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Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől  

4266 Fülöp, Arany János út 19.  

Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com 

 

„Az előterjesztés törvényes.” 

 

ELŐTERJESZTÉS                                                  
    Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. május 27-én tartandó soros 

ülésére  a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól  szóló rendelet 

elfogadása 

 

           

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza: 

 

,,Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások 

készpénzben történő teljesítésének eseteit.” 

 

Az elfogadandó szabályozás hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa fenntartott 

intézményekre. 

 

Cél a készpénzes kifizetések visszaszorítása. Ennek érdekében a rendelet-tervezet tételes 

felsorolásokat tartalmaz, hiszen az Áht. 85. §-ában megfogalmazottak szerint a kiadások 

teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.  

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen! 

 
 

Fülöp, 2016. május 19.  

Hutóczki Péter  

         polgármester 

mailto:fulop.polgarmester@gmail.com


Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

…./2016. (….) önkormányzati rendelete 

 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed a Fülöp Község Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) gazdálkodására, továbbá az Önkormányzat irányítása alá tartozó 

intézményekre.  

 

2. Fizetési módok 

 

2. § 

 

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ának megfelelően 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. Készpénzelőleg felvétele 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények készpénzes kifizetéseik 

teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztár forgalom 

lebonyolítása érdekében. 

 

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek 30 napon belül el kell 

számolnia. Az elszámolás a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint történik. 

 

4. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 

készpénzben történő pénzügyi teljesítése 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 

házipénztárából az alábbi kiadások teljesíthetők készpénzben: 

 

a) bérjellegű kifizetések, 

b) készpénzelőleg, 

c) belföldi kiküldetésnél útiköltség terítések, 



d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés, 

e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, 

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés, 

g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások, 

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások, 

i) reprezentációs kiadások, 

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások, 

k) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések, 

l) jogcímtől függetlenül 100.000,- forint összegig történő egyéb kifizetés. 

 

(2) Jogcímtől függetlenül a szervezet vezetője indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben 

dönthet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről. 

 

5. Záró rendelkezés 

 

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

 

 

Fülöp, 2016. május ….. 

 

 

 

Hutóczki Péter s. k.                 Dr. Csősz Péter s. k. 
        polgármester                  jegyző 

 

 

 

A rendeletet kihirdetve: 

 

Fülöp,  2016. május  …..      Dr. Csősz Péter s. k. 

              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Rendelet-tervezet 

megnevezése 

…./2016. (V…….) Önkormányzati rendelet tervezete a 

kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól 

 

Társadalmi hatás Nincs 

Gazdasági hatás Az egységes szabályozás elősegíti az átlátható és 

elkülönült gazdálkodás eredményességét és  

hatékonyságát. 

Költségvetési hatás ua. gazdasági hatás 

Környezeti következmények Nincs. 

Egészségi következmények Nincs. 

Adminisztrációs terhek Nincs 

A rendelet megalkotásának 

szükségessége 

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglaltak 

teszik szükségessé,  

A jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

Jogszabály megalkotásának elmaradása mulasztásos 

jogszabálysértést eredményezne 

A rendelet alkalmazásához szükséges 

- személyi feltételek Rendelkezésre állnak 

- szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 

- tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 

- pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 

 

 

Fülöp, 2016. május 19. 

       Kissné Terdik  Erzsébet sk. 

       aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (….) önkormányzati rendelete 

 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól 

 

Általános indokolás 

 

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

értelmében a települési önkormányzatok kötelesek meghatározni a kiadások készpénzben 

történő teljesítésének eseteit. 

 

Fülöp község Önkormányzata még nem rendelkezik ilyen tárgyú rendelettel. 

 

A házipénztárból történő kifizetések eseteinek lehetséges körét az előforduló leggyakoribb 

esetek figyelme vételével állapítottuk meg. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

A rendelet hatályáról rendelkezik. 

 

A 2. §-hoz 

 

A preferált fizetési módozatokról tartalmaz rendelkezést. 

 

A 3. §-hoz 

 

Meghatározza a készpénzelőleg felvételét. 

 

A 4. §-hoz 

 

Részletesen meghatározza a házipénztárból történő készpénz kifizetés eseteit. 

 

Az 5. §-hoz 

 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

Fülöp, 2016. május 19.  

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet  s. k.  

                aljegyző 


