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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2020. (VII.28.) önkormányzati rendelete 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
 

Felsőlajos 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 következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya Felsőlajos Község Önkormányzatára terjed ki.  
 

2. § 
 

(1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással és bankkártyával 
történő fizetési módot. 

 
(2) Amennyiben a kiadás teljesítése az (1) bekezdésben meghatározott módon nem lehetséges, 

úgy a kiadások készpénzben történő teljesítésére csak a (3)-(4) bekezdésben szabályozott 
esetekben kerülhet sor. 

 
(3) Az intézmény házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben: 
 

a) Személyi jellegű kiadások: 
aa) közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások, 
ab) diákmunka programmal kapcsolatos személyi jellegű juttatások, 
ac) illetményelőleg, fizetési előleg, 
ad) nem rendszeres személyi juttatások a foglalkoztatott külön kérésére, 
ae) megbízási díjak, 
af) tiszteletdíjak, 
ag) közlekedési költségtérítések, 
ah) reprezentációs kiadások, 
ai) rendezvényekkel kapcsolatos kiadások. 
 

b) Dologi kiadások: 
ba) élelmiszer beszerzés, 
bb) könyv, folyóirat beszerzés, 
bc) irodaszer, nyomtatvány beszerzés, 
bd) nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok beszerzése, 
be) munka- és védőruha beszerzése, 
bf) üzemanyag, hajtó- és kenőanyag beszerzése, 
bg) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett térítések, 
bh) belföldi-külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos térítések, 
bi) a fentiekben nem említett készletbeszerzések bruttó 100 000.-Ft-os értékhatárig, 
bj) a fentiekben nem említett szolgáltatási kiadások bruttó 100 000.- Ft-os értékhatárig, 
bk) a fentiek céljából készpénzelőleg (Pénzkezelési Szabályzat részletszabályai 

szerint). 
c) A települési támogatással és a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos kifizetések. 
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d) A bruttó 100.000 Ft alatti beruházási, felújítási kiadások. 
e) A civil-és sportszervezetek részére nyújtott támogatások (kizárólag, ha a szervezet 

bankszámlával nem rendelkezik). 
f) Első lakáshoz jutók támogatása (amennyiben nem rendelkezik bankszámlával) 

 
 
(4) Az önkormányzatnál az (1) bekezdésben foglalt eseteken felül a polgármester egyedi 

engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés. 
 
(5) Az önkormányzat a napi készpénz záró állományát a Pénzkezelési Szabályzatban 

meghatározottak szerint fogadja el. 
 

3. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

 Juhász Gyula  sk.               dr. Balogh László sk. 
   polgármester      jegyző 

 
 
 
A kihirdetés napja: 2020. július 28. 

 dr. Balogh László sk. 
           jegyző 

 


