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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
9/2014. (IX.19.)
önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a
következő rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Kunhegyes Város Önkormányzatára, a Kunhegyesi
Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre,
valamint minden olyan önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező szervre, mely részére az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdése szerinti feladatokat a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal látja el a 10. § (4)
bekezdés szerinti megállapodás alapján.
2. A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok
2. § (1) A kiadások teljesítésekor az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a
banki átutalással történő fizetési módot.
(2) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:
- közfoglalkoztatásban résztvevők személyi juttatása,
- önkormányzat által alapított díjak,
- készpénzelőlegek,
- eseti megbízási díjak,
- munkába járás költségtérítése,
- saját gépkocsi hivatali célú használatának költségtérítése,
- bel- és külföldi kiküldetések útiköltsége, napidíja,
- reprezentációs kiadások,
- önkormányzati rendezvényeken fellépők és a hangosítás díjazása,
- üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
- üzemanyag-megtakarítás,
- 150 ezer Ft egyedi értéket meg nem haladó karbantartással, működtetéssel összefüggő
kiadások, készletbeszerzések,
- jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
- jogcímtől függetlenül 100 ezer Ft összegig történő egyéb kifizetés.
(3) A (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a szervezet
vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.
(4) E rendeletben nem szabályozott pénzkezelési előírásokat a Kunhegyesi Polgármesteri
Hivatal pénzkezelési szabályzata tartalmazza.
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Záró rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően a kiadások készpénzben történő
teljesítése esetén kell alkalmazni.

Kunhegyes, 2014. szeptember 18.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

ZÁRADÉK:
Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.13.)
önkormányzati rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2014. szeptember hó 20. napján.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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