-üzemeltetéssel kapcsolatos bizonylati rend és fegyelem 

megtartásának, 

• a bizonylatok ellenőrzésének. 

A fenti feladatok ellátásáért, illetve a szükséges feltételek biztosításáért a polgármester 

és a gépjárművezető a felelősek. 

8) A gépjármű magáncélra nem használható fel. 

3. A gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos nyomtatványok, a 
nyomtatványok használata 
A gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos nyomtatványok az alábbiak: 

• menetlevél 

• havi üzemanyag- és kilométer-teljesítmény összesítő 

A menetlevélre vonatkozó szabályok: 

1) A menetlevelet az Igazgatásügyi előadó -Oravecz István- adja ki és érvényesíti. 

2) A menetlevelet a helyi és helyközi forgalomban egy napra kell érvényesíteni. 

3) A gépjárművezető köteles: 

a) A menetlevelet az út folyamán magánál tartani. 

b) A menetlevelet az előírásoknak megfelelően folyamatosan vezetni. 

c) A menetlevelet a gépjármű használójával, igénylőjével aláíratni, s ezzel a gépjármű 

igénybevételét igazoltatni, és 

d) A menetlevelet az út befejezésekor aláírva az Igazgatásügyi előadónak -Oravecz 

Istvánnak- átadni. 
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A menetlevelet úgy kell vezetni, hogy az egyes szakfeladatok szerint költség elhatárolás 

abból egyértelművé váljon. 

4) A menetlevél tömböt a gépjárművezetőnek kiadni nem szabad. A menetlevél űrlapokat 

zárt helyen kell tartani, hogy illetéktelen személyek hozzá ne férhessenek. 

5) A menetlevelet sorszám szerint kell felhasználni és irattározni, s a számviteli törvény, 

vonatkozó rendelkezése szerinti ideig meg kell őrizni. 

6) A gépjárművezető a gépjármű üzemanyag felhasználása elszámolása módjára tekintet 

nélkül köteles a menetlevél vezetésére. 

A havi üzemanyag- és kilométer-teljesítmény összesítőre vonatkozó szabványok: 

a) A havi üzemanyag- és kilométer-teljesítmény összesítőt a gépjárművezetőnek a hó 

végi elszámoláskor kell leadnia. 

b) A nyomtatványon az üzemanyag felhasználás elszámolási módjától függetlenül, 

minden esetben ki kell tölteni a kilométer-teljesítmény rovatokat. 

c) Az üzemanyagra vonatkozó adatokat akkor kell kitölteni, ha a költségvetési szerv 

adott gépjárműre: 

• 4.1.1 pont alatt meghatározott elszámolási módot határozza meg, vagy  

• 4.1.2 pont alatt meghatározott elszámolási módok valamelyikét határozta 

meg és ezen elszámolás keretében a gépjárművezető az átlag üzemanyagár 

elszámolási lehetőséget választotta. 

d) Az alkalmazandó nyomtatvány száma: ……………………………………. 

4. A gépjármű üzemanyag felhasználásával kapcsolatos kiadások elszámolási 
módja 
A gépjárművek üzemanyag felhasználásával kapcsolatos kiadások elszámolása történhet: 

• Üzemanyagköltségként: az üzemanyag vásárlásról szóló számla alapján. 

A szabályzat következő részre tartalmazza: 

• az elszámolás általános, valamint 

• konkrét szabályait. 

4.1. Az üzemanyag felhasználással kapcsolatos költségek elszámolásának általános szabályai. 

4.1.1. Az üzemanyag felhasználással kapcsolatos költségek elszámolása üzemanyag 

költségként. 
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Adott gépjármű üzemanyag felhasználással kapcsolatos költségeinek elszámolása 

üzemanyagköltségként – azaz dologi kiadások között hajtó- és kenőanyagok beszerzése 

jogcímen – akkor lehetséges, ha a költségvetési szerv a gépjárművezető számára, a alapján 

történő üzemanyagköltség elszámolást írta elő. 

4.2. Az üzemanyag felhasználással kapcsolatos költségek elszámolásának konkrét szabályai 

4.2.1. A költségvetési szerv állapítja meg az üzemanyag-felhasználással kapcsolatos költségek 

konkrét elszámolási módját. A gépjárművenként meghatározott költség elszámolási módot 

4. számú melléklet tartalmazza. 

5. A szabályzat hatálya 
A szabályzat az önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű üzemeltetésére terjed ki, 

rendelkezéseit az elfogadását követő naptól alkalmazni kell. 

Galgaguta, 2016. szeptember 26. 

 Agócs Gábor Dr. Bata Ákos 
 Polgármester Jegyző 
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1. számú melléklet 

A gépjármű azonosítási adatai 
(Gépjárművenként készítendő melléklet) 

Gyártmány: Volkswagen 

Típus:  Crafter Diesel Combi 

Alvázszám: VW1ZZZ2EZ96031033 

Motorszám: BJL051180 

Rendszám: LJX824 

Saját tömeg: 2275 kg 

Teherbírás: 3190 kg 

Motorteljesítmény: 100 KW/136 LE 

Hengerűrtartalom: 2459 

Üzemmód: Diesel 
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2. számú melléklet 

Gépjármű rendeltetése, ellátandó feladatok 
 

Gépjármű típusa Volkswagen Crafter 30 Kombi RT2.5TDI 

Gépjármű rendszáma JLX-824 

Rendeltetése és 
ellátandó feladatok 

A hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülés 
esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek 
javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális 
alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási 
funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb 
életminőség elérése. 

Az igénybevételére jogosultak köre: a településen állandó 
lakcímmel rendelkező lakosság. 

Közreműködés szociális alap feladatok végzésében: 

1. Szociális étkeztetés.  
2. Házi segítségnyújtás. 
3. Közösségi és szociális információk szolgáltatása. 

Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása 

1. Házi orvosi rendelésre. 
2. Egyéb egészségügyi intézménybe szállítás. 
3. Gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való 
hozzájutás biztosítása. 

Óvodás korú, iskoláskorú gyermekek szállítása 

1. Gyermekszállítás rendszeres és eseti rendezvényekre, 
képességfejlesztő foglalkozásokra, ünnepségekre, 
versenyekre. 

Lakossági szolgáltatások nyújtása 

1. Közösségi, művelődési, sport és szabadidős rendezvények 
szervezése segítése. 

2. Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, a lakossági 
igények továbbítása. 

3. Egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az előzőekben 
meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások 
biztosításában való közreműködés. 
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3. számú melléklet 

A gépjármű vezetésére jogosult személyek 

Gépjármű típusa Gépjármű rendszáma Vezetésre jogosultak 

Volkswagen Crafter JLX-824 1; Agócs Gábor 
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4. számú melléklet 

A gépjárműveknél alkalmazható üzemanyag felhasználás elszámolási módja 
(gépjárművenként) 

Gépjármű megnevezése Volkswagen Crafter 

Rendszáma JLX-824 

Alkalmazandó üzemanyag felhasználási mód Üzemanyagköltségként 
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