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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. november 22-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) 

önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 
10/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ikt.sz: LMKOH/3-74/2018. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésben foglaltak alapján 
a helyi önkormányzat felhatalmazást kapott, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások 
készpénzben történő teljesítésének eseteit. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. márciusban megalkotta a 
kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) önkormányzati 
rendeletét, mellyel leszabályozta, hogy a házipénztárból milyen esetekben teljesíthető 
készpénzes kifizetés. Ez a rendelet az önkormányzatra és az általa fenntartott intézményekre 
tartalmaz szabályozást. 
Az elmúlt több mint négy év gyakorlati tapasztalata, valamint az időközben bekövetkezett 
jogszabályváltozások (külön pénztárvezetési kötelezettség, újabb ellátások) szükségessé tették 
a rendelet felülvizsgálatát. A rendelet 2. §-a 2017. évben és 2018. májusában már pontosításra 
került, amelyet az ivóvízrákötési támogatás miatt ismételten módosítani szükséges. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közműves ivóvízrákötési 
támogatásról szóló 25/2018.(X.19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése szerint: 
 „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon magánszemély 
ingatlantulajdonost, aki a rendelkezésre álló közműves ivóvízhálózatra ráköt, a saját 
lakhatásául szolgáló 1 db lakóingatlan után a rákötés igazolását követő 60 napon belül, 
egyszeri 50 ezer forint közműves ivóvízrákötési támogatásban részesíti az a) és b) pontok 
szerint:  
 

a) Egyedül álló esetén a támogatás akkor adható, ha a kérelmező nettó jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. 
 

b) Egy lakcímre bejelentettek esetén a támogatás akkor adható, ha az egy főre jutó nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 
%-át.” 

 
Fenti rendelet miatt szükséges a tárgyban foglalt rendelet 2. § (1) bekezdésének h) ponttal 
„közműves ivóvízrákötési támogatás” történő kiegészítése. 
 
 
Hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
Az egységes szabályozás elősegíti az átlátható és elkülönült gazdálkodás eredményességét, 
hatékonyságát. 
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2. Környezeti és egészségi következményei: 
Nem mérhető hatás. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nem mérhető hatás. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése alapján kötelező, 
ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Nem mérhető hatás. 
 
Fentiekre tekintettel a következő rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 
Lajosmizse, 2018. október 31. 
 

Basky András s.k. 
 polgármester 
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Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati 
rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város 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, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő 

teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 
a következő h) ponttal egészül ki: 

 
[Az 1.§-ban meghatározott intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető:] 

 
„h) Közműves ivóvízrákötési támogatás” 

 
 
 

2. § 
 
 

 
(1)  Ez a rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 
 
 
 
 

 Basky András        dr. Balogh László 
  polgármester       jegyző 

 
 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2018. …………. 

 dr. Balogh László  
           jegyző 


