Németbánya Község Önkormányzatának
Gépjármű-üzemeltetési Szabályzata
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Németbánya Község Önkormányzat - figyelemmel a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
valamint a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati
erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül
elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) előírásaira - az alábbiak szerint határozza meg a
saját tulajdonában lévő gépjármű üzemeltetésére vonatkozó szabályokat.
1. Az üzemeltetett gépjármű és a gépjármű rendeltetése
Németbánya Község Önkormányzat által üzemeltetett gépjármű azonosító
adatait a Szabályzat 1. számú melléklete, az ellátandó feladatokat, a gépjármű
rendeltetését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A feladatok meghatározásánál az önkormányzat képviselő-testületének „A
települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról”
szóló 2/2015.(II.28.) rendelete és a „Falugondnoki szolgálatról” szóló
5/2014.(VI.27.) rendelete rendelkezései az irányadóak.
2. A gépjármű használatára vonatkozó szabályok
A gépjármű használata, üzemeltetése során a következő főbb szabályokat kell
betartani:
1. A gépjármű használatát a polgármester, akadályoztatása esetén az
alpolgármester, felhatalmazásuk alapján a jegyző engedélyezheti.
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 nem takarékosabb-e.
A gépjármű használatra engedély csak akkor adható ki, ha az utazás, illetve
szállítás:
- az önkormányzat rendeletén alapuló szolgáltatás (pl.: falugondnoki
szolgálat által ellátott feladat),
- a közhasználatú közlekedési eszközzel gazdaságtalan, vagy nem
megoldható,
- illetve, ha a szabad kapacitás miatt lakossági szállítási, illetve egyéb
szolgáltatás valósul meg.
2. A gépjármű a közúti forgalomban csak menetlevéllel, valamint érvényes
forgalmi engedéllyel, a szükséges kötelező felelősségbiztosítás meglétét
igazoló okmánnyal vehet részt. Ezek meglétéért, mint üzembentartó, az
önkormányzat felelős.
A gépjármű vezetője azonban a fentiek érdekében köteles:
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a) Indulás előtt ellenőrizni, hogy a gépjárműben vannak-e a szükséges
okmányok:
- forgalmi engedély,
- biztosítás okirata,
- zöld kártya,
- aznapra szóló menetlevél;
b) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az 1. pontban hivatkozott
dokumentumok – kivéve a menetlevél – érvényességét, és az adott
okmány érvényességének lejárata előtt 1 hónappal e tényt az
üzembentartóval közölni kell.
3. A gépjárművet csak a
vezethetik.

3. számú mellékletben meghatározott személyek

4. A gépjárművet csak az arra kijelölt helyen lehet tárolni. A gépjármű kijelölt
helyen való tartásáról a gépjárművezető köteles gondoskodni. A tárolásra
kijelölt helyet a 4. számú melléklet tartalmazza.
A tárolásra kijelölt hely meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a
tárolóhely kellőképpen biztonságos legyen, a gépjármű lopás, megrongálás,
illetve természeti károk ellen védve legyen.
5. Amennyiben:
- a gépjárművet feltörik,
- a gépjárműben külső rongálás, kár keletkezik,
- a gépjármű baleset részese,
- a gépjárművet ellopják, vagy egyéb nem szokványos eset történik,
a gépjárművezető kötelessége:
- a tudomására jutott tényt haladéktalanul jelenteni az önkormányzatnál,
illetve
- olyan intézkedéseket megtenni, amely adott helyzetben tőle elvárható, a
további károk megelőzése érdekében.
6. A gépjárművezető köteles a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos egyéb
feladatokban közreműködni, pl.: a lejárt engedélyek meghosszabbításában,
megszerzésében, a szervíz ellátást nem igénylő, kisebb karbantartási,
állagmegőrzési feladatokat ellátni, nagyobb javításoknál a gépjármű
szervízeltetéséről – engedély alapján – gondoskodni.
7. A gépjárművezetőnek hó végén - lehetőség szerint - tele üzemanyagtartálylyal kell leállnia.
8. A gépjármű működtetésével kapcsolatban kiemelt jelentősége van:
- a gépjármű gazdaságos üzembentartásának,
- jogszerű használatának,
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- 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, akadályoztatása esetén az alpolgármester, illetve
a gépjárművel kapcsolatos ügyek intézésével megbízott Diós Nikoletta
előadó, valamint
- a gépjárművezető
a felelősek.
9. A gépjármű magáncélra a polgármester, illetve alpolgármester engedélyével térítés ellenében - használható.

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 Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal illetékes
ügyintézője adja ki és érvényesíti.
2. A menetlevelet a helyi és helyközi forgalomban egy napra kell érvényesíteni.
3. A gépjárművezető köteles:
- a menetlevelet az út folyamán magánál tartani,
- a menetlevelet az előírásoknak megfelelően folyamatosan vezetni,
- a menetlevelet a gépjármű használójával, igénybevevőjével aláíratni, s
ezzel a gépjármű igénybevételét igazoltatni, és
- a menetlevelet heti rendszerességgel aláírva, az Adászteveli Közös
Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjének köteles átadni.
A menetlevelet úgy kell vezetni, hogy az egyes feladatok szerinti költségelhatárolás abból egyértelművé váljon.
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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 használható menetlevél nyomtatványszáma: D.gpj.31.r.sz.
7. A gépjárművezető - a gépjármű üzemanyag felhasználása elszámolása
módjára tekintet nélkül - köteles a menetlevél vezetésére.
A havi üzemanyag- és kilométer–teljesítmény összesítőre vonatkozó
szabályok:
1. A havi üzemanyag- és kilométer-teljesítmény összesítőt a gépjárművezetőnek
a hó végi elszámoláskor kell leadnia.
2. A nyomtatványon az üzemanyag felhasználás elszámolási módjától
függetlenül, minden esetben ki kell tölteni a teljesített kilométer rovatot.
3. Az alkalmazandó nyomtatvány száma: D.gpj.31.r.sz.
4. A gépjármű üzemanyag felhasználásával kapcsolatos kiadások
elszámolási módja
A gépjármű üzemanyag felhasználásával kapcsolatos kiadások elszámolása a
Korm. rendelet szerint történik.
A gépjárművezető a menetlevél alapján igazolt, megtett, teljesített kilométerek
és a Korm. rendelet szerinti üzemanyag felhasználási norma szerint számol el:
megtett kilométerek x 1 km-re jutó üzemanyag norma x üzemanyagár.
Az üzemanyagár a NAV által közzétett, hivatalos üzemanyagár.
A gépjármű költség elszámolási módját az 5. számú melléklet tartalmazza.
A 6. számú melléklet határozza meg az üzemanyag felhasználás elszámolását.
Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézője havonta
tájékoztatja a fenntartót a kalkulált fogyasztás mértékéről és jelzi, ha abban a
korábbihoz képest érzékelhető eltérés mutatkozik.
5. A szabályzat hatálya
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A szabályzat az önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű üzemeltetésére terjed
ki, rendelkezéseit 2017. február ... napjától kell alkalmazni.
Németbánya, 2017. február ...

Schmidt Attila
alpolgármester

Kelemen László
jegyző

A szabályzat mellékletei:

1. számú melléklet:
A gépjármű azonosító adatai
2. számú melléklet:
A gépjármű rendeltetése, ellátandó feladatok
3. számú melléklet:
A gépjármű vezetésére jogosult személyek
4. számú melléklet:
A gépjármű tárolási helye
5. számú melléklet:
A gépjárműre meghatározott üzemanyag felhasználás elszámolási módja
6. számú melléklet:
A 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet által meghatározott norma
alkalmazása esetében adott gépjárműnél alkalmazható norma
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1. számú melléklet

A gépjármű azonosító adatai

Gyártmány:

Volkswagen

Típus:

7 HC

Alvázszám:

WV2ZZZ7HZGH010169

Motorszám:

CXG007547

Rendszám:

NIL-253

Saját tömeg:

1763 kg

Együttes tömeg:

3000 kg

Hengerűrtartalom:

1968 cm3
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2. számú melléklet
A gépjármű rendeltetése, ellátható feladatok
Gépjármű rendszáma
és típusa

rendeltetése

NIL-253 Volkswagen Transporter

falugondnoki autó

3. számú melléklet
A gépjármű vezetésére jogosult személyek
Gépjármű megnevezése:

Vezetésre jogosultak:

NIL-253 Volkswagen Transporter

Horváth Dávid falugondnok
Schmidt Attila alpolgármester

4. számú melléklet:
A gépjármű tárolási helye
Rendszám és típus
NIL-253 Volkswagen Transporter

tárolóhely
Bakonyjákó, Kossuth L. u. 6.
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5. sz. melléklet
A gépjárműnél alkalmazható üzemanyag felhasználás elszámolási módja:
Rendszám és típus
NIL-253 Volkswagen Transporter

alkalmazandó üzemanyag
felhasználási mód
gázolaj
60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet
szerinti norma

6. számú melléklet:
A 60/1992.(IV. 1.) Korm. rendelet által meghatározott norma alkalmazása
esetében adott gépjárműnél alkalmazható norma

A gépjármű esetében:
- a norma átalány rendszerét kell alkalmazni
A gépjárműre használható norma átalány értéke: 8 l/100 km
Az üzemanyag fajtája: gázolaj

