A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában
álló gépjárművek használatának, üzemanyag elszámolásának
szabályzata

Hatályos: 2011. március 30.-tól
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A Gyula- és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában álló
gépjárművek használatának, üzemanyag elszámolásának szabályzata

1./ A Szabályzat hatálya kiterjed a Gyula- és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás - a
továbbiakban: Társulás - (székhelye:5700.Gyula, Béke sgt.39.) tulajdonát képező gépjárművek
használatára, üzemanyag elszámolására.
2./ A Társulás tulajdonában az alábbi gépjárművek állnak:
1./ Típus: PEUGEOT EXPERT
Rendszám: JLN-148
Motorszám: PSARHZ10DYPY4019588
Alvázszám: VF3BERHZB86140555
Gyártási év: 2004
2./ Típus: SUZUKI IGNIS
Rendszám: JJD-481
Motorszám: M15A1052341
Alvázszám: TSMMHY81S00173790
Gyártási év: 2004
3./ Típus: VOLKSWAGEN CRAFTER
Rendszám: LLX-184
Motorszám: BJM027848
Alvázszám: WV1ZZZ2EZ960030584
Gyártási év: 2009
4./ Típus: CITROEN BERLINGO 1.6 multispace
Rendszám: KEH-029
Motorszám: PSA9HX10JB663040836
Alvázszám: VF7GJ9HXC93338621
Gyártási év: 2006.
5./ Típus: CITROEN BERLINGO 1.6
Rendszám: KKV-285
Motorszám: 10JB663100688
Alvázszám: VF7GJ9HXC93381353
Gyártási év: 2006.

3./ A 2./ pontban megjelölt gépjárművekkel a Társulás elsősorban a Társulási Megállapodásban
rögzített feladatait látja el. közül a tanügyi igazgatási, pedagógiai szakfeladatok (nevelési
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tanácsadás, gyógytestnevelés) ellátását (tanulók szükség szerinti utaztatása, stb.) kívánja
előmozdítani.
Ezen gépjárművek használatára jogosult továbbá a Társulás valamennyi tagönkormányzata,
szűkített önköltségi áron (üzemanyag, sofőr munkadíj megfizetése).
A Társulás rögzíti, hogy a felszabaduló időszakban, ezen gépjárművekkel szabadon rendelkezik,
bérbe adhatja, szállítási vállalkozási tevékenységet láthat el vele.
4./ A gépjárműigényléseket legalább egy héttel megelőzően be kell jelenteni a Kistérségi Iroda
vezetőjének, aki gondoskodik a munkaszervezet által, a gépjármű igények nyilvántartásba
vételéről.
5./ A gépjárművek igénybevételét az elnök, távolléte esetén a Kistérségi Iroda vezetője, vagy az
általa ezzel felhatalmazott személy engedélyezi.
Rendkívüli esemény, soron kívüli igénylés esetén - az engedély megadására jogosultak értesítése
után - a Kistérségi Irodánál szóban is egyeztetni kell az időpontot.
6./ A gépjárművekkel történő utazások rögzítése, menetlevelek alapján történik. A gépjárművet
használóknak a menetleveleket, bizonylatokat nyilvántartás, iktatás végett a Kistérségi Irodának
kell leadni, a használatba átadott gépjárművek menetlevele, bizonylatok nyilvántartása, iktatása a
használatba vevőnél történik. A nyilvántartásnak tartalmazni kell az összes megtett kilométert és
a gépjárműbe tankolt üzemanyag mennyiséget is. Az üzemanyag elszámoláshoz szükséges
bizonylatok leadásának határideje a tárgyhó utolsó napja.
7./ Az üzemanyag elszámolása minden hónap végén, a leadott menetlevelek alapján történik.
A gépjárművek üzemanyag tartáját minden hónap utolsó napján tele kell tölteni.
Az üzemanyag elszámolása a mindenkor érvényben, levő kormányrendeletben meghatározott
alapnorma-általány szerint történik. Ebben az esetben az üzemanyag normákra külön pótlék nem
alkalmazható. Az üzemanyag norma elszámolás minden évben a szabályzat elválaszthatatlan
mellékletét képezi. A norma elkésztése a Kistérségi Iroda gazdasági vezetőjének feladata.
8./ Jelen szabályzatban foglaltakat a mindenkor érvényben lévő hatályos jogszabályok
figyelembevételével kell alkalmazni.
9./ Jelen szabályzat 2011. március 30. napjától hatályos. A Szabályzatban foglaltak ismertetése,
aktualizálása a gépjárművet használókkal a Kistérségi Iroda kötelessége.

Dr. Görgényi Ernő
elnök

Klemmné Kalcsó Lilla
irodavezető
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Gépjármű használatának igénylése, engedélyezése

A Gyula- és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (5700.Gyula, Béke Sgt. 39.) tulajdonában
lévő ..................................................................................................... gépjármű használatát
......................................................................................................................igénylő részére
............................................................................................................................... céljából
...............év ....................... hó ....................nap .........................óra időponttól
...............év ........................hó ....................nap .........................óra időpontig engedélyezem.
Kelt Gyula, .................év ......................... hó .................napján

Engedélyezem:

Dr. Görgényi Ernő
elnök
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