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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
A számvitélről szóló 2000. évi C. törvény, válámint áz állámháztártás számvitéléről szóló 
4/2013.(I.11.) számú Kormányréndélét szérint áz állámháztártás szérvézétéi számvitéli 
politikájánák kötéléző tártálmi élémé á pénz-, bánkszámlá- és értékkézélési szábályzát. 
 

1. A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai: 
 
E szábályozási kötélézéttségnék élégét tévé áz Algyő Nágyközség Önkormányzát és á hozzá 
tártozó önállóán működő pénzkézéléssél is foglálkozó szérvézétéi házipénztári pénzkézélését, 
válámint á bánkszámlákon lébonyolított pénzforgálom kézélését, továbbá áz értékkézélést áz 
álábbi jogszábályok figyélémbévétélévél szábályozom: 

• Számvitélről szóló többször módosított 2000.évi C törvény, 
• Az állámháztártás számvitéléről szóló 4/2013.(I.11.) számú Kormányrendelet (Áhsz.), 
• Az állámháztártásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 
• Az állámháztártásról szóló törvény végréhájtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) 

Kormányréndélét (Ávr.), 
• Az éléktroniküs ügyintézés és á bizálmi szolgáltátások áltálános szábályáiról szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény, 
• A pénzforgálom lébonyolításáról szóló 35/2017(XII.14.) MNB réndélét. 

 
2. A szabályzat kiadásának célja 

 
A szábá lyzát kiádá sá nák cé ljá, hogy biztosí tsá á ko ltsé gvété si szérv 

➢ pé nzészko zéinék kézélé sé vél kápcsolátos féládátok égyé rtélmü  méghátá rozá sá t, 
➢ á pé nzforgálom (ké szpé nzbén, illétvé bánkszá mlá n to rté no ) lébonyolí tá sá nák réndjé t, 
➢ á pé nzkézélé s szémé lyi- é s tá rgyi félté télit, félélo ssé gi szábá lyáit, 
➢ á ké szpé nzbén é s kincstá ri szá mlá n tártott pé nzészko zo k forgálmá t, 
➢ á ké szpé nzá llomá nyt é rinto  pé nzmozgá sok jogcí méit é s éljá rá si réndjé t, 
➢ á nápi zá ro  á llomá ny máximá lis mé rté ké t, 
➢ á pé nzszá llí tá s réndjé t, 
➢ á ké szpé nzá llomá ny élléno rzé sékor ko véténdo  éljá rá si szábá lyokát, 
➢ á pé nzkézélé ssél kápcsolátos bizonylátok réndjé t é s á pé nzforgálommál kápcsolátos 

nyilvá ntártá si szábá lyokát. 
 
Jélén szábá lyzát fo bb irá nyáinák méghátá rozá sá é rt, válámint ánnák vé gréhájtá sá é rt, illétvé 
vé gréhájtátá sá é rt á jégyzo , élké szí té sé é rt á pé nzü gyi csoportvézéto  félélo s. 

 
 

II.  BANKSZÁMLAKEZELÉS 
 
Az Algyo i Ko nyvtá r féládátá mindázon ko zféládátok, ko zszolgá ltátá sok opérátí v 
lébonyolí tá sá é s mégválo sí tá sá, ámélyét to rvé ny, félü gyéléti szérvé, vágy égyé b 
jogszábá lyok á féládátko ré bé ütál. 
 
A féládátok to bbsé gé nék mégválo sí tá sá áz opérátí v gázdá lkodá s kérété bén to rté nik, s 
mint ilyén, to bbsé gü k pé nzmozgá ssál já r. 
 
Az Algyo i Ko nyvtá r á ltál bonyolí tott pé nzforgálom: 

• bánkszá mláforgálom, 
• ké szpé nzforgálom igé nybévé télé vél to rté nik 
 



1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése 
 
Az Ö nkormá nyzát Ké pvisélo -téstü lété nék do nté sé álápjá n áz Algyo i Ko nyvtá r 
számlavezető pénzintézeté: 
 

Raiffeisen Bank Zrt. 
1054 Budapest, Akadémia u. 6. 

 
Az Algyo i Ko nyvtá r elszámolási számlájánák pé nzforgálmi szá má: 
 

12067008-01331463-00100000 
 

Az Algyo i Polgá rméstéri Hivátál pé nzü gyi csoportvézéto jé nék ko téléssé gé á bánkszá mlá 
félétt réndélkézé si jogosültsá ggál mégbí zott szémé lyék álá í rá si cí mpé ldá nyá nák, é s á 
hászná lt bé lyégzo  szábá lyszérü  béjélénté sé ro l gondoskodni. A bánkszá mlá n to rté no  
pé nzmozgá sok álá í rá sá éléktroniküs mo don válo sül még. Az Algyo i Ko nyvtá r é s á 
szá mlávézéto  bánk ko zo tt lé tréjo tt szérzo dé s álápjá n á bánk ko télés biztosí táni áz 
éléktroniküs álá í rá shoz szü ksé gés észko zo két, é s ko dokát áz Inté zmé ny réndélkézé sé ré 
bocsá táni. 
 

2.  Az Algyői Könyvtár bankszámláinak kimutatása 
 

12067008-01331463-00100000 Elszámolási számla 
12067008-01331463-00200007 Közfoglalkoztatási alszámla 
 
A szá mlá k nyitá sá rá, vézété sé ré vonátkozo  bánkszá mlászérzo dé sék álá í rá sá rá á 
ko télézéttsé gvá llálá srá é s ánnák éllénjégyzé sé ré á méghátálmázották égyü ttésén 
jogosülták. 
 
2.1. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság 
 
Az Algyo i Ko nyvtá r bánkszá mlá já félétti réndélkézé sré áz álá bbi szémé lyék jogosülták: 
 
Név:     Beosztás: 
Első helyen aláírók: 
Domá nyhá zi Edit   inté zmé nyvézéto  
Szilá gyi-Pérjé si Kátálin  inté zmé nyvézéto -hélyéttés 
 
Akádá lyoztátá s ésété n á Ko télézéttsé gvá llálá s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigázolá s, 
é rvé nyésí té s, ütálvá nyozá s réndjé ré vonátkozo  szábá lyzát 1. szá mü  méllé klété szérinti 
Félhátálmázá s álápjá n áz á ltálá, ko télézéttsé gvá llálá si é s ütálvá nyozá si jogko rrél 
mégbí zott szémé ly. 
 
Második helyen aláírók: 
Ková cs Eriká    ádo - é s pé nzü gyi csoportvézéto  
Kissné  Széndréi Edit   pé nzü gyi élo ádo  
Jühá sz Ritá    pé nzü gyi élo ádo  
To ro k Andrá sné    pé nztá ros 
Alá í rá srá csák ké t álá í ro  égyü ttésén jogosült (1 élso , é s 1 má sodik álá í ro ). 



 
3. Bankszámlaszerződésből adódó jogok és kötelezettségek 

 
A Polgármesteri Hivatal köteles: 

• gondoskodni á bánkszá mlá félétt réndélkézé si jogosültsá ggál mégbí zott szémé lyék 
é s á hászná lt bé lyégzo  szábá lyszérü  béjélénté sé ro l, 

• á szá mláforgálom lébonyolí tá sá rá á bánk á ltál réndszérésí tétt nyomtátvá nyokát 
hászná lni, é s ázon féltü ntétni áz ázonosí tá shoz szü ksé gés ádátokát, 

• félélni á fédézéthiá ny miátt ném téljésí tétt mégbí zá sok jogko vétkézmé nyéié rt, 
• á bánkot é rtésí téni - 60 náppál élo bb - á bánkszá mlászérzo dé s félmondá sá ro l 

 
A számlavezető bank jogai és kötelezettségei: 

• A bánk á Polgá rméstéri Hivátál ké rélmé ré fédézétigázolá sá t ád, é s ázt á tvézéti á 
fédézétbiztosí tá si szá mlá rá, 

• A bánk áz Inté zmé ny szá mlá já n fénná llo  ko vétélé s ütá n vá ltozo  mé rté kü  kámátot 
fizét é s ázt jo vá í rjá á bánkszá mlá n, 

• A bánk á bánkszá mlá vézété sé é rt, á pé nzforgálom lébonyolí tá sá é rt pé nzforgálmi 
jütálé kot, égyé b szolgá ltátá si dí ját, jütálé kot szá mí t fél, 

• A bánk áz ésétlégés ko lcso n visszá ném fizété sé ésété n ké sédélmi kámátot szá mí t 
fél. 

• A bánk á kámátok vá ltozá sá ro l í rá sbán, á dí ják, jütálé kok vá ltozá sá ro l hirdétmé ny 
ü tjá n é rtésí ti áz Inté zmé nyt, 

• A bánk á bánkszá mlá k jává rá-térhé ré í rt o sszégékro l szá mlákivonáttál, á csátolt 
éléktroniküs bizonyláttál, égyés té télékné l áz érédéti okmá ny mégkü ldé sé vél 
é rtésí ti áz Inté zmé nyt, 

• A bánk fédézéthiá ny ésété n münkábé rfizété shéz münkábé rhitélt nyü jt. 
 
A vá lásztott szá mlávézéto  pé nzinté zét á ké pvisélo  téstü lét do nté sé álápjá n vá ltoztátháto  
még. A Polgá rméstéri Hivátál pé nzü gyi csoportjá á do nté sro l á vá ltozá s térvézétt 
ido pontjá élo tt hárminc náppál mégélo zo én é rtésí ti á to rzsko nyvi nyilvá ntártá st vézéto  
Mágyár A llámkincstá r Csongrá d Mégyéi Igázgáto sá gá t. 
A tá jé koztátá s hátá rido ré to rté no  élkü ldé sé é rt á pé nzü gyi csoportvézéto  á félélo s. 

Az á tménétilég szábád pé nzészko zo k bété tké nt válo  élhélyézé sé ro l á ko ltsé gvété si 
réndélétbén méghátá rozott mo don á polgá rméstér, válámint á pé nzinté zét kivá lásztá sá ro l 
á Ké pvisélo -téstü lét do nt 
 

4. A Pénzkezelés lebonyolításának rendje 

 

A számlaforgalom lebonyolítása 

Az Algyo i Ko nyvtá r bánkszá mlá irá é rkézo  béfizété sék jo vá í rá sá 

➢ á tütálá si mégbí zá s 

➢ ké szpé nz á tütálá si mégbí zá s 

álápjá n to rté nik 

 



A tütálá ssál é rkéznék áz álá bbi bévé télék: 

➢ égyé b kü lo nfé lé kiégé szí té sék, tá mogátá sok, 

➢ kiszá mlá zott térmé kék é s szolgá ltátá sok élléné rté ké, 

➢ á tvétt pé nzészko zo k. 

Ké szpé nzbéfizété sék álápjá n to rté nik á jo vá í rá s 

➢ ésétlégés égyé b béfizété sékné l 

A ké szpé nz á tütálá si mégbí zá s áz Inté zmé ny mégréndélé sé álápjá n nyomdáilág kérü l 
légyá rtá srá. A ké szpé nzá tütálá snák tártálmázniá kéll á szá mlátülájdonos névé t é s 
szá mlászá má t, á béfizété s jogcí mé t é s á béfizéto  ázonosí to t. 

 

Ké szpé nzbén téljésí théto  kifizété sék á há zipé nztá rbo l: 

➢ á ko zfoglálkoztátá sbán ré szt vévo k bé ré, 
➢ éllá tották pé nzbéli jüttátá sái, 
➢ ké szlétbészérzé s, 
➢ álkálmázották bélfo ldi kikü ldété sé héz kápcsolo do  nápidí ják, égyé b kiádá sok, 
➢ réklá m- é s propágándákiádá sok, 
➢ kisé rté kü  immátériá lis jávák, tá rgyi észko zo k bészérzé sé, 
➢ szolgá ltátá sok kiádá sái, 
➢ égyé b kü lso  szémé lyi jüttátá sok, 
➢ illété kbé lyég-bészérzé s. 

 
5. Hitelintézeti ügyfélterminál használata: 

 

A bánkszá mlá forgálom á RAIFFEISEN Bánk Eléctrá ü gyfé ltérminá l szoftvérrél válo sül 
még. Az ü gyfé ltérminá l é s á szá mlávézéto  hitélinté zét ko zo tt ko zlékédo  ádátok 
(mégbí zá sok, visszáigázolá sok) titkosák. 

A términá l hászná látá hoz á pé nzforgálmi szolgá ltáto  á ltál biztosí tott félhászná lo né v é s 
jélszo  (éz üto bbit á félhászná lo  hávontá mégvá ltoztát) jélénti á félhászná lo i jogosültsá got. 

Az Algyo i Polgá rméstéri Hivátálná l á tránzákcio k vé gzé sé t áz álá bbi dolgozo k ré szé ré 
éngédé lyézzü k: 
  Kissné  Széndéri Edit 
  Kordá s Ediná 
  Jühá sz Ritá Erzsé bét 
  To ro k Andrá sné  
 
Az ü gyfé ltérminá l hászná látá rá jogosülták á félhászná lo né v é s jélszo  hászná látá vál 
ü zéméltétik á términá lt. A jogosülták jégyzé ké t á szábá lyzát 2.1. pontjá tártálmázzá. 
Az ádátok ro gzí té sé ütá n á bánkhoz béjéléntétt álá í rá srá jogosült szémé lyék titkos 
jélszává nák béí rá sá ütá n indí tháto k á tránzákcio k. 
 
Az á tütálá shoz hászná lt álá í ro észko zo k (tokénék) o rzé sé váskázéttá bán to rté nik, ámélyét 
kü lo n pá ncé lszékré nybén kéll o rizni. A váskázéttá é s á pá ncé lszékré ny külcsá t á pé nzü gyi 
csoportvézéto  kézéli. 
 



A félhászná lo né v é s jélszo  biztonsá gos hélyén to rté no  tá rolá sá é rt á fént mégnévézétt 
ü gyinté zo k félélnék. 
Hibá s tránzákcio  vé gzé sé é rt á términá l hászná lo já félél. 
 

A téljésí té sékro l nápi bontá sbán ké szü lo  mégbí zá sok listá já tártálmázzá: 

• á dá tümot, 

• á mégtérhélé sré kérü lo  szá mlászá mot,  

• á kédvézmé nyézétt szá mlászá má t, 

• á kédvézmé nyézétt névé t, 

• áz ütálándo  o sszégét, 

• á ko zlémé nyt, 

• é s áz álá í rá st. 

 
A bánkszá mlá n to rté no  jo vá í rá sok é s térhélé sék nápi forgálmá nák élszá molá sá ro l é s á 
bánkszá mlá égyénlégé ro l á szá mlávézéto  pé nzinté zét bánkszá mlá kivonátot ké szí t. 
A bánkszá mlá kivonát tártálmázzá: 

• á bánkszá mlá mégnévézé sé t, szá má t, 
• á kivonát sorszá má t, 
• á ko nyvélé s dá tümá t, 
• áz é rté knápot, 
• á forgálom mégnévézé sé t, ko zlémé nyt, 
• ázonosí to  ádátokát, 
• térhélé s, jo vá í rá s o sszégé t, 
• nyito  égyénlégét, 
• térhélé s, jo vá í rá s o sszégé t, 
• á zá ro  égyénlégét. 

  
A bánkszá mlá kivonát álápjá n á nápi ko nyvélé s mégto rté ntékor égyéztétni szü ksé gés á 
bánkszá mlá égyénlégé t. Az égyézo  ko nyvélé s ütá n á bánkszá mlá kivonát á hozzá tártozo  
bizonylátokkál égyü tt kérü l léfü zé sré. A bánkszá mlá kon lébonyolo do  pé nzforgálom 
fo ko nyvi ko nyvélé sé áz ASP Gázdá lkodá si szákréndszér ségí tsé gé vél to rté nik.  
 
 

6. Készpénz felvétele, készpénz felvételére jogosult személyek 
 

 
Az Algyo i Ko nyvtá r bánkszá mlá já ro l ké szpé nz félvé télé ném éngédé lyézétt. 
 
 

III. HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYOK 
 
Algyo  Nágyko zsé g Ö nkormá nyzát Inté zmé nyéi áz Ö nkormá nyzát pé nztá rá hoz 
kápcsolo do án á llándo  é s éséti mégbí zá st kézélnék, válámint pé nzbészédo  hélyké nt 
mü ko dnék. 
 



A pé nzbészédo  hélyék csák ké szpé nzbén téljésí tétt béfizété sék bészédé sé ré jogosülták. A 
bészédétt o sszégbo l kifizété st sémmilyén jogcí mén ném téljésí thétnék. 
A bészédétt bévé télékét mé g áznáp, vágy há á postái nyitvá tártá s ném éngédi, ákkor 
má snáp ko télés áz Inté zmé ny szá mlá já rá csékkén béfizétni. 
A béfizété sék bizonylátolá sá rá készpénzfizetési számlát (B.13-372/á/ü j/6V.rsz.) é s 
nyugta tömböt (B.15-40/V/PM) kéll hászná lni. 
A vá sá rolt szá mlá- é s nyügtá to mbo kro l á szá mvitéli to rvé ny élo í rá sáinák mégfélélo én 
szigorü  szá mádá sok nyilvá ntártá sá élnévézé sü , DE.916 szá mü  nyomtátvá nyt ko télésék áz 
inté zmé nyék hászná lni, é s á bétélt to mbo két 10 é vig ko télésék mégo rizni. 
 
 

IV. Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje 
 

1. Pénzügyi elszámolás előkészítés 
 

1.1 Kötelezettségvállalás 
 
A ko télézéttsé gvá llálá s á jo vá hágyott kiádá si élo irá nyzátok térhé ré fogánátosí tott olyán 
inté zkédé s, mély jo vo béni fizété si ko télézéttsé ggél já r. Ré szlétéit á Ko télézéttsé gvá llálá s, 
pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigázolá s, é rvé nyésí té s, ütálvá nyozá s réndjé ré vonátkozo  
szábá lyzát II. pontjá tártálmázzá. 
 

1.2 Teljesítés igazolásának dokumentálása 
 
A ko télézéttsé gvá llálá s álápjá n élvé gzétt téljésí té s mégto rté nté t doküméntá ltán igázolni 
kéll. Ré szlétéit á Ko télézéttsé gvá llálá s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigázolá s, 
é rvé nyésí té s, ütálvá nyozá s réndjé ré vonátkozo  szábá lyzát IV. pontjá tártálmázzá. 
 

1.3 Érvényesítés 
 
A ko télézéttsé gvá llálá s álápjá n téljésí tétt gázdásá gi ésémé nyro l kiá llí tott okmá nyt á 
kifizété s téljésí té sé élo tt é rvé nyésí téni kéll. Ré szlétéit á Ko télézéttsé gvá llálá s, pé nzü gyi 
éllénjégyzé s, téljésí té sigázolá s, é rvé nyésí té s, ütálvá nyozá s réndjé ré vonátkozo  szábá lyzát 
V. pontjá tártálmázzá. 
 

1.4 Utalványozás 
 
Az ütálvá nyozá s á kiádá s téljésí té sé nék, illétvé á bévé tél bészédé sé nék vágy 
élszá molá sá nák élréndélé sé t jélénti. Ré szlétéit á Ko télézéttsé gvá llálá s, pé nzü gyi 
éllénjégyzé s, téljésí té sigázolá s, é rvé nyésí té s, ütálvá nyozá s réndjé ré vonátkozo  szábá lyzát 
VI. pontjá tártálmázzá. 
 

1.5 Pénzügyi ellenjegyzés 
 
Ré szlétéit á Ko télézéttsé gvá llálá s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigázolá s, é rvé nyésí té s, 
ütálvá nyozá s réndjé ré vonátkozo  szábá lyzát III. pontjá tártálmázzá. 
 
 
 



2. Összeférhetetlenségi szabályok 
 
 

Az o sszéfé rhététlénsé gi szábá lyok ázt á cé lt szolgá ljá k, hogy á réndélkézo  é s áz élléno rzé st 
vé gzo  szémé lyé mindén ésétbén kü lo n vá ljon, é s á ko ltsé gvété s térhé ré élszá molándo  
fizété si ko télézéttsé g, illétvé á bévé télék téljésí té sé légálá bb ké t szémé ly inté zkédé sé 
álápjá n kérü ljo n fogánátosí tá srá. Ré szlétéit á Ko télézéttsé gvá llálá s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, 
téljésí té sigázolá s, é rvé nyésí té s, ütálvá nyozá s réndjé ré vonátkozo  szábá lyzát VII. pontjá 
tártálmázzá. 
 
 

3. A pénztári nyitva tartás, ügyfélfogadás rendje 
 

 
Az ü gyfélék tá jé koztátá sá é rdéké bén á pé nztá rhélyisé g ájtájá rá vágy égyé b jo l lá tháto  
hélyré ki kéll fü ggészténi á há zipé nztá ri o rá kát (nyitvátártá si réndét), válámint áz 
ütálvá nyozo , é rvé nyésí to , éllénjégyzo , é s á pé nztá ros pé nztá rélléno r álá í rá sá t. 
Ü gyélni kéll árrá, hogy á vá ltozá sok folyámátosán á tvézété sré kérü ljénék áz ü gyfé l-
tá jé koztáto n, hogy áz mindig áktüá lis informá cio t szolgá ltásson. 
 
A pé nztá ri nyitvá tártá s münkánápokon: 
 - Hé tfo :  9 - 12, é s 13 - 15 o rá ig 
 - Kédd:  Zá rvá 
 - Szérdá:  9 - 12, é s 13 - 17 o rá ig 
 - Csü to rto k:  Zá rvá 
 - Pé nték:  9 - 12 o rá ig 
 
 
 

4. Záró rendelkezések 
 

 
Jélén szábá lyzát 2018. okto bér 2. nápjá n lé p hátá lybá, é s visszávoná sig é rvé nyés. Ezzél 
égy- ido bén hátá lyá t vészti á 2018. fébrüá r 1–é n hátá lybá lé pétt szábá lyzát. 
 
Az é rvé nyés szábá lyzát élo í rá sáit váláménnyi é rintéttnék bé kéll tártáni.  
      
 
 
Algyo , 2018. okto bér 2. 
    
 
 
                
    …….……………………………………….. 
     Dr.Várgá A kos 
               jégyzo  
  



1. sz. méllé klét 
 

Kötelezettségvállalásra jogosult 
 

Név Beosztás Aláírás 

Domá nyhá zi Edit inté zmé nyvézéto   

Szilá gyi-Pérjé si 
Kátálin 

hélyéttés  

 
Utalványozásra jogosult 

 

Név Beosztás Aláírás 

Domá nyhá zi Edit inté zmé nyvézéto   

Szilá gyi-Pérjé si 
Kátálin 

hélyéttés  

 
Pénzügyi ellenjegyzésére jogosult 

 
Ková cs Eriká Pé nzü gyi 

csoportvézéto  
 

 
Érvényesítésre jogosultak 

 

Név Beosztás Aláírás 

Kissné  Széndréi 
Edit 

pé nzü gyi élo ádo   

To ro k Andrá sné  pé nztá ros  

Jühá sz Ritá pé nzü gyi élo ádo   

Kispéti Zsüzsánná ko nyvélo   

Kordá s Ediná pé nzü gyi élo ádo   

Hégyésné  Doná th 
Hájnálká 

pé nzü gyi élo ádo   

 
 

Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak 
 

Név Beosztás Aláírás 

Domá nyhá zi Edit inté zmé nyvézéto   

Szilá gyi-Pérjé si 
Kátálin 

hélyéttés  

 


