
Lengyeltóti Város Képviselő-testületének  
19/2000./VII.27./ számú rendelete 

az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek 
megtérítéséről 

 
(egységes szerkezetben a módositására kiadott 

21/2000./IX.28./ számú rendelettel) 
 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az l990. évi LXV. Tv. 1.§. (6) bekezdés c.) pontja és 
16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők 
költségeinek megtérítését az alábbiak szerint szabályozza: 
 
 

1.§. 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a külföldi kiküldetést teljesítő képviselő-testületi tagokra, 
az önkormányzati hivatal köztisztviselőire, az önkormányzat intézményeinek 
vezetőire, valamint más személyekre, amennyiben az önkormányzat érdekében 
teljesítenek kiküldetést. 

 
(2) Amennyiben a képviselő-testület kéri fel, illetve bízza meg a kiküldöttet, viseli a 

kiküldetés költségeit, vagy megállapodás alapján annak bizonyos hányadát. 
 

(3) Az intézmények vezetői, amennyiben az intézmény nemzetközi együttműködésének 
érdekében teljesítenek külföldi kiküldetést, annak engedélyezése a polgármester 
hatáskörébe tartozik. 

           A kiküldetési költségek elszámolása az intézmény szabályzata alapján saját pénzügyi                         
           forrásból történik. 
 
 
 

2.§. 
 

(1) Az 1.§.-ban megjelöltek hivatalos célból történő külföldi utazását ( a továbbiakban: 
külföldi kiküldetés) a képviselő-testület által jóváhagyott külföldi kiutazási terv 
alapján a polgármester, illetőleg a hivatal köztisztviselői tekintetében a jegyző, a 
polgármester utazása esetén a képviselő-testület Jogi és Önkormányzati Bizottsága 
jogosult. 

 
(2) Terven felüli kiutazás a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban a Jogi és 

Önkormányzati Bizottság egyetértésével történhet. 
 

(3) A kiutazást elrendelő döntéséről értesíti a hivatal Titkársági Irodájának vezetőjét és a 
Pénzügyi Iroda vezetőjét. 

 
(4) A külföldi kiküldetést teljesítő a kiküldött feladatait mindenkor a kiküldetési cél és a 

takarékossági szempontok együttes figyelembevételeivel köteles teljesíteni. 
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(5) A külföldi kiküldetéssel kapcsolatos teendők előkészítését, összehangolását a 
Titkársági iroda végzi. 

 
A kiküldött köteles – a Titkársági Irodával – az utazás megszervezésében 
közreműködni, különösen a szállásfoglalásról, vonat-, illetőleg repülőjegy és az 
utazáshoz szükséges információk beszerzéséről, továbbá a szükséges biztosítási – 
különösen: a baleset- betegségbiztosítási, kiegészítő gépjármű-felelősségi és casco – 
szerződések megkötéséről gondoskodni. Csoportos kiküldetés esetén mindezen 
feladatokat a Titkársági Iroda végzi. 
 

 
(6) A kiküldött a kiküldetés megkezdése előtt köteles a Titkársági Irodát tájékoztatni a 

szükséges biztosítások meglétéről. 
 

(7) A kiküldött általában legalább 15 nappal az utazás megkezdése előtt köteles 
tájékoztatni az irodát az útlevelének számáról, továbbá az útlevélben szereplő nevéről, 
születési helyéről és idejéről. Azokban a sürgős esetekben, amikor az utazás 
elrendelése és az utazás megkezdése közötti időszak 15 napnál kevesebb, a 
tájékoztatást 15 napon belül kell teljesíteni. 

 
3.§. 

 
(1) A napidíj összege: 

 
a.) a polgármester, alpolgármester, jegyző esetében: amennyiben a külföldi 

kiküldetést az önkormányzat érdekében teljesítik 62 DM, amelytől eltérni csak 
a pénznem tekintetében lehet, 

 
b.) képviselő-testületi tagok, önkormányzati hivatal köztisztviselői, önkormányzati 

intézmények vezetői esetében, amennyiben a külföldi kiküldetést az 
önkormányzat érdekében teljesítik 42 DM, amelytől eltérni csak a pénznem 
tekintetében lehet, 

c.) más személyek (intézményi közalkalmazottak, gépkocsivezetők, stb.) 
amennyiben az önkormányzat érdekében teljesítik a kiküldetést: 32 DM, 
amelytől eltérni csak a pénznem tekintetében lehet, 

d.) amennyiben a külföldi kiküldetés idejére a kiküldöttnek számitott napidij 
összegének utolsó száma: 

- 3 vagy 3-nál nagyobb akkor felfele 5-re, illetve 8 vagy 8-nál nagyobb 
felfele 10-re, 

- 3-nál kisebb 0-ra, illetve 8-nál kisebb úgy lefelé 5-re kerekitve kell 
elszámolni. (1) 

 
 
___________________________________________________________________________ 
(1) Módositotta: 21/2000./IX.28./ számú rendelet 
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(2) Amennyiben a külföldi kiküldetés idejére a kiküldő, vagy a fogadó fél ellátásként 
legalább napi két étkezést, biztosit a kiküldött számára, úgy a napidíj összege az a-b-
c.) pontokban meghatározott összeg fele. 

 
(3) A kiküldöttet arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő eléri a nyolc órát a teljes 

napidíj, arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a négy órát, de 
kevesebb, mint nyolc óra, a napidíj 50 %-a illeti meg. Ha a külföldi tartózkodás négy 
óránál rövidebb, a kiküldöttet nem illeti meg napidíj. 

 
(4) Ha a kiküldött ugyanazon a napon több országban járt, részére azon országra 

megállapított napidíjat kell alapul venni, amelyben hosszabb ideig tartózkodott. 
 
 
 
 

4.§. 
 
 
 

(1) A kiküldöttet a kiküldetés során a külföldi napidíjon felül: 
a.) szállásköltség-térítés, 
b.) utazási költségtérítés ( ideértve a baleset- és betegbiztosítás díját is), 
c.) járműhasználati költségtérítés (ideértve a kiküldetés során érintett országokra 

és a kiküldetés időtartamára kiterjedő, kiegészítő felelősség- és casco biztosítás 
díját is), valamint  

d.) egyéb szükséges dologi költségtérítés  
 
                  illeti meg. 
 

(2) A külföldi kiküldetés költségeinek elszámolása során csak a számlával igazolt 
költségek téríthetők meg. 

 
 

(3) A kiküldött a kiküldetés során a munkakörének és beosztásának megfelelő 
középosztályú szállás igénybevételére jogosult. Ennél költségesebb szállás 
igénybevételét a kiküldő esetenként engedélyezheti. 

 
(4) A kiküldött utazási költségként a kiküldetés helyére történő oda- és visszautazásával 

kapcsolatban felmerült költségeit –ideértve a baleset- és betegbiztosítás díját is – 
számolhatja el. 

 
5.§. 

 
 

(1) A hivatali, illetve a saját gépjármű külföldi kiküldetés céljából történő használatát a 
kiküldő engedélyezi a gazdaságossági, illetve a célszerűségi szempontok 
figyelembevételével. A saját gépjármű külföldön történő használatára az 1.számu 
melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával csak érvényes, a töréskárra is 



 4 

kiterjedő casco- és kötelező felelősség- továbbá a kiküldetés során érintett ország (ok) 
területére és a külföldi tartózkodás idejére szóló kiegészítő, kötelező felelősség- és 
casco biztosítás megléte esetén engedélyezhető. A formanyomtatványt két példányban 
kell kitölteni, egy példányt a költségelszámoláshoz kell csatolni. 

 
(2) A saját gépjármű használata esetén az üzemanyag- és az utazással kapcsolatban 

indokoltan felmerülő egyéb költséget csak a gépkocsit vezető kiküldött számíthatja 
fel. Az együtt utazó kiküldöttek részére ilyen esetben utazási költségelőleg nem 
biztosítható, kivéve, ha a kiküldetés során az egyes kiküldöttek esetében az úti célok 
elkülönülnek. 

 
(3) A saját gépjárművel történő utazás esetén az utazási költségelőleg biztosításánál a 

saját gépjármű belföldi hivatali célú használatáért járó térítés összegét kell figyelembe 
venni.  

 
 A költségtérítésből csak a külföldön megtett útra felhasznált üzemanyag ellenértéke     
 számolható el konvertibilis valutában, az általános személygépkocsi normaköltség  
 forintban illeti meg a kiküldöttet. Az üzemanyagköltség akkor folyósítható konvertibilis    
 valutában, ha az előzetesen belföldön forintért nem biztosítható. 

 
 

(4) A hivatali gépjárművel történő utazás esetén az üzemanyagköltség-előleget – az előre 
számított belföldi, illetve külföldi útszakasz, továbbá a hivatali gépkocsira vonatkozó 
üzemanyagnorma figyelembevételével – a gépkocsi vezetője részére akkor kell 
konvertibilis valutában folyósítani, ha az utazáshoz szükséges üzemanyag előzetesen 
belföldön, forintért nem biztosítható. 

 
(5) Gépkocsival történő utazás esetén kiutazáskor, illetve visszaérkezéskor kötelező a 

magyar határon forintért történő tankolás. A külföldön történő tankoláshoz a gépkocsi 
vezetője csak olyan mennyiségű konvertibilis valutát válthat be az adott ország nem 
konvertibilis valutájára, amennyi a legszükségesebb mértékű tankoláshoz szükséges. 

 
6.§. 

 
(1) A külföldi kiküldetés során egyéb szükséges dologi költség címén, számla ellenében 

elszámolható különösen: 
 

a.) a vasúti pályaudvar, illetőleg repülőtér használati díj (illeték), 
b.) gépkocsival történő utazás esetén a 6.§. (1) bek. Említett biztosítások díja, 

illetve az autópálya használati díj, 
c.) bel- és külföldön a lakástól (tartózkodási helytől) az indulási állomásig 

(repülőtérig), illetőleg onnan a lakásig (tartózkodási helyig) megtett út igazolt 
taxiköltsége, repülőtéri autóbuszjárat díja, a helyközi utazás viteldíja, 

d.) külföldön az átszállásnál, illetőleg a kiküldetés helyén a munkavégzéssel 
kapcsolatban igénybe vett helyi és helyközi tömegközlekedési eszközök 
költsége, 

e.) a hivatalos célú távirat, továbbá telex, telefax és távbeszélő használat, valamint 
a hivatalos csomagok szállításának költsége. 
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(2) A kiküldött taxiköltséget be- és külföldön csak akkor számolhat el, ha a 
tömegközlekedési eszközök igénybevétele a kiküldetés teljesítését jelentősen 
megnehezítené, illetőleg a taxi használata egészségügyi vagy protokolláris okok miatt 
szükséges. 

 
 

7.§. 
 

(1) A kiküldött hazatérése után 5 munkanapon belül úti jelentést köteles készíteni, mely 
tartalmazza a kiküldetés helyszínét és célját, a rendezvény (program) napirendi 
pontjait (eseményeit), a rendezvény főbb megállapításait, határozatait, az esetleges 
háttéranyagot, javaslatokat, észrevételeket. Az utó jelentés alapján a kiküldetés 
teljesítéséről a képviselő-testület annak legközelebbi ülésén a kiküldöttnek, illetőleg 
csoportos kiküldetés esetén a küldöttség vezetőjének be kell számolni. 

 
(2) A költségek elszámolásának utalványozására a kiküldetést elrendelő jogosult, 

amelyhez csatolni kell a kiküldetési utasítást és költségelszámolást, az úti jelentés 
egyik példányát, valamint a szükséges bizonylatokat is. 

 
8.§. 

 
 
 
 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ. rendelkezéseinek 
betartásával a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 
Lengyeltóti, 2000. július 24. 
 
 
 
 
 
Sipos Ferenc                                                                                              Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                        polgármester 
 
 
Kihirdetve: 
 
Lengyeltóti, 2000.___________________ 
 
 
 
 
 
Sipos Ferenc 
jegyző  
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1.számu melléklet a ____/2000./VII.27./ számú Kt. Rendelethez 

 
 
 

Lengyeltóti Város Polgármesterétől 
8693. Lengyeltóti, Zrínyi u.2. 
 

I. 
 
 
Az elrendelt külföldi kiküldetéshez szolgálati gépkocsit nem tudunk biztosítani. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2000._____________________________________ 
 
 
 
                                                                                                     Papszt Lajos  
                                                                                                   Polgármester 
 
 
A __________________________frsz.____________________________ típusú 
személygépkocsi használati jogával rendelkezem.* Belföldre és külföldi kiküldetéssel érintett 
országok területére érvényes casco- és kötelező felelősségbiztosítással rendelkezem. 
Tudomásul veszem, hogy az úti célt a legrövidebb, illetőleg a legcélszerűbb útvonalon kell 
megközelítenem. 
 
A tervezett km mennyiség: _______________________ km. 
 
Lengyeltóti, 2000.____________________________________ 
 
                                                                                ______________________________ 
                                                                                                kiküldött 
 

• * a nem kívánt rész törlendő 
 

II. 
 
Engedélyezem, hogy __________________________________________( név, beosztás) a 
kiküldő által ______________________ számon elrendelt külföldi kiküldetéshez a _________ 
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frsz:_________________________ típusú személygépkocsit 
_____________________________ országok területén költségtérítés ellenében használja. 
 
 
Lengyeltóti, ____________________________ 
 
                                                            _____________________________________ 
                                                                           munkáltatói jogkör gyakorlója  


