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I.
SAJÁT TULAJDONÚ SZEMÉLYGÉPKOCSI
HIVATALOS CÉLÚ HASZNÁLATA
1. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS A TÁSRULT ÖNKORMÁNYZATOK
feladatainak teljesítése érdekében a dolgozók munkavégzésük során, amennyiben azt
gazdaságossági, hatékonysági, vagy más körülmények indokolják, saját tulajdonú –
ideértve a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó tulajdonát is – személygépkocsit
használhatnak.
2. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal, valamint
Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Önkormányzataira, az
Önkormányzatok által irányított önállóan működő költségvetési szervekre, illetve az
ott dolgozó köztisztviselőkre, közalkalmazottakra és egyéb munkavállalókra.
3. Saját tulajdonú személygépkocsit - hivatalos célra – a Jegyző, vagy a Polgármester
előzetes engedélye alapján lehet igénybe venni.
4. A saját tulajdonú gépkocsi csak abban az esetben vehető igénybe, ha a dolgozó
előzetesen írásbeli nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával kapcsolatosan
sem személyi, sem tárgyi kártérítési igénnyel nem lép fel a Közös Önkormányzati
Hivatallal, illetve az Önkormányzattal szemben. A nyilatkozatot az 1. számú melléklet
szerint kell kiállítani. A nyilatkozat egész évre, illetve új gépkocsi beszerzéséig
érvényes. Évenként, illetve a gépkocsi cseréjekor új nyilatkozatot kell adni. A
nyilatkozaton tett adatokban bekövetkezett változást minden esetben haladéktalanul be
kell jelenteni. A nyilatkozatot a költségvetési ügyintézőknek kell kezelnie.
5. A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót. A
költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben feltüntetett kmtávolság szerint az üzemanyag fogyasztási norma és a NAV által közzétett
üzemanyagár alapulvételével kiszámított üzemanyag-, valamint fenntartási
költségtérítésből (általános személygépkocsi normaköltségből) áll.
6. A fenntartási költségtérítés kifizetésére az SZJA törvény 3. számú mellékletének II/6.
pontjában meghatározott összegű általános személygépkocsi normaköltség
elszámolásával kerül sor.
7. Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a
60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4.§-ában meghatározott alapnorma átalányt kell
figyelembe venni.
8. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép,
GPS-alapú útvonaltervező, ennek hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend
alapján kell meghatározni.
9. A saját gépkocsi hivatalos célú használata esetén a gépkocsivezetőt nem illeti meg
gépjárművezetői pótlék.

10. A saját gépkocsi hivatalos célú használata során két példányban ki kell állítani a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény 3.§ 83. pontja szerinti
kiküldetési rendelvényt.

II.
SAJÁT GÉPJÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ MUNKÁBA-JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE
1. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet alapján szervezetünk a saját gépjárművel történő munkába járás költségeit
megtéríti.
2. A saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítés összege: a munkában töltött
napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és a közforgalmi úton
mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forint.
3. A költségtérítés kifizetése a jelen szabályzat 2. számú mellékletét képező ELSZÁMOLÓ
LAP alapján történik.

Jelen szabályzat 2013. március 1. napján lép hatályba.
A szabályzat folyamatos aktualizálása költségvetési ügyintéző feladatát képezi.

Felcsút, 2013. február ….
Dr. Sisa András
jegyző

1. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz
Nyilatkozat
a saját tulajdonú személygépkocsi
hivatalos célú igénybevételéhez
Alulírott
......................................................................................................
(név)
........................................... (lakcím), a ................................................................... dolgozója
kijelentem, hogy az alábbi, saját tulajdonomban (közeli hozzátartozóm tulajdonában) (*)
lévő személygépkocsit hivatalos célra igénybe kívánom venni.
A személygépkocsi
- típusa: .........................................................................
- forgalmi rendszáma: ..................................................
- forgalmi engedélyének száma: ..................................
- műszaki érvényessége: ..............................................
- hengerűrtartalom: ......................... köbcentiméter
- üzemanyag oktánszáma: .......................
- tulajdonosának neve: .................................................
Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a 60/1992.
(IV. 1.) Korm. rendelet 4.§-a szerinti alapnorma átalánnyal történő elszámolást.
Tudomásul veszem, hogy a fenntartási költségtérítés – a szervezetünk gépjármű
üzemeltetési szabályzatában foglaltaknak megfelelően – a mindenkor hatályos személyi
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott normaköltség figyelembevételével történik.

Kijelentem, hogy a saját tulajdonomban (közeli hozzátartozóm tulajdonában) lévő
személygépkocsi hivatalos célú használatával kapcsolatban semmiféle kártérítési igénnyel
- kivéve a munkáltató jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége körébe tartozó eseteket nem lépek fel a munkáltatómmal szemben.
......................................., 201.........................
..................................................
nyilatkozattevő aláírása

