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Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2015. szeptember 24. napjára összehívott 

soros ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés tárgya:  

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása 

 

Tárgykört rendező jogszabály:  

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 

 

 

Előterjesztő:    Huszárovics Antal polgármester 

Előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetéseinek eseteit a Képviselő-

testületnek rendeletben kell szabályoznia.  

A rendelet-tervezet az önkormányzatunknál ténylegesen alkalmazott gyakorlatot alapul véve 

határozza meg a szabályozás keretét.  

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztésemet vitassák meg, és döntsenek a 

rendelet-tervezet elfogadásáról. 

 

Csabdi, 2015. szeptember 10. 

 

Huszárovics Antal 

  polgármester 

 

 

Rendelet-tervezet: 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (X.2.) önkormányzati rendelete 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Csabdi Község Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervekre.  
 
2.§ A házipénztárból a következő kiadások teljesíthetők készpénzben: 

 
a) bérjellegű kifizetések 
b) készpénzelőleg 
c) postai kézbesítés 
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések, 
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások, 
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 
g) reprezentáció, 
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, 
i) utazási költségtérítés, bérlet, 
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés 
k) élelmiszer ellátmány beszerzése, 
l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése 
m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 
n) jogcímtől függetlenül 500.000 Ft összegig történő kifizetés. 

 
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Huszárovics Antal  Dr. Sisa András 

   polgármester           jegyző 
 



 

 

I N D O K O L Á S  

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelethez 

 

Általános indokolás 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetéseinek eseteit a Képviselő-

testületnek rendeletben kell szabályoznia. 

 

1. §-hoz 

 

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek körét pontosítja. 

 

2. §-hoz 

 

A házipénztárból készpénzben kifizethető kiadásnemeket határozza meg. 

 

3.§-hoz 

 

A rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik. 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(a jogalkotásról 2010. törvény CXXX. tv. 17. § (1)-(2) alapján): 

   

Rendelet-tervezet címe: a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet  

 

Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet egyértelmű és könnyen értelmezhető szabályozást ad a 

készpénzben teljesíthető kiadások köréről 

 

Gazdasági hatás: nincs 

 

Költségvetési hatás: nincs. 

 

Környezeti, egészségügyi következmények: A rendelet elfogadásának ilyen jellegű 

következménye nincs.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A rendeletalkotási felhatalmazás egyben kötelezettséget is jelent az 

önkormányzatok képviselő-testületei számára. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

rendelkezésre állnak a Közös Önkormányzati Hivatal útján. 

 

Csabdi, 2015. szeptember 10. 

 

Dr. Sisa András  

       jegyző 

 


