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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht). 109.§ (6) bekez-

dése értelmében a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg a kiadások készpénzben tör-

ténő teljesítésének eseteit.  

 

A rendelet tervezet azon készpénzben teljesíthető kiadások eseteit határozza meg, melyek az 

Önkormányzatnál és intézményeinél a leggyakrabban előfordulnak. A Képviselő-testület Hi-

vatala rendelkezik pénzkezelési szabályzattal, ami a részletszabályokat tartalmazza.  

 

Az Önkormányzatnál és intézményeinél levő házipénztárból az alábbi kifizetések teljesíthetők 

készpénzben:  

a)  bér- és bérjellegű kifizetések; 

b)  munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés; 

c)  fizetési előleg, illetményelőleg; 

d)  kiküldetésre tekintettel járó költségtérítés, napidíj, kiküldetéshez kapcsolódó, illetménybe 

nem tartozó kiadások, költségtérítések; 

e)  reprezentációs, reklám- és propagandakiadás; 

f)  foglalkoztatottak, egyéb jogviszonyban állók költségtérítése; 

g)  irodaszer, könyv, folyóirat, nyomtatvány; 

h)  hajtó- és kenőanyag; 

i)  egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés; 

j)  karbantartás, kisjavítás; 

k)  szállítás; 

l)  egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás; 

m) díjak, egyéb befizetések; 

n)  egyéb különféle dologi kiadások; 

o)  felhalmozási kiadás - kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés; 

p) szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli juttatás (segély, támogatás, egyéb ellátás). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 

önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő 

teljesítésének eseteiről 

Társadalmi-gazdasági hatása:A tervezetnek társadalmi hatása nincs.  A tervezet hatására a 

kiadások készpénzben történő teljesítése csökkenthető, így biztosít-

hatóvá válik a készpénz-kímélő fizetési módok és eszközök haszná-

latának növelése. 

Költségvetési hatása:  A tervezet hatására a kiadások készpénzben történő teljesítése 

átláthatóbbá, tervezhetőbbé válik. 

Környezeti, egészségi következményei: nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs    

Egyéb hatása: nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: Törvényi előírásoknak való megfelelés.  

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A törvényi előírások 

megsértése  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:              - személyi: nincs 

- szervezeti: nincs 

- tárgyi: nincs 

- pénzügyi: költségvetési forrás 

biztosítása 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek. 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete 

a készpénzben történő kifizetések teljesítésének eseteiről 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

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

cikk (1) bekezdés a) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára, az általa fenntartott 

költségvetési szervekre, azon a Képviselő-testület tagságával működő társulásokra, 

melyeknek a székhelye Kékkút településen van; valamint az e társulások által fenntartott 

költségvetési szervekre. 

2. § 

(1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési 

módot. 

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben 

kerülhet sor. 

3. § 



 

(1) Az önkormányzat készpénzes kifizetés teljesítése érdekében készpénzt vehet fel a 

bankszámlájáról a házipénztári forgalom lebonyolítására. 

(2) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, 

az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Képviselő-testület hivatalának 

Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. 

(3) A házipénztárból a következő kiadások teljesíthetők készpénzben: 

1. bér- és bérjellegű kifizetések; 

2. munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés; 

3. fizetési előleg, illetményelőleg; 

4. kiküldetésre tekintettel járó költségtérítés, napidíj, kiküldetéshez kapcsolódó, 

illetménybe nem tartozó kiadások, költségtérítések; 

5. reprezentációs, reklám- és propagandakiadás; 

6. foglalkoztatottak, egyéb jogviszonyban állók költségtérítése; 

7. irodaszer, könyv, folyóirat, nyomtatvány; 

8. hajtó- és kenőanyag; 

9. egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés; 

10. karbantartás, kisjavítás; 

11. szállítás; 

12. egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás; 

13. díjak, egyéb befizetések; 

14. egyéb különféle dologi kiadások; 

15. felhalmozási kiadás - kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés; 

16. szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli juttatás (segély, támogatás, egyéb ellátás). 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

                  Kardosné Csaba Gyöngyi         dr. Szabó Tímea 

                          polgármester                                       címzetes főjegyző 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2022. . …….       

   dr. Szabó Tímea 

                                címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

Megállapításra kerül a rendelet hatálya 

A 2. §-hoz  

A kiadások elsődleges teljesítésének a banki átutalást nevesíti, továbbá utal a kézpénzben 

történő kifizetések teljesítéseinek eseteit csak a rendeletben szabályozott esetekben lehet 

teljesíteni.  

A 3. §-hoz  

Tételesen tartalmazza a kiadások készpénzben történő kifizetések eseteit, továbbá 

biztosítja a készpénzelőleg felvételének lehetőségét.  

A 4. §-hoz  

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.  


