A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/1999. (II. 26.) Kgy. rendelete
a külföldi kiküldetések rendjéről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, figyelemmel a 234/1998. (XII. 14.) Kgy. határozatára,
valamint a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény 84. § (4)
bekezdésére, a külföldi kiküldetések rendjéről, az ideiglenesen külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek elszámolásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §1
A külföldi kiküldetés (továbbiakban: kiküldetés) a Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatala tevékenységével összefüggő feladata ellátása érdekében történő ideiglenes külföldi tartózkodás és ezzel
kapcsolatos külföldre utazás.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban közgyűlés)
tisztségviselőire, képviselőire, az intézmények vezetőire, az önkormányzat hivatala köztisztviselőire,
valamint más személyekre, amennyiben a önkormányzat érdekében teljesítenek kiküldetést.
3. §2
(1) A kiküldetés elrendelésére, engedélyezésére - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a közgyűlés
elnöke jogosult.
(2) A hivatal köztisztviselői külföldi kiküldetését a munkáltatói jog gyakorlója, a megyei főjegyző engedélyezi.
(3) A közgyűlés elnöke a teljesített külföldi kiküldetéséről a közgyűlés előtt utólag beszámol.
4. §
(1) Amennyiben a kiküldetés az önkormányzat érdekében történik, az önkormányzat viseli a kiküldetés teljes költségét, vagy megállapodás alapján annak bizonyos hányadát.
(2) Az intézmények vezetőinek, az intézmény nemzetközi kapcsolatai keretében történő kiküldetése
esetén, a kiküldetés költségei az intézmény költségvetését terhelik.
(3)3 Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek keretében történő kiküldetés esetén a
teljes kiadást a projekt költségvetése viseli.
5. §4
(1) A kiküldöttet a kiküldetésével összefüggésben napidíj, szállás- és utazási költség, betegség-,
baleset- és poggyászbiztosítás, járműhasználat és egyéb, a kiküldetés célja szerint indokolt költség térítése illeti meg.
(2) A 4. § (3) bekezdés szerinti kiküldetés esetén a kiküldöttet a projekt finanszírozási szerződése
szerint elszámolható mértékű költségtérítés illeti meg
6. §
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Módosította a 24/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet 1. és 2. §-a (hatályba lépett: 1999. december 1-jén).
Módosította a 24/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet 1. és 2. §-a (hatályba lépett: 1999. december 1-jén).
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Beiktatta a 2/2006 (II. 22) Kgy rendelet 40 § (1) bekezdése (hatályba lépett: 2006. február 22-én).
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Módosította a 2/2006 (II. 22) Kgy rendelet 40 § (2) bekezdése (hatályba lépett: 2006. február 22-én).
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(1)1 A kiküldöttet megillető napidíj 28 euro, vagy annak megfelelő összegű valuta.
A 4.§ (3) bekezdés szerinti kiküldetés esetén a kiküldöttet a projekt finanszírozási szerződése
alapján elszámolható mértékű és tartalmú napidíj illeti meg.
(2) A kiküldöttet arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartalma
- nyolc órát eléri, a teljes napidíj,
- négy órát eléri, de kevesebb, mint nyolc óra, a napidíj ötven százaléka illeti meg,
- négy óránál rövidebb, nem illeti meg napidíj.
(3) Ha a kiküldött külföldi tartózkodása során teljes ellátásban részesül, részére az egyébként meghatározott napidíj ötven százalékát kell megállapítani.
7. §
(1) Szállás, utazási költség – figyelemmel a ténylegesen igénybevett közlekedési eszközre – csak
számla alapján számolható el.
(2) Személyi tulajdonú gépjármű használata esetén a kiküldöttet, a belföldi kiküldetésekre vonatkozó
hatályos jogszabályoknak megfelelő, adómentes mértékű üzemanyag-, valamint járműhasználati
költségtérítés illeti meg. Valutában csak a külföldön megtett út költségei számolhatók el, azzal,
hogy az üzemanyagköltséget számlával kell alátámasztani.
(3) A kiküldöttnek a külföldi tartózkodása során, feladatainak elvégzésével kapcsolatban felmerült,
egyéb indokolt kiadásai is elszámolhatók számla alapján.
8. §
(1)2 A kiküldetés 3. § (1) és (2) bekezdés szerinti engedélyezése a „Külföldi kiküldetési utasítás és
költségelszámolás” rendelvényen előzetesen történik.
A 4. § (3) bekezdése szerinti kiküldetés esetén a projektvezető a rendelvényt kézjegyével látja el.
(2) A kiküldött, az utazás megkezdése előtt napidíj előleget vehet fel. Az előleg összege nem lehet
nagyobb, mint a jelen rendeletben meghatározott napidíj és várhatóan külföldön töltött napok
számának szorzatából adódó összeg. A kiküldött további előleget vehet fel – ha az utazást nem
utazásszervező cég szervezi – a 7. § szerinti várható költségek fedezetére.
(3) Az utazás elmaradása esetén a felvett előleget legkésőbb 3 munkanapon belül vissza kell fizetni.
(4) A biztosításokat – beleértve a személyi tulajdonú gépjármű külföldre érvényes biztosítását is – a
kiküldetés megkezdése előtt a kiküldőnek meg kell kötni.
(5) A kiküldött, a kiküldetésből történő hazatérése után, 8 napon belül köteles elszámolni. Az elszámoláshoz csatolni kell a bizonylatokat is.
(6)3 A kiküldetés teljesítésének igazolására, a költségek elszámolásának engedélyezésére a kiküldetést elrendelő jogosult.
A 4. § (3) bekezdése szerinti kiküldetés esetén a teljesítésének igazolására valamint a költségek
elszámolásának engedélyezésére projektvezető jogosult.
(7)4 A kiküldöttnek – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalával közszolgálati vagy munkajogviszonyban állók kivételével – az elszámolással egyidejűleg forintban kell befizetni, a hatályos jogszabálynak megfelelő, a napidíj meghatározott részét terhelő személyi jövedelemadó előleget és
egyéni járulék összeget a hivatal házipénztárába.
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Módosította a 4/2002. (V. 30.) Kgy. rendelet 14. §-a (hatályba lépett: 2002. május 30-án), a 2/2006. (II. 22.) Kgy
rendelet 40. § (3) bekezdése (hatályba lépett: 2006. február 22-én).
Módosította a 24/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet 3. §-a (hatályba lépett: 1999. december 1-jén), a 2/2006. (II. 22.)
Kgy rendelet 40. § (4) bekezdése (hatályba lépett: 2006. február 22-én).
Módosította a 2/2006. (II. 22.) Kgy rendelet 40. § (4) bekezdése (hatályba lépett: 2006. február 22-én).
Módosította a 2/2006. (II. 22.) Kgy rendelet 40. § (4) bekezdése (hatályba lépett: 2006. február 22-én).

9. §.
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik.
Pécs, 1999. február 22.
Dr. Kékes Ferenc s.k.
a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
a megyei önkormányzat
főjegyzője

