
 

 

 

19.napirend 

E l ő t e r j e s z t é s 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. május 12-én tartandó ülésére 
 

Tárgy: Gépjármű üzemeltetési szabályzat-falugondnoki szolgálat módosítása 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Előkészítette: Kőfalvi-Bindics Klaudia pénzügyi ügyintéző 

               

                                                    Jogszabállyal nem ellentétes 

                 dr. Szabó Tímea  

                                                                                                       címzetes főjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr 2021. decemberében Kékkút Község 

Önkormányzatánál az önkormányzati tulajdonú, falubuszként funkcionáló gépjármű 

használatának és üzemanyag elszámolásának ellenőrzése tárgyában végzett ellenőrzést 2021. 

január 1-je és 2021. augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozóan.  

 

Az ellenőrzés során a következő észrevételeket, javaslatokat tette a belső ellenőr: 

1. A gépjármű üzemeltetési szabályzatot aktualizálni szükséges, amiben még az LNJ 132 

forgalmi rendszámú gépkocsi szerepel. 

2. A gépjármű üzemeltetési szabályzatot szükséges kiegészíteni a tankolási kártya 

használatainak szabályaival. 

3. Az üzemanyag vásárlásnál kapott visszaigazoló szelvényt javaslom az utólagosan 

kapott számla mellékleteként csatolni. 

 

Az 1. és 2. pontban említett hiányosságok miatt szükséges a 2007. március 29-től hatályos 

Gépjármű üzemeltetési szabályzat – Falugondnoki szolgálat módosítására.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gépjármű üzemeltetési szabályzat 

módosításának tervezetét megvitatni szíveskedjen. 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata 

Gépjármű üzemeltetési szabályzata 

Falugondnoki szolgálat 

 

Módosítás 

2022. 

 

Kékkút Község Önkormányzata 2007. március 29-én hatályba lépett Gépjármű üzemeltetési 

szabályzata (a továbbiakban: szabályzat) 2022. május 13-i hatállyal az alábbiak szerint 

módosul: 

1. A szabályzat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 



 

 

 

„1. A szabályzat hatálya kiterjed a Kékkút Község Önkormányzata (a továbbiakban 

Önkormányzat) tulajdonában lévő, a falugondnoki szolgálat által használt gépjárműre, annak 

vezetőire, valamint az üzemeltetésben résztvevő, az irányító és ellenőrző személyekre.” 

2. A szabályzat 17. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„17. Az üzemanyag vásárlása üzemanyag kártya (Shell Kártya) használatával történik, amely 

a gépjárműben található. Az üzemanyagkártya használatára a polgármester és a falugondnok 

jogosult. Az üzemanyag kártya esetében napi limit nincs megállapítva. Szükség esetén a 

gépjármű vezetője ennek használatával megtankolja a gépjárművet, amiről a benzinkúton 

’Üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat’-ot kap, amelyet megőriz és átad a pénzügyi 

ügyintéző részére, az elszámolás ellenőrzése céljából. A FleetCor Hungary Kft. a kártyával 

történt üzemanyag vásárlásokról havonta átutalásos számlát küld az Önkormányzat részére, 

melynek kifizetését a polgármester utalványozza. 

Az üzemanyagkártya használata csak az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművekbe 

(falubusz, traktor) történő üzemanyag vásárlására engedélyezett.”  

3. A szabályzat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és 

hatályosak.  

 

Kékkút, 2022. május 6.  

 

 

 

        Kardosné Csaba Gyöngyi  

                polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2022. HATÁROZATA 

 

a gépjármű üzemeltetési szabályzat – falugondnoki szolgálat módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gépjármű üzemeltetési szabályzat – 

falugondnoki szolgálat módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

 

Kékkút, 2022. május 6.  

 

 

                                                                                                              Kardosné Csaba Gyöngyi 

                                                                                                                       polgármester 


