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                                                                                  A rendelet 2013. november 28-án 

                                                                                  kihirdetésre került. 

 

 

      Jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott                                                                                                             

                              

 

                                                                            Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 

                                                                        aljegyző 
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TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

a kiadások készpénzben történő teljesítéséről 

 

 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. 

évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazásával élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 109.§ (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed: 

a) a) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatra, 

b) az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő 

intézményeire (Függelék), valamint 

c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján létrehozott önkormányzati 

társulásra (Függelék), és 

d) a nemzetiségi önkormányzatra (Függelék). 

 

2.§ (1) Az intézmény házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben: 

 a) személyi juttatások, 

aa) készpénzelőleg, 

ab) utazási költségtérítés, bérlet, 

ac) közhasznú foglalkoztatottak munkabére, 

 b)postai kézbesítés, 

c) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások, 

 d) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások, 

e) reprezentáció, 

f) jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, 

g) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés, 

h) jogcímtől függetlenül 200. 000 forint összegig történő kifizetés, 

i) társadalmi ünnepek és községi rendezvények kiadása. 

 

(2) A Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalnál az (1) bekezdésben foglalt esteken felül a jegyző egyedi 

engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés. 

 

3.§ Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

         a jegyző távollétében helyettesítésével megbízott 

 

Dr. Vancsura István         Spádáné dr. Pelsőczi-Kovács Marianna 

                 polgármester              aljegyző 

  



Függelék 

a 26/2013.(XI.28.) számú önkormányzati rendelethez 

 

 

Felsorolás Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat intézményeiről és azon szervekről, amelyek 

vonatkozásában a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladatot lát el 

 

 

I. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

1. önállóan működő és gazdálkodó intézményei: 

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal   6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

 

2. önállóan működő intézményei: 

a) Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda  6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. 

b) Gondozási Központ     6066 Tiszaalpár, Dózsa György utca 71. 

c) Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár  6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14. 

 

II. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján létrehozott önkormányzati társulás: 

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

 

III. Nemzetiségi Önkormányzat: 

Tiszaalpári Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata  6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 


