Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
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 Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra, a Cibakházi
Közös Hivatalra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok
2. § Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az ellátottaknak és a volt foglalkoztatottaknak, azok hozzátartozóinak nyújtott, juttatások,
c) kiküldetési költségtérítés, napidíj,
d) készlet- és egyéb beszerzés 500.000 forint értéket el nem érő kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások esetében 200.000 forint értéket el nem
érő kiadások,
f) a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el
nem érő kiadások,
g) az e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú
előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen
felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
k) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott
előlegek esetében.
3. 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.
(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
Cibakháza, 2017. április 26.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

Kihirdetve: 2017. április 27-én.
Török István
jegyző
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INDOKOLÁS
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások készpénzben
történő teljesítésének eseteiről szóló 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Általános indokolás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vételre került a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben
foglalt szabályok, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási
szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételheti meg az
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény
alapján nem lehet ellentétes.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
A Rendelet hatályát állapítja meg.
A rendelet 2. §-ához
Az önkormányzatnál előforduló készpénzfizetésre vonatkozó szabályokat részletezi.
A rendelet 3. §-ához
A hatálybalépésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. Tekintettel a
meghatározottakra és a törvényi előírásra, célszerű minél előbb hatályba léptetni.

rendeletben
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Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
I. A tervezett rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen
1. Társadalmi, gazdasági hatás: a szabályok bevezetésével a lakosság életkörülményei nem
változnak.
2. Költségvetési hatás: nincs
II. A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei: a rendelet az
állampolgárokra nézve a környezeti és egészségügyi kockázatot nem jelent.
III. A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem jelentős.
IV. A tervezett rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei: A rendelet megalkotásával az önkormányzat a törvényi
kötelezettséget tesz eleget. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén törvényességi
felhívást kaphat az önkormányzat.
V. A tervezett rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek: rendelkezésre állnak.
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