Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015.
(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében, a 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló
vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) III. fejezete a következő alcímmel és 24/A §-sal egészül ki:
“23/A. A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei
24/A. §
Az önkormányzat és intézményei házipénztárából kiadás készpénzben teljesíthető
a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás,
b) személyi juttatások körében közfoglalkoztatottak járandóságai, megbízási díjak, munkába járás
költségtérítése, kiküldetések,
c) készpénzelőleg,
d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
e) számlázott szellemi tevékenység,
f) természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése,
g) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeg alatti kifizetés,
h) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
esetén.”
2. §
A Rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót – tételenként feltüntetve, hogy
mely, kormányrendeletben meghatározott jogcím alapján vált behajthatatlanná az egyes követelés –
minden tárgyévet követő évben legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg a polgármester nyújtja be a
Képviselő-testületnek.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kiskunhalas, 2017. december 14.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2017. december 15.

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

