Rendelet-tervezet
Szuha Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről.
Szuha 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet
alkotja:
1 A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Szuha Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2 A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok
2. §
(1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott
esetekben kerülhet sor.
(2) A házipénztárból készpénzben teljesíthető kifizetések a következők:
a) bér és személyi jellegű kifizetések, úgymint közfoglalkoztatottak és diákmunkán
részt vevők személyi juttatása, eseti megbízási díj, jutalom, tiszteletdíj, képviselői
tiszteletdíj, illetmény előleg, fizetési előleg, munkabér, személyi jellegű hóközi
kifizetések.
b) ellátottaknak és azok hozzátartozóinak nyújtott juttatás kifizetése,
c) reprezentáció kiadásai,
d) belföldi kiküldetés, utiköltség térítések, napidíj, költségátalány kifizetése,
e) saját gépjármű hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
f) alkalmazottak munkába járásával kapcsolatos utazási költségtérítés ,
g) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
h) önkormányzati rendezvénnyel kapcsolatos kiadások,
i) önkormányzat vagy polgármester által nyújtott rendkívüli elismerés címén
teljesített kiadások,
j) természetes személyek részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés kifizetése,
k) természetes személyek részére ingatlan vételárának kifizetése,
l) természetes személy részére túlfizetés visszatérítése,
m) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kifizetések,
n) készletbeszerzés, kiküldetés, reklám és propaganda kiadások 100 e Ft értékhatárig,
o) szolgáltatási kiadások 100 e Ft értékhatárig,
p) egyéb külső személyi juttatásként elszámolandó kiadások 100 e Ft értékhatárig,
q) kiadásokhoz kapcsolódó, a működési célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó,
r) a kiadásokra elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai

(3) Jogcímtől függetlenül a polgármester, valamint a jegyző indokolt esetben egyedi
mérlegelési jogkörben dönthet a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a
készpénzben teljesíthető kifizetésekről.
3 Záró rendelkezések
3. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szuha, 2015. május 26.

/Tóth Zoltán István/
polgármester

/Bata József/
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve 2015. június … napján.
/Bata József/
jegyző

