
                          Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 
                   6/2001./V.24./ Önk.kt.sz. rendelete  
      Gépjármő-üzemeltetési szabályzatáról  
 
                                                                 1.§. 
 
      Ócsárd Község Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret 
      - különösen a 60/1993./IV.1./ Korm. rendeletet a közúti jármővek az egyes mezı- 
      gazdasági, erdészeti és halászati erıgépek üzemanyag- és kenıanyag-fogyasztásá- 
      nak igazolás nélkül elszámolható mértékérıl – az alábbi szerint határozza meg a 
      saját tulajdonában lévı gépjármővek üzemeltetésére vonatkozó szabályokat. 
 
                l. A gépjármő rendeltetése 
 
      A költségvetési szervnél – a gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény  
      alapján – gépjármőnek minısül az olyan szállító vagy vontató eszköz, amelyet 
      beépített erıgép hajt, használata közben közutat vesz igénybe és rendszámmal, 
      valamint forgalmi engedéllyel rendelkezik. 
 
      A gépjármővek az önkormányzat, mint költségvetési szerv tevékenységével ösz- 
      szefüggı, különbözı feladatokat ellátó üzemi gépjármő. 
      A költségvetési szerv gépjármőnek minısülı jármővének azonosító adatait, vala- 
      mint az üzemanyag-felhasználáshoz szükséges adatait az 1.számú melléklet tartal- 
      mazza. A gépjármővel ellátandó feladatokat, azaz a gépjármő rendeltetése az aláb- 
      biak szerint kerül meghatározásra: 
 
      gk.rendszáma és típusa  rendeltetése       
      GIL-683  mikrobusz  vegyes, az alábbiak szerint: 
     1./ A település általános iskolásainak, illetve 
           óvodásainak a közösen fenntartott iskolába, 
           óvodába szállítása, 
     2./ Idısek, rászorultak házi orvosi rendelıbe 
          szállítása, 
     3./ Egyéb szállítási szolgáltatás – a szabad kapacitás 
          hasznosítása erejéig. 
     4./ Sportkör, nyugdíjas klub, ifjúsági klub tagjainak 
           szállítása 
 
                    2. A gépjármővek használatára vonatkozó szabályok 
 
      A gépjármő használata, üzemeltetése során a vonatkozó fıbb szabályok: 
 
     1./ A gépjármő  használatát a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgár- 
          mester, vagy a jegyzı engedélyezheti. 
 
 



          Az engedélyezés során figyelembe kell venni a következıket: 
 

- az elvégzendı feladat és a gépjármő rendeltetése egymással összhangban 
van-e, 

- a feladat ellátása más eszközzel, más formában nem takarékosabb-e. 
A gépjármő használatára engedély csak akkor adható ki, ha az utazás, illetve 
szállítás: 
 
- a közhasználatú közlekedési eszközzel gazdaságtalan, vagy nem megoldható, 
- illetve, ha a szabad kapacitás miatt lakossági szállítási szolgáltatás valósul 

meg. 
 
      2./ A gépjármő a közúti forgalomban csak menetlevéllel, valamint érvényes for- 
           galmi engedéllyel, a szükséges kötelezı felelısségbiztosítás meglétét igazoló 
           okmánnyal vehet részt. 
           Ezek meglétéért elsısorban a gépjármő vezetıje a felelıs. 
 
      3./ A mikrobuszt a gépjármővezetı munkakört betöltı dolgozó vezetheti. 
 
          A gépjármővezetésre jogosult személyt szabadsága, illetve betegsége esetén  
          a gépjármővek vezetésére más, jármővezetıi engedéllyel rendelkezı dolgozó/k/ 
          is megbízható/ak/ akire a szabályzat vonatkozó részei szintén kötelezı érvé- 
          nyőek. 
 
     4./ A gépjármővet csak az arra kijelölt helyen lehet tárolni. A gépkocsi kijelölt 
          helyen való tartásáról, tárolásáról a gépkocsivezetı köteles gondoskodni. 
 
          A  tárolóhelyek megnevezése: 
 
          Rendszám és típus  tárolóhely       
 GIL 683 mikrobusz  A polgármesteri hivatal belsı parkolója 
     A polgármesteri hivatal épületében lévı garázs, 
     külön engedély alapján a gépkocsivezetı lakásának 
     zárt udvara. 
          
      5./ A gépjármő mőködtetésével kapcsolatban kiemelt jelentısége van: 

- a gépjármő gazdaságos üzembentartásának, 
- jogszerő használatának, 
- gazdaságos használatának, hasznosításának, 
- az üzem és forgalombiztonsági követelményeknek, a megfelelı mőszaki 

állapot biztosításának, 
- a gépjármő-üzemeltetéssel kapcsolatos bizonylati rend és fegyelem meg- 

tartásának, 
- a bizonylatok ellenırzésének. 
 

 



         A fenti feladatok, illetve feltételek biztosításáért:  
- a jegyzı, polgármester, illetve 
- a gépjármővekkel kapcsolatos ügyek intézésével megbízott gazdálkodási 

elıadó felelısek. 
 
      6./ A gépjármő magáncélra – meghatározott esetekben – használható fel. 
      A használat mindenkori feltételeit a szabályzat 1.sz. melléklete tartalmazza. 
      A mellékelt aktualizálásáért a jegyzı tartozik felelısséggel. 
 
                  3. A gépjármő üzemeltetésével kapcsolatos nyomtatványok, 
                                           a nyomtatványok használata 
 
      A gépjármő üzemeltetésével kapcsolatos nyomtatványok az alábbiak: 

- menetlevél, 
- havi üzemanyag- és kilométer teljesítmény összesítı. 

 
      A menetlevélre vonatkozó szabályok: 
 
      1./ A menetlevelet a gépjármővekkel kapcsolatos ügyek intézésével megbízott 
           gazdálkodási elıadó adja ki és érvényesíti. 
      2./ A menetlevelet a helyi és helyközi forgalomban egy napra kell érvényesíteni. 
      3./ A gépjármővezetı köteles: 

- a menetlevelet az út folyamán magánál tartani, 
- a menetlevelet az elıírásoknak megfelelıen folyamatosan vezetni, 
- a menetlevelet a gépjármő használójával aláíratni, s ezzel a gépjármő 

igénybevételét igazoltatni, és 
- a menetlevelet az út befejezésekor aláírva a gazdálkodási elıadónak átadni. 

      4./ A menetlevél tömböt a gépjármővezetınek kiadni nem szabad. A menetlevél 
           őrlapokat zárt helyen kell tartani, hogy illetéktelen személyek hozzá ne férhes- 
           senek. 
 
      5./ A menetlevelet sorszám szerint kell felhasználni és irattározni, s a számviteli 
           törvény vonatkozó rendelkezés szerinti ideig pedig meg kell ırizni. 
 
                            4. A gépjármő üzemanyag elszámolásának módja 
 
A gépjármő üzemanyag elszámolásának módjára vonatkozó szabályok az alábbiak: 
 
      1./ A gépjármővek üzemanyag-felhasználásának ellenértékét az alapnorma adja. 
 
           A gépjármő alapnorma: meghatározott minıségő tüzelıanyagnak az a literben 
           kifejezett mennyisége, amelyet a gépjármő szilárd burkolatú sík úton átlagos 
           városközi forgalomban 50 %-os terheléssel 100 kilométerenként fogyaszt. 
           
      2./ A gépjármővek konkrét típusa, alapnormája, elszámolási módja a 2.sz. mellék- 
           let alapján kerül részletezésre. 



           A melléklet tartalmának karbantartásáért a jegyzı tartozik felelısséggel. 
 
     3./ A gépjármőhöz szükséges üzemanyag vásárláskor az üzemanyagot a legköze- 
          lebbi benzinkútnál, illetve ha megtakarítást idéz elı, az árak figyelembevételével  
          a legolcsóbb hivatalos beszerzési helyen kell vételezni. 
 
     4./ A gépjármővezetınek minden hónap végén tele tankkal kell leállnia. 
         Újabb üzemanyag-elıleg csak akkor adható, ha a már kiadott elıleggel a 
         gépjármővezetı elszámolt. 
 
     5./ A norma szerinti üzemanyag-fogyasztást anyagköltségként kell elszámolni, 
          a mindenkori számvitelre vonatkozó jogszabálynak megfelelıen. 
          A norma feletti fogyasztás ki kell vizsgálni és csak akkor szabad kifizetni, ha 
          a gépjármővezetıtıl függetlenül, mőszaki okból következett be. Ebben az eset- 
          ben is a norma feletti üzemanyag fogyasztásnak csak azt a részét lehet kifizetni, 
          amely bizonyíthatóan egy üzemanyag-tartálynyi mennyiségő üzemanyag elfo- 
          gyasztása alatt megtehetı távolságon keletkezett. 
          A gépjármő vezetınek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az általa veze- 
          tett gépjármő fogyasztását, és ha feltehetıen mőszaki okokból eredı túlfogyasz- 
          tást észlel, azt azonnal jelentenie kell a polgármesternek, illetve a körjegyzınek. 
 
          A kivizsgálásról jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a mü- 
          szaki okot, amely a túlfogyasztást elıidézte, valamint az emiatt elszámolható  
          üzemanyag kiadást, ha a jelentést vevık a többlet üzemanyag kifizetést enge- 
          délyezik. 
 
          Külön megállapodás szerint az önkormányzat korrekciót nem alkalmaz, a pót- 
          lékok megtakarítás és hiány esetében kiegyenlítik egymást, és a tételes el- 
          számolástól eltekintenek. 
 
      2.§. 
 
          A  szabályzat az önkormányzat tulajdonában lévı gépjármő üzemeltetésére 
          terjed ki, rendelkezéseit 2001. június 1 napjától kell alkalmazni. 
 
          A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
 
          Ócsárd, 2001. május 24. 
 
              Szilágyi Imre sk.    dr.Gellértné dr.Kugler Anna sk. 
              polgármester                                                           körjegyzı 
 
 
 
 
 
 



    A szabályzat mellékletei: 
 

1. számú melléklet: 
A gépjármő magáncélú felhasználásának feltételei 
„Szállítási Engedély”  

 
      2. A gépjármő azonosító adatai, az üzemanyag-felhasználáshoz szükséges 
          adatai 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet: 
 
                            A gépjármő magáncélú felhasználásának feltételei 
 
 
      A gépjármő magáncélú felhasználásának igénybevételének lehetséges esetei az 
      alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: 
 

1. Magáncélú felhasználás, igénybevétel csak akkor engedélyezhetı, ha az a 
gépjármővel végezendı üzemi feladatok ellátását nem veszélyezteti, valamint 
a gépjármő rendeltetésének megfelel. 

2. A magáncélú felhasználás, igénybevétel iránti szándékot lehetıség szerint  
minél elıbb jelezni szükséges a polgármesteri hivatalban, ahol a polgármester 
dönt a gépjármő magáncélú használatának engedélyezésérıl. 
 
 

- A mikrobusz esetében figyelembe veendı szempontok: 
 

………………………………………………………………………………….. 
 
 Magáncélú használat estében a költségtérítés módja: 

 
      Egyéb elıírások: 
      ………………………………………………………………………………………. 
 
      Ócsárd, 2000. ……….. 
 
       Szilágyi Imre  
       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ócsárd Község Polgármesterétıl 
 
 
    SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY 
             IVECO autóbusz 
 
 
Engedélyezem, név: …………………………………… 
  lakcím:…………………………………… 
 
részére, hogy az Ócsárdi Önkormányzat IVECO típusú GIL 683 frsz-ú 17 + 1 
ülıhelyes kisautóbuszát dátum: ………………….. napján szállításra igénybe 
vegye. 
 
Szállítási útvonal:……………………………………………………………… 
Várható km teljesítmény: ……………………………………………………… 
 
A szállítást követıen a fuvardíjat – az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
az Ócsárdi Önkormányzat pénztárába készpénzben, csekken, vagy átutalással szíves- 
kedjék befizetni. 
 
2005. január 1-tıl érvényben lévı díjak: 
 
Ócsárdi lakosok, szervezetek esetén  63,25.-Ft/km 
Idegenek részére            126,50.-Ft/km 
 
 
Az elszámolásnál a menetlevél az irányadó. 
 
 
Ócsárd, ……………………. 
 
 
        Szilágyi Imre 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.számú melléklet 
 

       A gépjármő azonosító adatai, az üzemanyag-felhasználáshoz szükséges 
                                                                 adatai 
 
 
    A/ A gépjármő azonosító adatai: 
 
             Gyártmány:  IVECO  autóbusz 
  Típus:   IVECO Turbó DAILY 
             Alvázszám:  ZCF 04070105135836 
   Motorszám:  81402337212340134 
   Rendszám:  GIL 683 
            Saját tömeg:  2525 kg 
              Teherbírás:  4200 kg 
              Motorteljesítmény: 95 LE 
   Hengerőrtartalom. 2800 m3 
   Üzemmód:  diesel 
 
                        B/ Üzemanyag felhasználáshoz szükséges adatok: 
 
 Tüzelıanyag:  diesel 
 Alapnorma:  15,39 liter 
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