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Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. október 26-i ülésére 
 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának elfogadása 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet 2. célterületére benyújtott mikorbusz beszerzési pályázaton 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata sikeresen pályázott, a mikrobusz beszerzése 

megtörtént.  

A gépjármű üzemeltetését Alcsútdoboz Település Önkormányzata fogja ellátni, melyet az 

előterjesztés mellékletében szereplő gépjármű üzemetetési szabályzat elfogadásával kívánja 

szabályozni.  

Kérem a Tisztelt Képviselőket a szabályzat megvitatására, illetőleg annak jóváhagyására! 

 

Alcsútdoboz, 2015. október 15. 

Tóth Erika 

polgármester  

 
 

 

Határozati javaslat:  

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (X.26.) számú határozata 

az Önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete Alcsútdoboz Település 

Önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja és alkalmazását 2015. november 1. napjával elrendeli. 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. november 1. 
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TEVEZET 
 

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 

Szociális alapszolgáltatás 

 

 
A szabályzat az Alcsútdoboz Település Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 

tulajdonában, a szociális alapszolgáltatást ellátó által e tevékenysége körében történő 

gépjármű használat kérdéseit szabályozza. 

 

A szabályzatban nem érintett kérdésekben: 

- a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzembe tartásáról szóló 

89/1988.(XII.20.) MT rendelet, 

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.(IV.12.) KÖHÉM 

rendelet, 

- a közúti járművek forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról, műszaki 

feltételeiről szóló 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet, 

- a közúti közlekedés szabályozásáról szóló 1/1975.(II.05.) KPM-BM együttes 

rendelet (KRESZ) 

- a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. 

(XII.15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet, 

- a közúti gépjárművek üzemeltetésének költségtérítéséről szóló 60/1992.(IV.01.) 

Korm. rendelet, 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásait kell 

alkalmazni.  

 

I. A gépjármű rendeletetése, felhasználhatósága 

 

1. Az Önkormányzat üzemeltetésében lévő jármű rendeltetése a szociális 

alapszolgáltatások feladatainak ellátása során, azzal összefüggésben felmerülő 

utazási, szállítási feladatok ellátása. 

 

2. A szabályzat hatálya alá tartozó jármű használatát a polgármester engedélyezi.  

A gépkocsi napi, illetve havi menetteljesítményéről, üzemanyag felhasználásáról el 

kell számolni. 

 

3. A havi elszámolás szolgál egyidejűleg az üzemanyag felhasználás jogszerű mértékének 

megállapítására. Az elszámoló lapokat az elszámolást végző 5 évig köteles megőrizni 

és irattározni. 

 

4. A gépjármű tényleges használatát a menetokmányon: „Autóbusz menetlevélen” fel 

kell tüntetni. A felhasználás indokoltságát, szabályszerűségét, a havi elszámolás 

aláírásával a polgármester igazolja. 

 

5. A felhasználás során különös figyelmet igényel: 

- üzemanyag edényzetben történő szállítása; 

- PB gázpalack szállítása; 

- a gépkocsi rakterének személyszállítására történő igénybevétele; 

- gyermekek szállítása; 

- a gépkocsi áruszállításra történő igénybevétele. 

 

Ezek szerint: 
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- A gépjármű rakfelületén esetenként abban az esetben szabad személyt 

szállítani, ha a rakfelületen a személyek számára megfelelően rögzített és 

biztonságos ülőhely van, továbbá ha a rakomány a szállított személyeket 

nem veszélyezteti. 

- PB gázpalack a gépkocsi rakterében rögzített álló helyzetben szállítható az 

utasoktól elválasztva, de tűzoltó készülék szükséges a gépjárműbe. 

- Üzemanyag edényzetben történő szállítása, legfeljebb 25 l–es kannákban és 

50 l-es hordozóban történhet az utasoktól elválasztva, de tűzoltó készülék 

szükséges a gépjárműbe. 

- A forgalmi engedélyben lévő bármely adat megváltoztatásához az illetékes 

Közlekedési Hatóság engedélye szükséges.  

 

II. A gépjármű üzemeltetése 

 

1. A jármű jogszerű, rendeltetésszerű, hatékony és gazdaságos üzemeltetéséért a 

polgármester a felelős. 

  

2. A jármű üzembiztos, a környezetvédelmi, illetve műszaki szempontból megfelelő 

állapotáért az önkormányzat alkalmazásában álló a jármű vezetésével megbízott 

személy a felelős. Szabadsága, betegsége, vagy akadályoztatása esetén helyettesét a 

polgármester jelöli ki.  

 

3. A jármű vezetésével megbízott dolgozó felelős: 

- a járműre előírt (ajánlott) karbantartások elvégzéséért (olajcsere, szemle stb.),  

- a meghibásodásból, természetes elhasználódásból bekövetkezett hibák, 

hiányosságok kiküszöböléséért, 

- az előírt kötelező, illetve közlekedésbiztonsági szempontból szükséges anyagok, 

tartozékok szükségszerinti pótlásáért (egészségügyi csomag, izzó, stb.), a 

polgármester előzetes engedélyével  

- a gépkocsi állapotáért, rendszeres külső és belső tisztításáért, 

- a kötelező hatósági, műszaki és környezetvédelmi vizsgálatok elvégzéséért, 

- üzemanyag elszámolásért. 

  

 

III. A gépkocsi vagyonvédelme és tárolása 

 

1. Az Önkormányzat gépjárművének biztonságos, a vagyonvédelmi követelményeket 

kielégítő tárolásáért a jármű vezetésével megbízott dolgozó felelős. 

 

2. A gépjármű tárolási helye: Alcsútdoboz, Béke utca 4. szám alatt lévő ingatlan. 

Közterületen csak a működési területen kívüli igénybevétel esetén tárolható. 

 

3. A jármű vezetésével megbízott dolgozó köteles minden eszközzel megakadályozni a 

jogellenes járműhasználatot. 

 

 

IV. A gépjárműért és a közlekedéséért való felelősség 

 

1. A jármű vezetésével megbízott dolgozó – a reá irányadó jogszabályok keretei között – 

felelősséggel tartozik az általa okozott balesetért (kárért). Felelőssége – a jogellenes 

módon igénybevett járműhasználatát kivéve – munkaviszonya folytán munkáltatója 

anyagi helytállását vonja maga után, melyért felróhatósága függvényében tartozik 

fegyelmi, kártérítési felelősséggel.  
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2. A jármű vezetésével megbízott dolgozó az Önkormányzat járművével a közúti 

forgalomban akkor vehet részt, ha személyében és a járműre vonatkoztatva 

valamennyi feltételnek megfelel. 

 

3. A gépjárművet érintő balesetről a munkáltatóját haladéktalanul tájékoztatni köteles. 

Ilyen helyzetben köteles megtenni minden intézkedést, amely az üzembentartó 

érdekeinek megóvása céljából szükséges. Csak anyagi kár keletkezése esetén rendőri 

intézkedés akkor szükséges, ha a felelősségben nem történik megegyezés. 

 

4. Személyi sérülést okozó, vagy súlyosabb baleset esetén a 3. pontban foglaltakat a 

rendőrség értesítése, a helyszín indokolt mértékű biztosítása, valamint esetleges 

elsősegélynyújtás után kell végrehajtani. 

 

5. A balesetről a jármű vezetésével megbízott dolgozó legkésőbb a jármű telephelyre 

beérkezése, vagy a következő munkanapon írásos jelentést kell, hogy készítsen. 

 

 

V. Üzemanyag felhasználás, elszámolás 

 

1. A gépjármű megfelelő üzemanyaggal és kenőanyaggal való feltöltéséről a busz 

vezetője és az önkormányzat alkalmazásában álló igazgatási ügyintéző gondoskodik a 

Hungaro Petrol által kiállított üzemanyagkártya használatával. 

 

Amennyiben az üzemanyagkártya használata nem lehetséges, a gépjármű vezetője -a 

polgármester előzetes engedélyével- az üzemanyagot készpénzes fizetési móddal is 

megvásárolhatja. 

 

2. Az üzemanyag költség alapján az I./ 3-4-5. bekezdésekben meghatározott, a jármű 

kilométerórájával alátámasztott tényleges teljesítmény, az engedélyezett korrekciós 

tényezővel képzett elszámolási norma és a gépkocsi típusára vonatkozó üzemanyag 

egységár (az elszámolási időszakból származó üzemanyagszámlák alapján).  

 

3. Az üzemanyag-felhasználás keretében előforduló rendellenességet, a járművezetőnek 

fel nem róható túlfogyasztást, vagy hiányt a gépjármű üzemeltetőjének haladéktalanul 

jelezni kell. Ezzel egyidejűleg a tényt a menetlevélen (elszámoláson) is jelezni kell és a 

lehetséges megállapításokat jegyzőkönyvbe kell foglalni. A túlfogyasztás (hiány) 

következményeiről a munkáltató dönt. A kellően nem indokolható, a járművezetőnek 

felróható túlfogyasztás költségét-anyagi felelőssége keretei között – a jármű 

vezetésével megbízott dolgozóval a munkáltató megtérítteti.  

 

 

VI. Gépjárművezetés jogosultsága elismerése 

 

1. Az Önkormányzat gépjárművének vezetése a szociális alapszolgáltatáshoz kapcsolódó 

jogosultságként (kötelezettségként) kerül meghatározásra, melyet a dolgozó 

munkaköri leírása tartalmaz. A gépjármű vezetési jogosultság személyi (egészségügyi 

stb.) korlátozását az érintett köteles a munkáltató tudomására hozni.  

 

2. A busz vezetésére „B” kategóriás vezetői engedély kell.  

 

3. Amennyiben a gépjármű vezetésre jogosult (kötelezett) jármű vezetésével megbízott 

dolgozó– munkavégzési kötelezettsége ideje alatt – önhibájából járművezetésre 

alkalmatlan állapotba kerül, azt a munkavégzési kötelezettség szándékos 

megtagadásának kell minősíteni.  



 6 

 

 

VII. Biztosítás 

 

A gépjármű kötelező, illetve CASCO biztosításáról az Önkormányzat gondoskodik.  

 

 

 

VIII. Záró rendelkezés 

 

 

Jelen szabályzat 2015. november 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Alcsútdoboz, 2015. október    

 

 

 

 

       _________________________ 
         Tóth Erika 

         polgármester 

 

Záradék 

 

Jelen szabályzatot Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete … számú 

határozatával hagyta jóvá. 

 
 
 
 

 


