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(V.23.) önkormányzati RENDELETE

A KIADÁSoK rÉszpÉNZBENronrÉNorpunsÍrÉsÉNnK
ESETnrnŐl

Szada Nagyközség onkormányzat Képviselő-testülete az ál|arrlháztartásről szőlő 2011. évi
CXCV. törvény i09. $ (ó) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1.S

A

rendelet hatá|ya kiterjed Szada Nagyközség Önkor-ányzat á|ta| irányitott és fenntartott
költségvetési szervekre az általuk kezelt valamennyi pénzeszközvonatkozásában.

2.S

(1) A
(2)
(3)

kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél)az
államháztartásról szóló 20II. évi CXCV. törvény 85. $-ára figyelemmel előnyben kell
rész es íteni a készpénzkímélő fizetési mó dokat.
A kiadások készpénzben történo teijesítésérecsak az e rendeletben szabáIyozotÍ
esetekben kerülhet sor.
Készpéttz felvétele' továbbá készpénzeskifizetés az a|ábbi esetekben igényelheto a
há.zipénztárből:

a)

b)

bér- és személyi jellegri kifizetések:
aa) po l gármester, alpol gármester és képvi selők kö lts égát a|ány a, költs égtérítés
e'
ab) eseti megbizási díj, tiszteletdíj, jutalom,
ac) illetményelőleg,
ad) közfo gl alkoztatottak sz emélyi j uttatás a,

el

számol ási kötel ezetts éggel ki adott készp énzelőleg,

c) belfoldi-külföldi kiküldetések, helyi és helyközi utazási költségtérítése,
d) a saját személygépkocsihivatali célúhasználatáért fizetett költségtérítés,
e) üz eman y ag v ásárlás sal kap csolato s ki adások,

0

alkalmazottak munkáb a j ár ás ának utazási kö l ts é gt érítés e,
g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
h) üzemeltetési, szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos kiadások,
i) reklám- és propaganda, reprezentációs kiadások,
j) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
k) biztosítási díjak,
1) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegríkisösszegú kifizetések.

(4)

Akészpénzben történő egyösszegű kifizetések felső határa 100.000 Ft.

(s)

A

(3) és (a) bekezdésekben foglalt eseteken túlmenően a háaipénztárból csak a
polgármester és a jegyző egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető
készpénzftzetés.

3.S
Ez a rendelet a kihirdetését követo napon lép hatályba.
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Záradék:

A rendelet kihirdetése 2017. május

23 - án megtörtént.

Szada,2017. május 23.

dr. Pál

Szilvia

jegyző

