Pest Megye Közgyűlésének 9/2016. (XI.8.) önkormányzati rendelete1
a költségvetési kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Pest megye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 109. § (továbbiakban: Áht.) (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati
Hivatal (a továbbiakban: költségvetési szerv) gazdálkodására terjed ki.

2. § (1)

A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő
fizetési módot.
A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott
esetekben kerülhet sor.

(2)
3. § (1)

A költségvetési szerv 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
költségvetési szerv Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

(3) A költségvetési szerv házipénztárából teljesíthető kifizetések a következők:
a) Személyi juttatások
ac) külföldi napidíj valutában,
ab) reprezentáció.
b) Dologi kiadások:
ba) irodaszer, könyv, folyóirat, nyomtatvány,
bb) hajtó- és kenőanyag,
bc) egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés,
bd) karbantartás, kisjavítás,
be) utasbiztosítás,
bf) szállítás,
bg) egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás,
bh) belföldi és külföldi kiküldetés,
bi) díjak, egyéb befizetések,
bj) egyéb különféle dologi kiadások.
c) Felhalmozási kiadás - kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés.
(4)

4. §

Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben bruttó 200 000 Ft egyedi
értékhatárig történhet kifizetés a házipénztárból.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az Áht. 109. § (6) bekezdése felhatalmazza a helyi önkormányzatot, hogy rendeletben
állapítsa meg a kiadások teljesítésének készpénzben történő eseteit. Pest megye
Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva és az Áht. felhatalmazása szerint alkotja meg a rendeletet.
Részletes indokolás
1. §
A rendelet személyi hatályát határozza meg.
2. §
A rendelet tárgyi hatályát határozza meg.
3. §
A házipénztárba történő készpénz előleg felvételének rendjére tartalmaz szabályokat, továbbá
a költségvetési kiadások készpénzben történő teljesítésnek eseteit sorolja fel és az értékhatárt
határozza meg.
4. §
Hatályba léptető rendelkezés.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Pest Megye Önkormányzata a költségvetési kiadások készpénzben történő teljesítésének
eseteiről szóló rendelethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2)
bekezdése alapján
a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai – a rendelet megalkotásának
célja, hogy szabályozott legyen Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati
Hivatal költségvetési gazdálkodásának végrehajtása során a kiadások készpénzben történő
teljesítése.
b) A rendelet környezeti és egészségi következményei - a rendeletnek a jelenlegi helyzethez
viszonyítva nincsenek környezeti, egészségügyi következményei.
c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai - a rendelet többlet
adminisztratív terhet nem keletkeztet.
d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei – az Áht. 109. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés szükségessé teszi a
rendelet megalkotását, ennek elmaradása a külső szerv által végzett ellenőrzés esetén negatív
megállapítást eredményezhet.
e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek - a rendelet megalkotása esetén az alkalmazása többlet személyi feltételt nem
igényel, továbbá a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

