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Előterjesztés,
amely készült Ságvár, Som Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2016. február 26-án tartandó rendes, nyilvános együttes testületi ülésére.
5. napirendi pont: A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendeletek megalkotása.
Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-a kimondja, hogy a
bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell
alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet
sor. Az Áht. 109. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében a települési önkormányzatok kötelesek
meghatározni a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. Az Önkormányzat még nem rendelkezik
ilyen tárgyú rendelettel, így az előterjesztés mellékletében szereplő rendelet tervezet elfogadását javasoljuk.
A házipénztárból történő kifizetések eseteinek lehetséges körét az előforduló leggyakoribb esetek
figyelembevételével állapítottuk meg.
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt
Képviselő – testületet.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
 társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: jogszabályi kötelezettség,
 adminisztratív terheket befolyásoló hatása: kismértékű,
 a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: ennek
elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. A rendelet megalkotásának elmaradása
sérti a törvény rendelkezését. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában
vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és
feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését,
 a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem jelent
többletmunkát az eddigiekhez képest.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés tartalmazza az indoklást.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében
szereplő rendelet tervezetet vitassa meg, majd a rendelet alkossa meg.
Ságvár, 2019. február 20.

Az előterjesztés melléklete
Nyim Község Önkormányzata
……../2019. (II. …) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.
§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nyim Község Önkormányzata által irányított és fenntartott költségvetési
szervekre az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz vonatkozásában.
2. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások, pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő fizetési
módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:
a) bér- és személyi jellegű kifizetések:közfoglalkoztatottak személyi juttatása, illetményelőlege,
b) elszámolási kötelezettséggel kiadott készpénzelőleg,
c) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
d) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
e) üzemeltetési, szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos kiadások,
f) reklám- és propaganda, reprezentációs kiadások,
g) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
h) települési támogatások és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,
i) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Budainé Vajk Ildikó
jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. február ...
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.
Ságvár, 2019. február
Budainé Vajk Ildikó
jegyző
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