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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. augusztus 10-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 

rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Ikt.sz: LMKOH/205/34/2017. 
 
Tisztelt Képviselő-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 történő 
teljesítésének eseteit. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. márciusban megalkotta a kiadások 
készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) önkormányzati rendeletét, mellyel 
leszabályozta, hogy a házipénztárból milyen esetekben teljesíthető készpénzes kifizetés. Ez a rendelet 
az önkormányzatra és az általa fenntartott intézményekre tartalmaz szabályozást. 
Az elmúlt több mint négy év gyakorlati tapasztalata, valamint az időközben bekövetkezett 
jogszabályváltozások (külön pénztárvezetési kötelezettség, újabb ellátások ) szükségessé tették a 
rendelet felülvizsgálatát. Ennek során a rendelet 2. §-át pontosítani, bővíteni szükséges a rendelet-
tervezetben foglaltaknak megfelelően, külön kategorizálva a személyi jellegű, a dologi jellegű 
valamint az ide nem sorolható más esetekben alkalmazható készpénzfizetést. 
 
Tájékoztatásul jelzem Képviselő-társaim felé, hogy a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásra és az 
általa fenntartott intézményekre a Társulási Tanács 2017. szeptemberi soros ülésére készítjük elő a 
hasonló szabályozást, mely ki fog terjedni a Társulásra és az általa fenntartott intézményekre.  
 
Hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
Az egységes szabályozás elősegíti az átlátható és elkülönült gazdálkodás eredményességét, 
hatékonyságát. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
Nem mérhető hatás. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nem mérhető hatás. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése alapján kötelező, ennek 
elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Nem mérhető hatás. 
 
 
Fentiekre tekintettel a következő rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 
Lajosmizse, 2017. július 28. 
 

Basky András s.k. 
 polgármester 



 3

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 
rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő 

teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ 2. § 
 

(1) Az 1. §-ban meghatározott intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető: 
 

a) Személyi jellegű kiadások: 
aa) közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások, 
ab) diákmunka programmal kapcsolatos személyi jellegű juttatások, 
ac) illetményelőleg, fizetési előleg, 
ad) jutalom, 
ae) nem rendszeres személyi juttatások a foglalkoztatott külön kérésére, 
af) foglalkoztatottaknak járó szociális támogatások, 
ag) megbízási díjak, 
ah) tiszteletdíjak, 
ai) közlekedési költségtérítések, 
aj) reprezentációs kiadások, 
ak) rendezvényekkel kapcsolatos kiadások. 
 

b) Dologi kiadások: 
ba) élelmiszer beszerzés, 
bb) könyv, folyóirat beszerzés, 
bc) irodaszer, nyomtatvány beszerzés, 
bd) nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok beszerzése, 
be) munka- és védőruha beszerzése, 
bf) üzemanyag, hajtó- és kenőanyag beszerzése, 
bg) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett térítések, 
bh) belföldi-külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos térítések, 
bi) a fentiekben nem említett készletbeszerzések bruttó 100 000.-Ft-os értékhatárig, 
bj) a fentiekben nem említett szolgáltatási kiadások bruttó 100 000.- Ft-os 

értékhatárig, 
bk) a fentiek céljából készpénzelőleg (Pénzkezelési Szabályzat részletszabályai 

szerint). 
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c) A települési támogatással és a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos kifizetések. 
d)Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások teljesítésével 

kapcsolatos kifizetések. 
e) A bruttó 100.000 Ft alatti beruházási, felújítási kiadások. 
f) A civil-és sportszervezetek részére nyújtott támogatások (kizárólag, ha a szervezet 

bankszámlával nem rendelkezik). 
 
 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken felül bruttó 100.000 Ft értékhatár feletti kifizetésnél 
Lajosmizse Város Önkormányzatánál a polgármester,  a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalnál a jegyző, az intézményeknél az intézményvezető egyedi engedélye alapján 
teljesíthető készpénzkifizetés. 
 
(3) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló törvényben szabályozottakra 
figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.” 
 
 
 

2. § 
 
 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 

 Basky András        dr. Balogh László 
  polgármester       jegyző 

 
 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2017. …………. 

 dr. Balogh László  
           jegyző 


