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4. 
Elıterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 
 

 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelete a kiadások készpénzben történı teljesítésének eseteirıl 
 
 
 
 
 
 
Az elıterjesztést készítette:    Dömötör Klára Edit 

pénzügyi ügyintézı 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: 

- Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság 

 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:  Muhariné Mayer Piroska 
       aljegyzı 
 
 
 
 

 
 

dr. Balogh László s.k. 
     jegyzı 

 



 2 

Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. március 21-i ülésére 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelete a kiadások készpénzben történı teljesítésének eseteirıl 
 
Ikt.sz: I/2755/1/2013. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésben foglaltak alapján a helyi 
önkormányzat felhatalmazást kap, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történı 
teljesítésének eseteit. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által megküldött BKB/001/838-1/2013. számú „szakmai 
segítségnyújtás a gazdálkodási szabályok 2013. évi változásával kapcsolatban” tárgyú levelének 11.) 
pontjában foglaltak alapján célszerő ezt nem a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletben, hanem 
egy külön rendeletben szabályozni. 
 
 
Hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
Az egységes szabályozás elısegíti az átlátható és elkülönült gazdálkodás eredményességét, 
hatékonyságát. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
Nem mérhetı hatás. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nem mérhetı hatás. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése alapján kötelezı, ennek 
elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Nem mérhetı hatás. 
 
 
Fentiekre tekintettel a következı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 
 
Lajosmizse, 2013. március 14. 
 

Basky András s.k. 
 polgármester 
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Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…/2013. (…) önkormányzati rendelete 

a kiadások készpénzben történı teljesítésének eseteirıl 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró  Pénzügyi, Területfejlesztési 
és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Lajosmizse Város Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó 

önállóan mőködı és gazdálkodó valamint az önállóan mőködı intézményekre. 
 

2. § 
 

(1) Az intézmény házipénztárából a következı kiadások teljesíthetık készpénzben: 
 

a) bérjellegő kifizetések 
b) készpénzelıleg 
c) postai kézbesítés 
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések, 
e) karbantartással, mőködtetéssel 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) jogcímtıl függetlenül 100.000 Ft összegig történı kifizetés. 

 
 
(2) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál az (1) bekezdésben foglalt eseteken felül a 

jegyzı egyedi engedélye alapján teljesíthetı készpénzkifizetés. 
 
 

3. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 

 Basky András       dr. Balogh László 
   polgármester      jegyzı 

 
 
 
A kihirdetés napja: 2013. …………. 

 dr. Balogh László  
           jegyzı 


