Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei
10/2002. (IV. 24.) Tolna m. ör. – a külföldi kiküldetésekről
Az egységes szerkezetű szöveg hatályos: 2006. december 15-étől

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat
10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1
a külföldi kiküldetésekről
- a módosítással egységes szerkezetben - 2
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 71. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel
az 1990. évi LXV. törvény 76. §-ára – a külföldi kiküldetésekről a következő
rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének választott
tisztségviselőire, tagjaira, külső bizottsági tagjaira, a Közgyűlés által delegált
személyekre, a megyei főjegyzőre, az aljegyzőre, a Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal köztisztviselőire, munkavállalóira, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetőire és
foglalkoztatottjaira terjed ki.
2. §
A Tolna Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei nemzetközi kapcsolatai
keretében a Közgyűlés választott tisztségviselői, tagjai, a bizottságok külső tagjai, a
Közgyűlés által nemzetközi szervezetbe, annak bizottságaiba delegált személyek, a
megyei főjegyző, az aljegyző, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői,
munkavállalói, a fenntartott intézmények vezetői, közalkalmazottai (továbbiakban:
Kiküldött) külföldi kiküldetésre rendelhetők. Külföldi kiküldetést a Közgyűlés, a
Közgyűlés elnöke, a Közgyűlés alelnöke, a főjegyző, valamint a költségvetési szerv
vezetője rendelhet el.
3. §
A külföldi kiküldetést az utazás céljának megjelölésével, a kiutazást megelőzően,
írásban, az erre a célra rendszeresített kiküldetési rendelvényen kell elrendelni.
4. §
(1) A külföldi kiküldetés személygépkocsival, autóbusszal, vasúton történő
kiutazáskor az országhatár átlépésével, repülőgéppel történő kiutazáskor a
repülőgép felszállásának időpontjával kezdődik, míg hazautazáskor az
országhatár átlépésének, illetve a repülőgép elhagyásának időpontjában ér
véget.
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(2) Az indulási hely és az országhatár, illetve repülőtér, valamint visszaúton az
országhatár (repülőtér) és az érkezési hely között a belföldi kiküldetés szabályai
az irányadóak.
(3) A kiutazás módját a kiküldetést elrendelő határozza meg.
5. §
(1) A Kiküldött kiküldetése időtartama alatt felmerült költségeinek megtérítésére a
(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jogosult.
(2) A felmerült költségek a következők figyelembevételével téríthetőek meg:
a) a külföldi kiküldetés időtartama alatt felmerült szállásköltséget, számla
alapján,
b) az utazás költségei a Tolna Megyei Önkormányzat üzemeltetésében lévő
személygépkocsi
igénybevétele
esetén
a
számlával
igazolt
üzemanyagköltség, saját gépkocsi használata esetén a számlával igazolt
üzemanyagköltség, menetrendszerinti járat igénybevétele esetén a
menetjegy ellenértéke, amennyiben azt külföldön vásárolták meg,
autópályadíj, komp igénybevételének díja menetjegy leadása mellett, minden
egyéb utazással összefüggő költség, ami számlával, egyéb bizonylattal
igazolható,
c) reprezentációs költség, számla leadása esetén,
d) egyéb rendkívüli költség, számla leadása esetén, amelynek felmerülését a
kiküldetést elrendelő elfogadja és elszámolását jóváhagyja.
(3) A Kiküldött a kiküldetés időtartamára, melyet a 4. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az országhatár átlépésének (repülőtér elhagyásának)
időpontjától kezdődően, az országhatár ismételt átlépésének (repülőgép
elhagyásának) időpontjáig kell számítani, napidíjra jogosult.
(4) A napidíj a Kiküldött étkezésére, egyéb személyes szükségleteivel kapcsolatban
felmerülő kiadásai fedezetére szolgál.
(5) A Kiküldöttet megillető napidíj teljes összegét a kiküldetés (3) bekezdés szerint
számított időtartama alapján, a külföldi kiküldetésben töltött napok száma
figyelembevételével kell meghatározni. A napidíj teljes összege azokra a
napokra illeti meg a Kiküldöttet, amelyek esetében a kiküldetés időtartama a
napi 4 órát meghaladja. Ha a külföldi kiküldetés időtartama egy nap esetében 4
óra vagy annál kevesebb, a Kiküldöttet a napidíj 50 %-a illeti meg.
(6) A napidíj országonként megállapított összegét a rendelet 1. és 2. számú
melléklete tartalmazza.
(7) A napidíjat annak az országnak a pénznemében kell kifizetni, amelybe a
kiküldetés szól, illetve több országot érintő kiküldetés esetén, amelyben a
Kiküldött a leghosszabb ideig tartózkodik, illetve amelyet e rendelet 1. illetve 2.
számú melléklete tartalmaz.
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6. §
(1) A Kiküldött a kiutazást megelőzően jogosult a napidíj, illetve szállás, utazás,
egyéb felmerülő költségeire kiküldetési előleg felvételére.
(2) A kiküldetési előleget annak az országnak a pénznemében kell kifizetni,
amelybe a kiküldetés szól, illetve több országot érintő kiküldetés esetén,
amelyben a kiküldött a leghosszabb ideig tartózkodik, illetve amelyet a rendelet
1. illetve 2. számú melléklete tartalmaz.
(3) A Kiküldött a hazaérkezés napját követő 8 munkanapon belül köteles a felvett
kiküldetési előlegről elszámolni. Az elszámolásra az erre a célra rendszeresített
kiküldetési rendelvény szolgál.
(4) Az elszámoláshoz a szükséges számlákat, bizonylatokat csatolni kell.
(5) A Kiküldött az elszámolás alapján köteles a felvett előleg számlával, bizonylattal
el nem számolt összegét a kiküldő szervezet házipénztárába haladéktalanul
visszafizetni. Az elszámolás alapján az előleget meghaladóan felmerült
költséget a Kiküldöttnek haladéktalanul ki kell fizetni. A többletköltség abban a
pénznemben illeti meg a Kiküldöttet, amelyben az előleget felvette, illetve
nyilatkozata esetén a többletköltség forintban is kifizethető.
(6) Az előlegként felvett valuta átváltását a Kiküldöttnek hivatalos – elsősorban
pénzintézet által kiállított – bizonylattal kell igazolnia. Ennek hiányában az
átváltás, és a más pénznemben teljesített kiadás csak hazai pénzintézet
hivatalos átváltási igazolása alapján számolható el.
(7) A napidíjat a hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényeknek megfelelő
módon és mértékben személyi jövedelemadó, valamint nyugdíjjárulék és
egészségbiztosítási járulék fizetési kötelezettség terheli.
(8) A megállapított személyi jövedelemadó összegét a Kiküldött forintban köteles a
kiküldő szerv házipénztárába befizetni, az elszámolás teljesítésével egyidejűleg.
(9) A külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kifizetések teljesítését az utalványozásra
jogosultak engedélyezik.
7. §
A Kiküldött hazaérkezését követő 8 munkanapon belül rövid jelentést, feljegyzést
köteles készíteni a kiküldetés céljának teljesítéséről, amit a kiküldetést elrendelőnek
köteles átadni.
8. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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(2) A rendeletben foglaltakat a
kiküldetésekre kell alkalmazni.

Koltai Tamás
a Közgyűlés elnöke
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hatálybalépést

4. oldal

követően

elrendelt

külföldi

dr. Sümegi Zoltán
megyei főjegyző
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1. számú melléklet

1. számú melléklet a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 16/2006. (XII. 15.)
önkormányzati rendeletéhez 3
A Közgyűlés tisztségviselői, tagjai, delegáltjai, a külső bizottsági tagok, a
megyei főjegyző és az aljegyző külföldi kiküldetése esetén fizetendő
napidíjakról
Célország megnevezése

Valuta

Európai Unió tagországai

euró (EUR)

Napidíj összege
50

Ausztria
Belgium
Ciprus
Csehország
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Írország
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Málta
Németország
Olaszország
Portugália
Spanyolország
Szlovákia
Szlovénia
Dánia
Egyesült Királyság
Svédország

dán korona (DKK)
angol font (GBP)
svéd korona (SEK)

Egyéb ki nem emelt ország

USA-dollár
euró (EUR)

3

371
33
450
66
50

Megállapította a 10/2002. (IV. 24.) Tolna m. ör.-t módosító 16/2006. (XII. 15.) Tolna m. ör. (2006.
december 15-étől)

Szerkesztés lezárva: 2006. december 15.

Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei
10/2002. (IV. 24.) Tolna m. ör. – a külföldi kiküldetésekről
Az egységes szerkezetű szöveg hatályos: 2006. december 15-étől

2. számú melléklet

2. számú melléklet a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 16/2006. (XII. 15.)
önkormányzati rendeletéhez 4
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, munkavállalói,
a megyei fenntartású intézmények vezetői és foglalkoztatottjai
külföldi kiküldetése esetén fizetendő napidíjakról
Célország megnevezése

Valuta

Európai Unió tagországai

euró (EUR)

Napidíj összege
40

Ausztria
Belgium
Ciprus
Csehország
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Írország
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Málta
Németország
Olaszország
Portugália
Spanyolország
Szlovákia
Szlovénia
Dánia
Egyesült Királyság
Svédország

dán korona (DKK)
angol font (GBP)
svéd korona (SEK)

Egyéb ki nem emelt ország

USA-dollár
euró (EUR)

4

297
27
359
53
40
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