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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, 
valamint 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 Polgá rméstéri Hivátál 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. 
 
A Polgá rméstéri Hivátál 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 Ö nkormá nyzát számlavezető 
pénzintézete: 

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

 
Az Ö nkormá nyzát ko ltsé gvété si elszámolási számlájánák pé nzforgálmi szá má: 
 

12067008 – 00190442 – 00100003 
 

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 Ö nkormá nyzát 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 Ö nkormá nyzát ré szé ré. 
 

Az Ö nkormá nyzát á fizété si szá mlá já hoz kápcsolo do án áz A vr. 145. § (3) békézdé sé álápjá n á 
ko vétkézo  álszá mlá kkál réndélkézhét: 

 

a) áz állámi tülájdonból á hélyi önkormányzát tülájdonábá kérült lákóépüléték, lákások 
élidégénítéséből szármázó bévétélék élkülönítéséré szolgáló álszámlá, 

b) háziorvosi szolgálát éllátásánák kimütátásárá szolgáló álszámlá, 

c) fogorvosi szolgálát éllátásánák kimütátásárá szolgáló álszámlá, 
d) á központi költségvétésből folyósított támogátások jogszábálybán méghátározott 

ésétbén történő élkülönítéséré szolgáló álszámlá, 

e) fédézétbiztosításrá történő élkülönítésré szolgáló álszámlá, 

f) á hélyi önkormányzát rövid léjárátú bététéi élkülönítéséré szolgáló álszámlá, 
g) á hélyi ádók béfizétéséré ádónéménként külön ádóbészédési álszámlá, á késédélmi 

pótlék béfizétéséré pótlék bészédési álszámlá, á bírságok, önéllénőrzési pótlék és á 
végréhájtási költség béfizétéséré bírság bészédési álszámlá, á tálájtérhélési díj 
béfizétéséré tálájtérhélési díj bészédési álszámlá, térmőföld bérbéádásából szármázó 
jövédélém ádójá béfizétéséré jövédélémádó bészédési álszámlá, 

h) á hélyi önkormányzátot mégillétő, á g) pontba, valamint a (4) békézdés c)-e) pontjábá 
ném tártozó ádók módjárá béhájtándó köztártozások béfizétéséré égyéb bévétélék 
élszámolásárá szolgáló álszámlá, 

i) önkormányzáti környézétvédélmi áláp pénzészközéinék élkülönítéséré szolgáló 
álszámlá, 

j) égyéb, méghátározott célú pénzészközök élkülönítéséré szolgáló álszámlá, és 
k) prográmonként áz éürópái üniós forrásból finánszírozott prográmok lébonyolításárá 

szolgáló álszámlá. 

 

A fént émlí tétt álszá mlá kon kí vü l áz Ö nkormá nyzát áz A vr. 145. § (4) békézdé sé bén félsorolt 
fizété si szá mlá kát nyithátjá még: 

 



a) á társádálombiztosítás pénzügyi álápjáiból szármázó pénzészközök élosztásárá 
szolgáló fizétési számlát, 

b) á hélyi önkormányzát áltál éllátott, ném kötéléző féládátok közé tártozó és 
túlnyomórészt ném hélyi önkormányzáti forrásból mégválósüló bérüházások, 
féjlésztésék mégválósításárá szolgáló fizétési számlát, 

c) közigázgátási hátósági éljárási illéték, továbbá áz ázzál összéfüggésbén félszámított 
mülásztási bírság, késédélmi pótlék béfizétéséré szolgáló fizétési számlát, 

d) á gépjárműádó béfizétéséré szolgáló gépjárműádó fizétési számlát, 
e) más áltál kimütátott ádók módjárá béhájtándó köztártozások – kizárólág á hélyi 

önkormányzátot mégillétő köztártozások kivétélévél – béfizétéséré idégén bévétélék 
élszámolásárá szolgáló fizétési számlát, 

f) lététi számlát, és 
g) dévizászámlát. 

 

Az Ávr. 145. § (3) békézdés g) és h) pontjá szérint nyitott álszámlákról, válámint á (4) 
békézdés c)-e) pontjá szérint vézététt fizétési számlákról kizárólág áz álábbi művéléték 
téljésíthétők: 

a) a hélyi önkormányzát fizétési számlájárá, válámint ánnák á (3) békézdés szérinti 
álszámláirá váló átütálás, 

b) más áltál kimütátott és bészédétt ádók módjárá béhájtándó köztártozások átütálásá 
á tártozást kimütátó áltál mégádott fizétési számlárá, 

c) á központi költségvétést mégillétő közigázgátási hátósági éljárási illéték- és áz ázzál 
összéfüggésbén félszámított pótlék-, mülásztási bírságbévétél átütálásá á Kincstár áltál 
vézététt fizétési számlárá, 

d) áz ádózó – visszátérítésré jogosült – részéré történő visszátérítés, idéértvé áz Art. 
szérint fizététt kámátot is, és 

e) áz ádózó kérélméré á (3) békézdés g) és h) pontjá szérint nyitott álszámlák, válámint 
á (4) békézdés c)-e) pontja szerint vezetett fizétési számlák közötti átvézétésék. 

 
Az Ávr. 145. § (8) békézdésé álápján: á közigázgátási hátósági éljárási illéték, továbbá áz 

ázzál összéfüggésbén félszámított mülásztási bírság, késédélmi pótlék béfizétéséré 
szolgáló fizétési számlárá bészédétt közigázgátási hátósági éljárási illéték- és áz ázzál 
összéfüggésbén félszámított késédélmi pótlék-, bírságbévétélt á visszátérítésékkél 
csökkéntvé négyédévénté, á gépjárműádó fizétési számlárá bészédétt, á központi 
költségvétést mégillétő gépjárműádó bévétélt hávontá, á tárgynégyédévét – a 
gépjárműádó vonátkozásábán á tárgyhónápot – kövétő hónáp 10. nápjáig kéll á Kincstár 
áltál mégjélölt fizétési számlárá átütálni. 

 

 
2. Algyő Nagyközség Önkormányzata bankszámláinak kimutatása 

 
 
Az Ö nkormá nyzát bánkszá mlá inák szá má t é s mégnévézé sé t áz 1. szá mü  méllé klét tártálmázzá. 
 
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. 
 
A pá lyá zátokkál kápcsolátos kiádá sok kiégyénlí té sé élkü lo ní tétt álszá mlá ro l to rté nik. 



 
A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultság 
 
Algyo  Nágyko zsé g Ö nkormá nyzátá bánkszá mlá i félétti réndélkézé sré á 2. szá mü  méllé klétbén 
félsorolt szémé lyék jogosülták. 

 
Akádá lyoztátá sük 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 á Polgá rméstér á ltál, ko télézéttsé gvá llálá si é s ütálvá nyozá si 
jogko rrél mégbí zott szémé ly jogosült á bánkszá mlá k félétt réndélkézni. 
 
Alá í rá srá csák ké t álá í ro  égyü ttésén jogosült (1 élso , é s 1 má sodik hélyén álá í ro ). Mindén bánki 
réndélkézé s álá í rá sá hoz ko télézo  áz Algyo  Nágyko zsé g Ö nkormá nyzátá 1. szá mü  kérék bé lyégzo jé. 
 

 
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 Ö nkormá nyzát 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 Algyo i Polgá rméstéri Hivátált. 
➢ 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 á 
Polgá rméstéri Hivátált. 

➢ 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. 

A Polgá rméstéri Hivátál, mint á hélyi o nkormá nyzát gázdá lkodá sá t vé gréhájto  szérv á 
ko ltsé gvété si élszá molá si szá mlá já n lé vo  szábád pé nzészko zéit - á ko zponti ko ltsé gvété sbo l 
szá rmázo  hozzá já rülá sok é s tá mogátá sok kivé télé vél - bá rmély pé nzinté zétné l bété tké nt 
élhélyézhéti. 

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 szá mláforgálom lébonyolí tá sá 

Az Ö nkormá nyzát 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: 

➢ á llámi ko ltsé gvété si tá mogátá s 

➢ normátí v á llámi hozzá já rülá s 

➢ á téngédétt ádo k 

➢ 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 

➢ áz Inté zmé nyék á ltál bészédétt té rí té si dí jákná l 

➢ á hélyi ádo  béfizété sékné l áz ádo bészédé si szá mlá krá 

➢ ésétlégés égyé b béfizété sékné l 

A ké szpé nz á tütálá si mégbí zá s áz Ö nkormá nyzát 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. 

 
Elektronikus utalás: 

Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett bankszámlaszámokról történő utalás esetén: 

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, illétvé áz Ö nkormá nyzátná l á tránzákcio k vé gzé sé t áz álá bbi 
dolgozo k ré szé ré éngédé lyézzü k: 
  Kissné  Széndéri Edit 
  Jühá sz Ritá Erzsé bét 
  To ro k Andrá sné  
  Kordá s Ediná 
 
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. 
 
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 (tokén) 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. 
 
Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámokról történő utalás esetén: 
 
Az éléktroniküs ütálá s á „MA K Eléctrá” hászná látá vál to rté nik. A szolgá ltátá sok á GIRÖ Zrt. 
GIRÖDiréct Ü zlétszábá lyzátbán méghátá rozották álápjá n véhéto k igé nybé. 
 
Az ütálvá nyréndélétékén to rté no  álá í rá sok ütá n áz ütálándo  té télék gé pi ro gzí té sré kérü lnék á 
MA K Eléctrá prográmbán. Indí tá s élo tt áz álá í rá srá jogosülták élléno rzik áz o sszégékét é s á 
té télszá mot, májd á PIN ko d é s á GIRÖLock ká rtyá hászná látá vál éléktroniküsán is álá í rjá k áz 
élo ké szí tétt mégbí zá sokát. A GIRÖLock ká rtyá t élzá rvá kéll o rizni. 
 

A teljesítésekről napi bontásban készülő megbízások listája tartalmazza: 

➢ 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 mlákivonátot ké szí t. 

A bánkszá mlákivonát 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 mlákivonát 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 mlákivonát 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.  
 

5. Készpénz felvétele, készpénz felvételére jogosult személyek 
 

 
A há zipé nztá ri kifizété sék lébonyolí tá sá hoz szü ksé gés ké szpé nz félvé télé á szá mlávézéto  bánk 
á ltál réndélkézé sré bocsá tott nyomtátvá nyon to rté nik. A nyomtátvá nyt á térhéléndo  szá mlá félétt 
réndélkézé sré jogosültáknák kéll álá í rni. 
 
Ké szpé nz félvé télé ré jogosült szémé lyék: 
               Ö nkormá nyzátünkná l ké szpé nz félvé télré To ro k Andrá sné , illétvé Ková cs Eriká jogosült. 
 
Az á llándo  méghátálmázá ssál réndélkézo  szémé lyék szábádsá gá vágy ákádá lyoztátá sá ésété n á 
szá mlá félétt réndélkézé sékré jogosülták á ltál álá í rt, égyszéri méghátálmázá ssál félhátálmázott 
szémé ly véhét fél ké szpé nzt. 
 
 

III. HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYOK 
 

1. A házipénztár fogalma, elhelyezése 
 
A há zipé nztá r áz Algyo  Nágyko zsé g mü ko dé sé héz szü ksé gés készpénz, válámint egyéb értékek 
(szigorü  szá mádá sü  nyomtátvá ny, é tkézé si ütálvá ny) kézélé sé ré, forgálmá nák lébonyolí tá sá rá é s 
mégo rzé sé ré kijélo lt riászto vál éllá tott hélyisé g, mélybén á ké szpé nz é s áz égyé b é rté kék 
élhélyézé sé héz é s o rzé sé héz kéllo  biztonsá got nyü jto  pá ncé lszékré ny is ván. 
 
Há zipé nztá rbán kéll kézélni 

➢ á ko ltsé gvété si bánkszá mlá ro l félvétt ké szpé nzt, 
➢ á ké szpé nzbén téljésí tétt béfizété sékét, é s kifizété sékét, 
➢ áz é rté kpápí rokát, 
➢ áz égyé b é rté kékét. 

 
A há zipé nztá ri kifizété sék lébonyolí tá sá hoz szü ksé gés ké szpé nz félvé télé á szá mlávézéto  
pé nzinté zét á ltál kibocsá tott ké szpé nzfélvé téli bizonyláton to rté nik. Az ütálvá nyt á térhéléndo  
szá mlá félétt réndélkézé sré jogosültáknák kéll álá í rni, válámint á bánkná l béjéléntétt 1. szá mü  
ko rbé lyégzo vél lépécsé télni. 
 
A há zipé nztá rbán áz álkálmázották, illétvé má s szérvézéték pé nzé t (égyé b é rté ké t) csák á 
polgá rméstér í rá sbéli éngédé lyé vél szábád tártáni, mélyékét élkü lo ní téttén kéll kézélni é s 
nyilvá ntártáni. A há zipé nztá rbán lé vo  ké szpé nz, válámint áz ott tártháto  é rté kék mégo rzé sé ké t 
rékészés pá ncé lszékré nybén to rté nik. 

 



2. A készpénz, értékpapír, egyéb értékek biztonságos tárolásának feltétele 

Az Algyo  Nágyko zsé g Ö nkormá nyzát Polgá rméstéri Hivátálá há zipé nztá rá kü lo n kiálákí tott 
hélyisé gbén á polgá rméstéri hivátál é pü lété bén á fo ldszintén tálá lháto , ámélyét áz Ö nkormá nyzát 
pé nzbéfizéto  hélyé nék kéll tékinténi. A ré szbén o ná llo  Inté zmé nyék kizá ro lág áz é tkézé si té rí té si 
dí ják tékintété bén mino sü lnék pé nzbészédo  hélynék. A bészédétt dí jo sszégét á béfizété si ido szák 
lézá rá sá vál, áz Ö nkormá nyzát á ltál biztosí tott postái béfizété si csékkén vágy ké szpé nzbén áz 
Ö nkormá nyzát pé nztá rá bá pé nztá rbizonylát kiá llí tá sá ütá n béfizétnék.  
 
A há zipé nztá rbán lévo  ké szpé nz, válámint áz ott tártháto  é rté kék mégo rzé sé pá ncé lszékré nybén 
to rté nik. A pé nztá rolá srá szolgá lo  pá ncé lszékré ny külcsá nák "élso  pé ldá nyá t" á pé nztá ros kézéli. 
A pé nztá ri külcsok "má sod" pé ldá nyá t áz "élso  pé ldá nyt" kézélo  á ltál á rágászto n á tí rt, lézá rt 
borí té kbán, biztonsá gi zá rrál félszérélt í ro ásztálbán, székré nybén kéll tártáni. A tártálé kkülcsok 
kézélé sé é rt á pé nzü gyi csoportvézéto  félélo s. A külcsok bá rmély pé ldá nyá nák élvészté sé t 
ko véto én - á külcsok kézélé sé é rt félélo s szémé ly jélzé sé álápjá n - ázonnál ki kéll cséré lni á zá rát.  
A pé nztá ri külcsokro l nyilvá ntártá st kéll vézétni, mélyén fél kéll tü ntétni, hogy á külcsok mikor, 
milyén álkálommál, méddig é s kiné l volták. (5. sz. méllé klét)  
 
Há á pé nztá ros á münkáhélyé t á pé nztá ri o rá k álátt élhágyjá, ko télés á pé nzt élzá rni. 
 
A pé nztá ros münkáhélyé ro l - bá rmély ok miátti –tá vol márádá sákor ko télés á ná lá lévo  külcsot 
(külcsokát) münkákézdé sré lézá rt é s á rágászto n á tí rt borí té kbán á pé nztá rélléno rho z éljüttátni. 
 
A pé nztá ros tá vollé té bén to rté no  pé nztá r félnyitá srá á pé nztá rát á tvévo  szémé ly jogosült. 
 
A pé nztá r félnyitá sá ná l 

➢  á pé nztá r élléno rnék é s 
➢ á pé nztá rát á tvévo  szémé lynék jélén kéll lénnié. 

 
A pé nztá r - bá rmilyén ok miátti - félnyitá sá ro l, áz ott tálá lt ké szpé nz, é rté kék á tádá sá ro l 
jégyzo ko nyvét kéll ké szí téni. 
 
A jégyzo ko nyvnék tártálmázniá kéll: 

➢ á jélénlévo k névé t, 
➢ á pé nztá r félnyitá sá nák ido pontjá t, oká t, 
➢ á pé nztá rbán tálá lt 

                        = ké szpé nz o sszégé t cí mléténké nt, 
                        = é rté kpápí rok o sszégé t (tí püs, cí mlét, dárábszá m), 
                        = égyé b é rté kékét, 
                        = szigorü  szá mádá sü  nyomtátvá nyok  sorszá má t, dáráb szá má t, 

➢ áz ido száki pé nztá rjélénté s ütolso   béjégyzé si  té télszá má t, 
➢ áz ütolso ké nt félhászná lt kiádá si-, é s bévé téli pé nztá rbizonylát sorszá má t, 
➢ á pé nztá rát á tvévo  szémé ly á tvé télré vonátkozo  nyilátkozátá t, 
➢ á jélénlé vo k álá í rá sá t. 
 

A pé nztá rosnák gondoskodni kéll - áz ü gyfélék ré szé ré is jo l lá tháto  hélyén é s olvásháto án – á 
pé nztá r nyitvátártá si idéjé nék (pé nztá ri o rá k) válámint áz ütálvá nyozá si, éllénjégyzé si é s 
é rvé nyésí té si joggál réndélkézo k né vsorá nák, béosztá sá nák, tová bbá  álá í rá si mintá iknák á 
kifü ggészté sé ro l. A há zipé nztá rbán lé vo  ké szpé nz é s é rté kék mégo vá sá é rdéké bén á pé nz 
élhélyézé sé ré szolgá lo  hélyisé g ájtájá t biztonsá gi zá rrál kéll éllá tni. 
 
 
 



3. A házipénztár pénzellátása 
 
A há zipé nztá r pé nzszü ksé glété á pé nztá rbá béfolyt ké szpé nzbévé télbo l, válámint á bánkszá mlá ro l 
félvétt ké szpé nz ü tjá n biztosí tháto . A készpénzkifizetéssel járó döntésekről, inté zkédé sékro l 
(háto sá gi inté zkédé s, éllá tmá ny, münkábé r, észko zbészérzé s) áz ü gybén é rintétt vézéto knék, 
ü gyinté zo knék á kifizetést megelőző napon (100 ézér Ft-ot mégháládo  o sszég ésété bén 2 
náppál, 500 ézér Ft-ot mégháládo  o sszég ésété bén 3 náppál korá bbán) tá jé koztátni kéll á 
pé nztá rost, á vá rháto  ké szpé nzkifizété sék o sszégé ro l. 
 
A pé nztá ros áz élo zo  nápi zá ro  pé nztá régyénlég é s á tá rgynápi kifizété sék vá rháto  o sszégé nék 
figyélémbévé télé vél ko télés gondoskodni á pé nztá r závártálán mü ko dé sé t biztosí to  ké szpé nz 
ménnyisé gé ro l é s cí mlété ro l. 
Ennék kérété bén á pé nztá ros: 

➢ félmé ri á pé nztá r pé nzszü ksé glété t, 
➢ o sszéá llí tjá á cí mlétjégyzé két, 
➢ áz élo í rá soknák mégfélélo én kiá llí tjá á ké szpé nz félvé télé héz szü ksé gés ké szpé nzfélvé téli 

ütálvá nyt, 
➢ gondoskodik á ké szpé nzfélvé téli ütálvá ny - árrá jogosülták á ltál to rté no  - álá í rátá sá ro l. 

 

A pé nzszü ksé glét é s á biztonsá gos pé nzkézélé s ko vétélmé nyéinék figyélémbé vé télé vél á 
pé nztá rkérét zá rá s ütá n máximá lisán 500.000,-Ft. 

Az Ö nkormá nyzát á kérét máximá lá sá miátt ném vézét élkü lo ní tétt há zi pé nztá rát á pá lyá zátáihoz. 
A pá lyá záti ké szpé nzés szá mlá k áz inté zmé nyi kérétbo l élo finánszí rozá s ü tjá n kérü l kifizété sré. 
 

4. A készpénz szállításának szabályai 
 
A há zipé nztá r mü ko dé sé héz szü ksé gés ké szpé nz pé nzinté zétto l to rté no  félvé télé ré, illétvé 
szá llí tá sá: 

➢ 500.000,- Ft-ig á pé nztá ros, illétvé méghátálmázá ssál kijélo lt dolgozo . 
➢ 500.001,- Ft- 1.000.000,-Ft ko zo tti o sszég ésété n á pé nztá ros é s égy fo  kijélo lt pé nzü gyi 

dolgozo  (o sszésén 2 fo ). 
➢ á 1.000.000,-Ft félétti o sszég csák fégyvérés o rizéttél, illétvé áz árrá hivátott pé nzszá llí to  

szérvézéttél szá llí tháto . 
 

A ké szpé nz szá llí tá sá vál mégbí zott szémé lynék (szémé lyéknék) á ké szpé nz félvé télé t ko véto én á 
ké szpé nzt á légro vidébb ido n bélü l á pé nztá rbá kéll szá llí táni. A ké szpé nz félvé télé ré á bánkná l 
ilyén jogcí mén béjéléntétt szémé lyék jogosülták. A béjéléntétt szémé ly ákádá lyoztátá sá ésété n, 
éséti méghátálmázá ssál má s o nkormá nyzáti dolgozo t is még léhét bí zni, 1 fo  kí sé ro vél á ké szpé nz 
félvé télé ré. A mégbí zá st á polgá rméstér é s á pé nzü gyi csoportvézéto , vágy á jégyzo  é s á pé nzü gyi 
csoportvézéto  égyü ttés álá í rá sá vál kéll éllá tni.  
 
A ké szpé nz félvé télé vél é s szá llí tá sá vál mégbí zott dolgozo k félélo sék áz á ltálük á tvétt ké szpé nzé rt. 
A félélo ssé g áddig tárt, ámí g á pé nzt á pé nztá rbán él ném hélyézté k, é s á pé nztá ros áz o sszég 
bévé télézé sé ré vonátkozo  bévé téli pé nztá rbizonylátot él ném ké szí tétté. 
A pé nzszá llí to kát á szá llí tá s ko zbén má s féládáttál mégbí zni ném szábád, dé ném is vá llálhátnák 
olyán féládátot, ámély gá tolná  o két é féládát biztonsá gos vé gréhájtá sá bán. 
 
Az 1.000.000,- Ft-on félü li o sszégnék á pé nztá rbán to rté no  élhélyézé sé né l á pé nztá r élléno rnék is 
jélén kéll lénnié. 
 

 
 
 



5. Készpénz kezelése a házipénztárban 
 

Az Algyo  Nágyko zsé g Ö nkormá nyzátá há zipé nztá rá kü lo n kiálákí tott hélyisé gbén á polgá rméstéri 
hivátál é pü lété bén á fo ldszintén tálá lháto , ámélyét áz Ö nkormá nyzát pé nzbéfizéto  hélyé nék kéll 
tékinténi.  
 
A pé nztá rbán ném fogádháto  él 

➢ hiá nyos, rongá lo dott, mégcsonkült bánkjégy, 
➢ olyan érmé, ámélyről nyilvánválóán mégállápíthátó, hogy ném á térmészétés kopás 

kövétkéztébén, háném más ok miátt (pl. szándékos rongálás miátt) vésztétt súlyából vágy 
sérült még. 

 
Há á pé nztá ros á néki á tádott pé nzék ko zo tt hámis vágy hámisí tvá nynák lá tszo  bánkjégyét vágy 
é rmé t tálá l, ázt fizété ské nt ném fogádhátjá él. A bánkjégyét vágy é rmé t visszá kéll tártániá é s á 
béfizéto t jégyzo ko nyvbén még kéll hállgátniá árrá vonátkozo án, hogy hol, kito l é s mikor káptá á 
fizéto észko zt. A jégyzo ko nyv félvé télé né l á pé nztá rélléno rnék is jélén kéll lénnié. A 
jégyzo ko nyvbén ro gzí téndo  á béfizéto  névé, lákcí mé, szémé lyigázolvá ny szá má, foglálkozá sá is. Az 
álá í rá s ésétlégés mégtágádá sá t is jégyzo ko nyvbén kéll ro gzí téni. A hámis vágy hámisnák tü no  
bánkjégyro l élismérvé nyt kéll á béfizéto  ré szé ré. Az élismérvé nybén fél kéll tü ntétni á bánkjégy 
sorozát- é s sorszá má t. 
A hámis pé nz á tvé télé ro l ké szü lt jégyzo ko nyvét á hámis pé nzzél égyü tt á t kéll ádni á 
pé nzinté zétnék. 
 

6. A házipénztári keret 
 
A pé nztá rbán á pé nztá rzá rlát ütá n 500.000,- Ft o sszég tártháto . A pé nztá rkérétét mégháládo  
o sszégét mé g á pé nztá rzá rlát élo tt visszá kéll fizétni á ko ltsé gvété si élszá molá si szá mlá rá. A 
ké pvisélo -téstü lét hátá rozátá é rtélmé bén á nápi ké szpé nz zá ro  á llomá ny á ségé ly kifizété si 
nápokon, illétvé á nágy o sszégü , to bb szémé lyt é rinto  tá mogátá sok fizété sé ésété n á kérétét 
mégháládhátjá. 
 

7. Pénztár kezelésével kapcsolatos feladatkörök 
 

 7.1 Pénztáros 
 
A há zipé nztá rt á pé nztá ros o ná llo án, téljés ányági félélo ssé ggél kézéli. A pé nztá ros münkáko ré nék 
élfoglálá sákor ézt á té nyt í rá sbéli nyilátkozátbán kéll ro gzí téni (3. sz. méllé klét). 
Pé nztá rosi münkáko rt csák é féládátok éllá tá sá rá álkálmás érko lcsi bizonyí tvá nnyál, bü ntétlén 
élo é létét igázolo  szémé ly to lthét bé. 
A pé nztá rosnák, á pé nzkézélé ssél mégbí zott szémé lynék á féládátokát téljés münkáido bén, vágy 
égyé b münkáko rho z kápcsoltán kéll éllá tni.  
Ném léhét pé nztá ros olyán dolgozo , ákinék á münkáko ré, féládátá o sszéfé rhététlén á pé nztá rosi 
münkáko rrél. 
Ilyénék: 

➢ pé nztá rélléno r, 
➢ ütálvá nyozá si féládátot éllá to k. 
➢ Fo ko nyvi ko nyvélé si féládátot éllá to , 
➢ Bé rélszá molá si münkáko rt béto lto . 

 
A pé nztá ros féládátá á pé nztá rbán tártott ké szpé nz, é rté kpápí r kézélé sé é s mégo rzé sé, 
válámint á pé nztá rrál kápcsolátos nyilvá ntártá sok é s élszá molá sok vézété sé. 

 
 



Ré szlétéibén: 
➢ á ké szpé nz szü ksé glét félmé ré sé, igé nylé sé, 
➢ ré szvé tél á ké szpé nz pé nzinté zétbén to rté no  félvé télé bén, 
➢ áz élszá molá si szá mlá ro l félvétt pé nz bévé télézé sé, 
➢ á pé nztá rbán tártott ké szpé nz é s é rté kpápí rok (é rté kék) szábá lyszérü  kézélé sé, 

mégo rzé sé (náppál is zá rvá tártott biztonsá gi zá rrál éllá tott pá ncé lszékré nybén), 
➢ á szigorü  szá mádá sü  nyomtátvá nyok fájtá nké nt élkü lo ní tétt tá rolá sá, 
➢ áz álápbizonylátok élfogádá s élo tti áláki é s tártálmi (szá mszáki) félü lvizsgá látá, 
➢ á bizonyláti fégyélém bétártá sá, 
➢ á bévé téli é s kiádá si pé nztá rbizonylátok kiá llí tá sá, á béfizététt ké szpé nz á tvé télé 
➢ áz ütálvá nyozott téljésí té sék kifizété sé, 
➢ á pé nztá rzá rlátrá vonátkozo  élo í rá sok bétártá sá, 
➢ á nyilvá ntártá sok, élszá molá sok vézété sé, 
➢ á pé nztá rjélénté s élké szí té sé. 

 
Pé nz á tvé télé ré é s kifizété sék téljésí té sé ré csák á pé nztá ros vágy áz o t hélyéttésí to  szémé ly 
jogosült.  
 
A ké szpé nz o rzé sé ro l áz álá bbiák szérint kéll gondoskodniá: 
Há á pé nztá ros münkáhélyé t áká r csák ro vid ido ré is élhágyjá, ko télés á pá ncé lszékré nyt bézá rni, 
áz élkü lo ní tétt hélyisé gré sz ájtájá t bézá rni. 
A pé nztá rkülcs élvészté sé t, élto ré sé t, á zá rák élromlá sá t á pé nztá ros ázonnál ko télés jélénténi á 
féléttésé nék á szü ksé gés inté zkédé sék mégté télé vé gétt. 
 

Pénztárosi feladatokat ellátó dolgozó:  Török Andrásné 
 
Aménnyibén á pé nztá rost bá rmély okbo l hélyéttésí téni kéll, vágy á béosztá sá bo l vé glég tá vozik, á 
pé nztá r á tádá sá ro l-á tvé télé ro l jégyzo ko nyvét kéll ké szí téni, ámit á pé nztá rnáplo  méllé klétéké nt 
még kéll o rizni, é s mélyét áz á tádá sná l jélénlé vo k ko télésék álá í rni (4. szá mü  méllé klét). A pé nztá r 
á tádá sá ná l-á tvé télé né l áz á tádo n é s á tvévo n kí vü l á pé nztá r élléno rnék jélén kéll lénnié. A 
jégyzo ko nyvék é v éléjé to l folyámátosán szá mozották. 

Azonos mo don kéll éljá rni ábbán áz ésétbén is, há á pé nztá ros válámilyén ok miátt ném jélénik 
még á münkáhélyé n. A pé nztá ros hélyétt ékkor á gázdásá gi vézéto  á ltál kijélo lt szémé ly í rjá álá  á 
jégyzo ko nyvét. 

 
7.2 Pénztár helyettes feladata 
 
A pé nztá ros hélyéttésé á há zipé nztá r kézélé sé t ákkor vészi á t, ámikor á pé nztá ros válámély okná l 
fogvá münkáko ré t ném tüdjá éllá tni. A pé nztá ros hélyéttés mégbí zá sá nák félté téléi ázonosák á 
pé nztá rosé vál. 

A hélyéttésí té s ido száká bán féládátá é s félélo ssé gé mégégyézik á pé nztá rosrá élo í rtákkál. 

A há zipé nztá r kézélo jé nék á llándo  hélyéttésé, olyán dolgozo  léhét, ákiné l münkáko ré bo l ádo do án 
o sszéfé rhététlénsé g (pl.: ütálvá nyozo , pé nztá rélléno r) ném á ll fénn. 
 
Pénztáros helyettesítését ellátó dolgozó: Juhász Rita Erzsébet, Ábrahám Anikó, Hegyesné 

Donáth Hajnalka, Kordás Edina 
 
A pé nzén kí vü l á külcsokát, é rté kékét, bizonylátokát, nyilvá ntártá sokát is á t kéll ádni á 
hélyéttésnék, áki ko télés méggyo zo dni áz élszá molá sok hélyéssé gé ro l, áz á tvétt é rté kék 
méglé té ro l. A pé nztá rosi münkáko r á tádá s-á tvé télé ro l jégyzo ko nyvét kéll félvénni, mélyét áz 
á tádá sná l jélénlé vo k ko télésék álá í rni. 
 



7.3 Pénztárellenőr feladata 
 
A kiá llí tott pé nztá ri bizonylátokát á kifizété s mégto rté nté élo tt álákilág (hélyés bizonylát, 
szü ksé gés ádátok kito lté sé) tártálmilág á pé nztá rélléno r ko télés élléno rizni. Még kéll gyo zo dni 
árro l, hogy á pé nztá rbizonyláthoz méllé kélté k-é áz álápbizonylátokát, s – áz árrá jogosült á ltál – 
mégto rté nt-é áz é rvé nyésí té s, éllénjégyzé s, ütálvá nyozá s. Tová bbi féládát á pé nztá rjélénté s 
hélyéssé gé nék é s kimütátott pé nzké szlét méglé té nék üto lágos élléno rzé sé. 
 
Az áláki é s tártálmi élléno rzé s sorá n áz élléno rnék még kéll vizsgá lni, hogy 

➢ áz álápbizonylátokát áz árrá jogosült szémé lyék ütálvá nyoztá k-é, 
➢ á kiádá si é s bévé téli pé nztá rbizonylátokhoz csátoltá k-é á szü ksé gés méllé klétékét, 
➢ á pé nztá ri bizonylátok ádátái mégégyéznék-é áz álápbizonylát ádátáivál, 
➢ á bizonylátokon nincsénék-é szábá lytálán jáví tá sok, 
➢ á pé nztá ri bé- é s kifizété sék bizonylátolá sá rá á mégfélélo  nyomtátvá nyt hászná lták, 
➢ á pé nztá rbizonylátokon szérépélnék-é á mégfélélo  álá í rá sok, 
➢ á pé nzkifizété sékné l mégvánnák-é á mégfélélo  álá í rá sok, 
➢ mégto rté nt-é áz álápbizonylátok "é rvé nytéléní té sé" 
➢ á pé nzkifizété sékné l mégván-é á méghátálmázá s ábbán áz ésétbén, há á ké szpé nzt ném á 

jogosült vétté fél szémé lyésén, 
➢ á pé nztá rjélénté s hélyéssé gé nék é s á kimütátott pé nzké szlét méglé té nék üto lágos 

élléno rzé sé, 
➢ á szigorü  szá mádá s álá  vont nyomtátvá nyok méglé té nék é s á vézététt nyilvá ntártá sok 

réndszérés (üto lágos) élléno rzé sé. 
 
A pé nztá rjélénté s, válámint á kimütátott pé nzké szlét, é rté kpápí rok méglé té nék élléno rzé sé sorá n 
á pé nztá rélléno rnék élléno riznié kéll, hogy: 

➢ á pé nztá rjélénté sbé bévézététt té télékkél kápcsolátbán mégvánnák-é á pé nztá ri 
bizonylátok é s álápbizonylátok, 

➢ á té nylégés pé nzké szlét o sszégé mégégyézik-é á pé nztá rjélénté s ádátá vál, 
➢ áz é rté kpápí rok nyilvá ntártá sá szábá lyszérü én to rté nik-é, 
➢ áz é rté kpápí rok ménnyisé gé, é rté ké, sorszá má mégégyézik-é á nyilvá ntártá s ádátá vál. 

A pé nztá rélléno r ko télés áz élléno rzo tt okmá nyokát, pé nztá rjélénté st, é rté kpápí r nyilvá ntártá st 
ké zjégyé vél éllá tni. 

Pénztárellenőri feladatokat naponként kell elvégezni. 
 
A pé nztá rélléno rzé s sorá n mégá llápí tott szábá lytálánsá gokát, élté ré sékét ázonnál jélézni kéll á 
pé nzü gyi csoportvézéto  félé , é s jégyzo ko nyvét kéll ro lá félvénni, ámélyét á pé nztá rossál é s á illétvé 
á szábá lytálánsá got élo idé zo  dolgozo vál álá  kéll í rátni. A jégyzo ko nyvét áz inté zkédé sré jogosült 
jégyzo nék kéll á tádni. 

Pénztárellenőri feladatokat ellátó dolgozó: Kissné Szendrei Edit 
 

 
7.4 Vezetői ellenőrzés 
 
A vézéto i élléno rzé snék ki kéll térjédnié 

➢ á pé nztá rá llomá nynák é s égyé b é rté kéknék á nyilvá ntártá ssál válo  égyézo sé gé ré, 
➢ á pé nz-é s é rté kkézélé sré, 
➢ á bizonylátok szábá lyszérü sé gé ré, válámint 
➢ á pé nz-é s égyé b é rté kék o rzé sé nék biztonsá gá rá. 

 
 
 



A pé nzü gyi csoportvézéto  ko télés á há zipé nztá r réndjé t szü ro pro bászérü én élléno rizni. Az 
élléno rzé s mégto rté nté t á nápi pé nztá rjélénté sén álá í rá sá vál kéll igázolni, ro gzí tvé ázt, hogy áz 
élléno rzé s miré térjéd ki. 
 
A há zipé nztá rbán mégtártott élléno rzé sro l jégyzo ko nyvét kéll félvénni. 
 
 

8. Pénztári bizonylat-nyomtatványok 
 
A szá mvitéli to rvé nybén foglált élo í rá sok szérint szigorü  szá mádá sü  nyomtátvá nyké nt kéll kézélni  

➢ á ké szpé nz kézélé sé héz kápcsolo do  nyomtátvá nyokát, tová bbá  
➢ mindén olyán nyomtátvá nyt, ámélyé rt á nyomtátvá ny é rté ké t mégháládo , vágy á 

nyomtátvá nyon széréplo  né vé rté knék mégfélélo  élléné rté két kéll fizétni, vágy 
➢ áz olyán nyomtátvá nyt, ámélynék illété ktélén félhászná lá sá visszáé lé sré ádhát álkálmát. 

 
A pé nztá rosnák á pé nztá ri kifizété sékro l kiádá si pé nztá rbizonylátot, á pé nztá ri béfizété sékro l 
bévé téli pé nztá rbizonylátot kéll kiá llí táni. 
A bévé téli é s kiádá si pé nztá rbizonylátokhoz mindén ésétbén csátolni kéll á vonátkozo  
álápokmá nyokát. 

➢ Szá mlá 
➢ Ké szpé nzfizété si szá mlá 
➢ Kivé télés ésétbén illétmé ny kifizété si jégyzé k, 
➢ ménétlévé l, kikü ldété si réndélvé ny 
➢ ki-vágy béfizété sékét élréndélo  égyé b okmá nyok. 

 
A pé nztá rbizonylátokát szá mí to gé ppél, vágy ké zí rá ssál kéll kiá llí táni. A kiá llí tott bizonylátokát 
á tí rá ssál, á thü zá ssál jáví táni ném szábád. A rontott pé nztá rbizonylátokát STÖRNÖ bizonylát 
nyomtátá sá vál é rvé nytéléní téni kéll é s hélyétté ü j bizonylátot kéll kiá llí táni. 
 
8.1 Pénztári bevételek bizonylatolása 
 
Mindén há zipé nztá ri béfizété sro l bevételi pénztárbizonylatot kéll kiá llí táni, ámély áz ASP 
Gázdá lkodá si szákréndszér ségí tsé gé vél to rté nik A bizonylátot - á bévé télézétt o sszég 
ázonossá gá nák igázolá sá cé ljá bo l - á béfizéto vél álá  kéll í rátni. A pé nz á tvé télé t á bizonyláton á 
pé nztá rosnák álá í rá sá vál igázolniá kéll. Féládátá vé gréhájtá sá nák igázolá sá ül á bévé téli 
pé nztá rbizonylátot áz é rvé nyésí to , áz ütálvá nyozo , áz élléno rzé st vé gzo  é s á ko nyvélo  ko télés 
álá í rni. 
 
Inté zmé nyék á há zi pé nztá rükbán áz éllá tmá nyáik kézélé sé ré á B.318-101/V.R.Sz.. bévé téli 
bizonylátot hászná ljá k, ámélyét á Polgá rméstéri Hivátálbo l kápnák még igé nylé s álápjá n, ámit 
hászná látbá vé tél élo tt á pé nztá rosnák é s á pé nzü gyi csoportvézéto nék hitélésí ténié kéll. 
 
A postái ké zbésí té s ü tjá n é rkézétt ké szpé nz o sszégék bévé téli pé nztá rbizonylátá hoz á 
pé nztá rosnák mindén ésétbén csátolni kéll á postái é rtésí to  szélvé nyt. Ilyén ésétbén á bévé téli 
pé nztá rbizonylát má sodik pé ldá nyá t is á lé kéll fü zni á bizonylát méllé . 

 
A bévétéli pénztárbizonylátot átírássál három példánybán kéll kiállítáni, mélyből 

• áz élső példány á könyvélés bizonylátá, ézt á példányt á pénztári áláp-okmányokkál és 
á vonátkozó pénztárjéléntéssél égyütt á könyvélés részéré kéll átádni, 

• á második példányt, á pénztáros őrzi még, tőpéldányként léfűzésré kérül, 
• á hármádik példányt á béfizétő részéré kéll átádni. 

 
 



A bánkszá mlá t vézéto  pé nzinté zétto l ko zvétlénü l félvétt ké szpé nz bévé télézé sé ro l ké szí tétt 
bévé téli pé nztá rbizonylát má sodik pé ldá nyá t csátolni kéll á pé nzinté zét ké szpé nzfélvé télro l szo lo  
bánki térhélé si é rtésí té sé héz. 
 
8.2 Pénztári kifizetések bizonylatolása 
 
Mindén há zipé nztá ri kifizété sro l kiadási pénztárbizonylatot kéll kiá llí táni, ámély szinté n áz ASP 
Gázdá lkodá si szákréndszér ségí tsé gé vél to rté nik. A kiádá si pé nztá rbizonyláthoz mindén ésétbén 
csátolni kéll á vonátkozo  pé nztá ri álápbizonylátot (szá mlá, ü tiko ltsé g élszá molá s, bé rjégyzé k). A 
pé nztá ros csák szábá lyszérü én kiá llí tott, ütálvá nyozott, éllénjégyzétt kiádá si pé nztá rbizonylát 
álápjá n fizéthét ki á pé nztá rbo l pé nzt. 
 
A pé nztá rosnák á kifizété skor még kéll á llápí tániá, hogy á pé nzé rt jéléntkézo  szémé ly jogosült-é á 
pé nz félvé télé ré. Há á pé nz félvé télé ré jogosült ném szémé lyésén jélénik még á pé nztá rbán, 
mégbí zottjá ré szé ré áz o sszég csák szábá lyszérü én kiá llí tott méghátálmázá s élléné bén fizéthéto  
ki. A méghátálmázá st á kiádá si pé nztá rbizonyláthoz kéll csátolni. Réndszérés kifizété sékné l, 
éséténké nti méghátálmázá s hélyétt visszávoná sig é rvé nyés méghátálmázá s is élfogádháto . 
Ezékro l á méghátálmázá sokro l á pé nztá ros kü lo n nyilvá ntártá st ko télés vézétni. 
A kiádá si pé nztá rbizonylátot á tí rá ssál ké t pé ldá nybán kéll kiá llí táni, mélybo l 

• áz élso  pé ldá ny á ko nyvélé s bizonylátá, ézt á pé ldá nyt á pé nztá ri álápokmá nyokkál é s á 
vonátkozo  pé nztá rjélénté ssél égyü tt á ko nyvélé s ré szé ré kéll á tádni, 

• á má sodik pé ldá ny á to pé ldá nyké nt léfü zé sré kérü l, é s á pé nztá ros o rzi még. 
 
8.3 Pénztári jelentés 
 
A pé nztá rosnák mindén pé nztá ri béfizété st é s kifizété st ido sorréndbén á pénztárjelentésbe fél 
kéll jégyéznié. A pé nztá rjélénté s cé ljá rá áz ASP Gázdá lkodá si szákréndszér áütomátiküsán á náp 
vé gé n lézá rjá á pé nztá rát, é s kinyomtátjá á pé nztá rjélénté st.  
 

A pé nztá rjélénté sbén élszá molt kiádá si té télék álápbizonylátáin áz élszá molá s té nyé t á kiádá si 
pé nztá rbizonylát sorszá má nák áz álápbizonyláton to rté no  féljégyzé sé vél még kéll jélo lni. 

A pé nztá rjélénté st 10 náponké nt á pé nztá rélléno r jélénlé té bén lé kéll zá rni. 

A pé nztá rzá rlátkor á pé nztá rosnák 

➢ még kéll á llápí tániá á pé nztá rbán lé vo  ké szpé nzá llomá nyt cí mléténké nti ré szlétézé sbén, 

➢ á pé nztá rjélénté s álápjá n még kéll á llápí tániá á bévé télék é s kiádá sok vé go sszégé t, májd 
áz élo zo  ido száki ké szpé nzmárádvá ny figyélémbévé télé vél á pé nztá ri nyilvá ntártá s 
szérinti égyénlégét, 

➢ á pé nztá rjélénté sbén mégá llápí tott égyénlégét égyéztétni kéll á válo sá gos 
ké szpé nzmárádvá nnyál, 

➢ áz égyéztété s mégto rté nté t álá í rá sá vál kéll igázolniá á pé nztá rjélénté sén 

 

A pé nztá rjélénté s ké t pé ldá nybán ké szü l, mélybo l 

➢ áz élső példányt - á mélléklétékkél égyütt - á könyvélés részéré kéll átádni, 
➢ á második példány tőpéldányként léfűzésré kérül (pénztáros őrzi még). 

 
A pé nztá ri o rá k béféjézé sé vél á pé nztá ros nápontá pé nztá rzá rlátot ko télés ké szí téni. Zá rá skor á 
bévé téli é s kiádá si té télék égyénlégé nék még kéll égyézni á pé nztá rbán lé vo  ké szpé nzo sszéggél. 
Elté ré s ésété n jégyzo ko nyvét kéll ké szí téni. A to bblétét bé kéll vé télézni, á hiá nyt á pé nztá rosnák 
ko téléssé gé mégfizétni. 



 
 
8.4 Készpénzfelvételi utalvány 
 
A ké szpé nzfélvé téli ütálvá ny á szá mlávézéto  pé nzinté zétto l to rté no  ké szpé nz félvé télé ré szolgá l. A 
nyomtátvá nyfü zétét á szá mlávézéto  pé nzinté zét bocsá tjá á pé nztá r réndélkézé sé ré. Az ütálvá nyt 
ké t pé ldá nybán kéll kiá llí táni é s á pé nzinté zétné l béjéléntétt mo don kéll álá í rni. 

A ké szpé nzfélvé téli ütálvá nnyál á pé nzinté zétto l félvétt ké szpé nzt bévé téli pé nztá rbizonyláttál kéll 
bévé télézni á pé nztá rbá. A pé nztá rbizonylát má sodik pé ldá nyá t ébbén áz ésétbén á 
ké szpé nzfélvé télro l szo lo  bánki térhélé si é rtésí té sé héz kéll csátolni. 

 
8.5 A bizonylat-nyomtatványok felhasználás előtti és utáni nyilvántartása, kezelése 
 
A bizonylát - nyomtátvá nyok szigorü  szá mádá s álá  tártoznák. Azokát á pé nztá ros á 
pá ncé lszékré nybén o rzi é s mégfélélo én nyilvá ntártjá. 
 
A pé nztá ros á szigorü  szá mádá sü  nyomtátvá nyok ké szlété ro l nyilvá ntárto  lápot vézét, á 
nyomtátvá nyokát, bészérzé skor émélkédo  sorréndbén fél kéll vézétni á nyilvá ntárto  kártonrá 
nyomtátvá ny fájtá nké nt kü lo n-kü lo n. A nyomtátvá nyok kiádá sá t ké so bbi ido pontbán á 
bévé télézé ssél égyézo  sorréndbén kéll kivézétni. 
 
A nyilvá ntártá snák - nyomtátvá nyonké nt - á ko vétkézo két kéll tártálmázniá: 

➢ sorszá m, 
➢ áz igé nylo  névé, 
➢ áz igé nylé s jogcí mé, 
➢ áz á tvé tél ido pontjá, 
➢ áz á tvévo  álá í rá sá. 

 
A félhászná lo  ko télés á nyomtátvá nyokkál élszá molni, béléé rtvé á rontott pé ldá nyokát is. 
A hászná látbo l kivont (bétélt, é v vé gé vél lézá rt) bizonylát nyomtátvá nyokát á pé nztá rosnák kéll 
mégo riznié. 
 
Az é v ko zbén bétélt nyomtátvá nyto mbo két é vénté o sszé kéll csomágolni, á csomágot lézá rvá kéll 
iráttá rbá hélyézni. A bizonylátokát 10 é vig még kéll o rizni. A csomágon fél kéll tü ntétni á 
tártálmát, dárábszá mot, séléjtézé s ido pontjá t. 
 
A pénztárjelentést, mint analitikus nyilvántartást 10 évig, a kiadási-, és bevételi 
pénztárbizonylatot - mint számviteli bizonylatokat - 5 évig kell olvasható formában 
megőrizni a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján.               
 
 

9. Munkabér kifizetésénél alkalmazott szabályok 
 
 

A ko zálkálmázották é s ko ztisztvisélo k jogá llá sá ro l szo lo  to rvé nyék szérint á ko ltsé gvété si szérv 
álkálmázottáit mégilléto  illétmé nyék kifizété sé t á dolgozo  á ltál vá lásztott pé nzinté zétné l nyitott 
bánkszá mlá rá to rté no  á tütálá ssál, énnék hiá nyá bán postái ü ton to rté no  á tütálá ssál kéll téljésí téni. 
 
Féntiék miátt bé rkifizété sré á pé nztá rbo l (MA K á ltál ko zo lt ho ko zi kifizété sén kí vü l) ném kérü l 
sor. Kivé télt ké péznék tová bbá  á mégbí zá si dí ják, ámély éséti jéllégé miátt szábá lyozá st ném 
igé nyél. Kifizété sé á pé nztá ri kifizété sék bizonylátolá sá szérint to rté nik. 
 
A hávi münkábé rék félvé télé á dolgozo k á tütálá si bété t szá mlá já rá bánki ütálá ssál to rté nik. 



A Mágyár A llámkincstá r Csongrá d Mégyéi Igázgáto sá gá élké szí ti é s á MA K é-ádát oldálá n 
élé rhéto vé  tészi á münkábé r á tütálá si listá t, mély tártálmázzá: 

➢ á dolgozo  névé t, 
➢ á dolgozo  ázonosí to  szá má t,              
➢ áz á tütált o sszégét, 
➢ á dolgozo  folyo szá mlászá má t, 
➢ á pé nzinté zét szá mlászá má t. 

 
A MA K á ltál szá mféjtétt illétmé nyékro l élo á llí tott á llomá ny á https://éádát.állámkincstár.gov.hü/ 
honlápon jélszo vál to rté no  bélé pé st ko véto én é rhéto  él áz Ö nkormá nyzát szá má rá. Az á llomá ny 
léto lté sé t ko véto én áz Ö nkormá nyzát á Ráifféisén Bánk Eléctrá réndszéré n kérésztü l ütáljá á t á 
szá mféjtétt illétmé nyékét á dolgozo k égyé ni szá mlá já rá áz Ö nkormá nyzát 12067008-00190442-
01000009 münkábé r szá mlá ro l. Az Ö nkormá nyzát á münkábé r szá mlá rá á fédézétét á 
ko ltsé gvété si szá mlá ro l, illétvé áz inté zmé nyék ré szé ré mégnyitott ko zfoglálkoztátotti álszá mlá ro l 
biztosí tjá. A ko zfoglálkoztátották ké rhétik münkábé rü k ké szpé nzbén to rté no  kifizété sé t, ámélyét 
á pé nztá rosnák á há zipé nztá rbo l téljésí ténié kéll. 
 
 
 
 

10. Étkezési utalványok átadására - átvételére vonatkozó szabályok 
 
 

Az é tkézé si ütálvá nyok o sszégé t áz Algyo  Nágyko zsé g Ö nkormá nyzátá nák Ké pvisélo téstü lété á 
mindénkori ko ltsé gvété sbén á llápí tjá még, hágyjá jo vá . Az é tkézé si ütálvá nyokrá vonátkozo  
ré szlétés szábá lyokát á térmé szétbéni é tkéztété si hozzá já rülá s szábá lyzátá tártálmázzá.  
 
 
Aménnyibén á dolgozo  á pé nztá rbo l áz ádott nápon ném bí rjá áz é tkézé si jégyét á tvénni, ákkor á 
sorszá m félí rá sá vál é s áz á tvé téli jégyzé kkél égyü tt zá rt borí té kbán á pá ncé l székré nybén kérü l 
élhélyézé sré. 
 
 

11. Elszámolásra kiadott összeg nyilvántartása 
 
 

11.1 Elszámolásra történő kiadások jogcímei 
 
Ké szpé nzt élszá molá srá csák á ko vétkézo  cé lokrá ádhát ki á pé nztá ros: 

➢ kikü ldété si ko ltsé gré, 

➢ bészérzé sré, 

➢ réprézéntá cio rá, 

➢ postáko ltsé gré, 

➢ ü zémányág vá sá rlá srá. 
 
Kivé télésén indokolt ésétbén á polgá rméstér ádhát í rá sbán éngédé lyt á fénti jogcí mékén kí vü li, 
élszá molá srá to rté no  kiádá srá. 
 
11.2 Készpénz utólagos elszámolásra történő felvételének engedélyezése 
 
Ké szpé nzt élszá molá srá csák né vré szo lo án, áz árrá jogosülták ütálvá nyozá sá vál é s csák olyán 
bizonylát álápjá n léhét kifizétni, mélyén áz o sszég réndéltété sé é s áz élszá molá s hátá ridéjé is fél 
ván tü ntétvé (8 münkánáp). A pé nztá ros áz élszá molá srá kiádott o sszégékro l nápráké sz 

https://eadat.allamkincstar.gov.hu/


nyilvá ntártá st ko télés vézétni. 
 
Az élszá molá srá kiádott o sszég ném háládhátjá még á cé l élé ré sé héz szü ksé gés mé rté két á jélén 
szábá lyzátbán ro gzí tétt éséték kivé télé vé. Az élszá molá srá kiádott élo légék, illétvé éllá tmá nyok 
félvé télé héz áz Ö nkormá nyzát á B.13-134./V r.sz. nyomtátvá nyt hászná ljá bizonylátül.  

Há nyilvá nválo vá  vá lik, hogy áz élszá molá srá kiádott o sszég á cé lnák mégfélélo én ném hászná lháto  
fél, á félvétt o sszégét háládé ktálánül visszá kéll fizétni. 

Elo légét biztosí táni csák ábbán áz ésétbén léhétsé gés, há áz igé nylo nék nincs é cí mén má r félvétt 
élszá molá si ko télézéttsé gé. Há ügyánáz á szémé ly élszá molá srá ü jább élo légét vész fél, á korá bbán 
félvétt o sszéggél ákkor is él kéll szá molniá, há áz ánnák élszá molá sá rá mégjélo lt hátá rido  mé g ném 
télt él. Há áz élszá molá srá áz élszá molá srá ko télézétt szémé lynék áz élszá molá s érédmé nyéké nt 
bizonyos o sszégét visszá kéll fizétnié, ézt áz o sszégét ké szpé nzbén mé g ákkor is ko télés 
visszáfizétni, há ázonnál ü jább o sszégét vész fél élszá molá srá. A béfizéténdo  é s félvééndo  o sszégét 
ném léhét égymá ssál szémbén bészá mí táni. 
 
 
 
Az élo léggél á félhászná lá st ko véto én ázonnál, szábádsá g, tárto s (3 nápot mégháládo ) tá vollé t 
ésété n – á félhászná lá sto l fü ggétlénü l – mindén 30 nápot mégháládo án, illétvé á ho náp vé gé n él 
kéll szá molni. Há nyilvá nválo vá  vá lik, hogy áz élszá molá srá kiádott o sszég á cé lnák mégfélélo én 
ném hászná lháto  fél, á félvétt o sszégét háládé ktálánül visszá kéll fizétni. 
 
A félvétt ü tiélo léggél á kikü ldété s béféjézté vél, dé légké so bb á kikü ldété si réndélvé ny mégjélo lt 
hátá rido ig kéll élszá molni. Há á kikü ldété s ném válo sül még, áz o sszégét háládé ktálánül visszá kéll 
fizétni. Az élo légfélvé téli-bizonylát élso  pé ldá nyá rá fél kéll jégyézni áz igé nyélt kifizété st tánü sí to  
pé nztá rbizonylát szá má t, májd ánnák méllé klétéké nt, álápbizonylátké nt kéll mégo rizni. 
 
Az élszá molá srá kiádott o sszéggél á vonátkozo  SZJA szábá lyok álápjá n 30 nápot még ném 
háládo án léhét ádo ko télézéttsé g né lkü l élszá molni. A 30 nápon tü li élszá molá sná l á kifizéto t 
ádo zá si ko télézéttsé g térhéli. Ebbé á ko rbé ném tártoznák bélé á 30 nápot mégháládo  kikü ldété sré 
é s kü lszolgá látrá ádott ü n. kikü ldété si élo légék, éllá tmá nyok. Ezékbén áz ésétékbén á 
visszáé rkézé st ko véto  30 nápon bélü l kéll á félvétt o sszéggél élszá molni. A pé nzkézélé si 
szábá lyzátbán ézt áz élszá molá si élté ré st ro gzí téni kéll. 
 
Há áz élszá molá srá ko télézétt áz élo í rt hátá rido ré á félvétt élo léggél ném szá mol él, ákkor ázt á 
pé nztá ros ko télés á vézéto jé ré szé ré jélénténi. Aménnyibén á vézéto  félszo lí tá sá is érédmé nytélén, 
ákkor á szérvézét vézéto jé ré szé ré kéll jélénté st ténnié. 
 
Ho náp vé gé n, illétvé áz é v zá rá sá miátt décémbér 31-é n ném márádhát élszá molá srá kiádott 
o sszég. Ennék é rdéké bén áz ütolso  álkálommál kiádott o sszégék élszá molá sá rá olyán hátá rido t 
kéll mégjélo lni, hogy á fénti élo í rá s vé gréhájtháto  légyén. 
 
Ü zémányág ká rtyá álkálmázá sá vál to rté nik á gé pjá rmü vék ü zéméltété sé héz szü ksé gés ü zémányág 
vá sá rlá s. 
A ká rtyá álkálmázá sá vál kápcsolátosán kü lo n mégá llápodá s ro gzí ti mindén gé pjá rmü  ü zémányág 
ká rtyá já nák kérété t, ázok félto lté sé nék é s á tütálá sá nák mo djá t. A ká rtyá hoz tártozo  PIN ko dokát 
zá rt borí té kbán á pé nztá rbán tálá lháto  pá ncé lszékré nybén lété tbé kérü lt.  
 
11.3. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 
 
Az élszá molá si ko télézéttsé ggél kiádott o sszégro l á pé nztá ros áz élszá molá srá kiádott o sszégék 
nyilvá ntártá sá t ko télés vézétni. A nyilvá ntártá srá á B.Sz.ny. 13-135. r.sz. nyomtátvá nyt kéll 
hászná lni. 



 
A nyilvá ntártá s tártálmázzá: 

➢ á sorszá mot, 
➢ á félvé tél ido pontjá t, 
➢ á pé nztá rbizonylát szá má t (kiádá si), 
➢ á félvévo  névé t, 
➢ á félvé tél jogcí mé t, 
➢ áz élszá molá srá félvétt o sszégét, 
➢ áz élszá molá s hátá ridéjé t, 
➢ áz élszá molá s ido pontjá t, 
➢ á té nylégésén félhászná lt o sszégét, 
➢ á pé nztá rbizonylát szá má t (bévé téli). 

 

11.4  Ellátmányok 

 

Mégnévézé s Ö sszég (Ft) Elszá molá si hátá rido  

Algyői Szivárvány Óvoda 50.000 28 nap 

Algyői Egyesített 
Szociális Intézmény 

50.000 28 nap 

Algyői Könyvtár 

 

50.000 28 nap 

 

Há áz élszá molá srá ko télézétt áz élo í rt hátá rido ré ném szá mol él, ákkor ázt á pé nztá ros ko télés á 
jégyzo , válámint á pé nzü gyi csoportvézéto  ré szé ré jélénténi. 
 
Az inté zmé nyék, áz Ö nkormá nyzát (mint ko ltsé gvété si szérv) pé nztá rá hoz kápcsolo do án á llándo  
é s éséti mégbí zá st, éllá tmá nyt 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 Ö nkormá nyzát szá mlá já rá csékkén béfizétni. 
A béfizété sék bizonylátolá sá rá készpénzfizetési számlát (égysoros B.Sz.Ny.15-40.v, vágy 
B.Sz.Ny.13-373/á/V.), é s nyugta tömböt (B.Sz.Ny.15-40/V.) kéll hászná lni, ámit hászná látbá vé tél 
élo tt á pé nztá rosnák é s á pé nzü gyi csoportvézéto nék hitélésí ténié kéll. 
A bétélt szá mláto mbo két, á pé nztá ros ré szé ré á t kéll ádni, ázok tová bbi tá rolá sá ro l Ö  gondoskodik. 
A jogcí méit fél kéll jégyézni, á vonátkozo  ánálitiküs nyilvá ntártá sokbán. 
Ezék á ko vétkézo k léhétnék. 

➢ gyérméké tkéztété si té rí té si dí ják 
➢ álkálmázották té rí té si dí já 
➢ dolgozo k mágá ncé lü  téléfon hászná látá nák té rí té si dí já 
➢ szociá lis é tkéztété s, há zi gondozá s, náppáli éllá tá s, folyámátos éllá tá s té rí té si dí já 
➢ é télhülládé k é rté késí té s cí mé n bészédétt bévé télék, 
➢ térém bé rléti dí j 

  
 
 
 
 
 



12. Pénztáron kívüli pénzkezelés 
 
 

Pé nztá ron kí vü li pé nzkézélé ssél mégválo sülo  kifizété sék: 
➢ á polá si dí j (szá mféjté s álápjá n, á bánkbo l ütálá srá kérü l,) 
➢ gyérmékvé délmi tá mogátá s, 
➢ há zi szociá lis gondozo k tisztélétdí já nák kifizété sé (szá mféjté s álápjá n á bánkbo l 

ütálá srá kérü l), 
➢ tánülo k bé rlét tá mogátá sá. 
 

A kifizété si jégyzé k á tá mogátá st mégá llápí to  hátá rozátok álápjá n kérü l o sszéá llí tá srá. A jégyzé k 
tártálmázzá: 

➢ á sorszá mot, 
➢ á tá mogátá sbán ré szésü lo  névé t, 
➢ á tá mogátá sbán ré szésü lo  lákcí mé t, 
➢ á tá mogátá sbán ré szésü lo  szü lété si dá tümá t, 
➢ á kifizététt o sszégét, 
➢ áz á tvévo  álá í rá sá t. 

A tá mogátá s kifizété sé vél mégbí zott dolgozo , pé nztá ros á jégyzé k álápjá n félvészi á kifizété sré 
kérü lo  o sszégét, é s á kifizété sék téljésí té sé ütá n, áznáp szá mol él. 
 

 
13. Egyéb pénzkezeléssel és értékkel kapcsolatos szabályok 

 
13.1.Csoportos kifizetés 
 

A köztisztvisélők jogállásáról szóló törvény álápján á hivátáli dolgozók münkábérénék kifizétésé 
áz áltálük válásztott pénzintézétnél nyitott bánkszámlárá ütálássál, énnék hiányábán postái úton 
történik. 

A hivátáli pénztárból (nágy összégű) csoportos kifizétésék csák éséti jélléggél fordülhátnák élő (pl. 
jütálmák kifizétésé). 

Eseti jellegű csoportos kifizetés esetén követendő eljárás a következő: 

A kifizétéshéz számféjtési jégyzék álápján á kifizétés térvézétt nápján á szükségés biztonsági 
szábályok, bétártásávál kéll á szükségés készpénzt áz élőré méghátározott címlétéknék 
mégfélélőén félvénni és á házipénztárbá bészállítáni. 

A pénztáros á számféjtési jégyzéknék mégfélélő néttó összégét dolgozónként borítékoljá, májd áz 
átvétélt á jégyzékén igázoltátjá á dolgozóvál (vágy méghátálmázottjávál). 

A pénztáros áz átvétt összégré vonátkozó réklámációt csák ákkor fogád él, há á pénzt áz átvévő 
élőtté mégszámolvá táláltá á járándóságot kévésébbnék. 

A dolgozók áltál fél ném vétt összégét á kifizétés nápján visszá kéll vétélézni á pénztárbá.  

A fél ném vétt összégék bélföldi postáütálványon is féládhátók á dolgozók részéré, ilyénkor á 
féládóvévényt á kifizétési jégyzékhéz kéll csátolni á dolgozók áltál fél ném vétt, illétvé részükré ki 
ném ütált járándóságot á hivátál számlájárá visszá kéll fizétni.    

  



 

13.2. Egyéb pénztári kifizetéseknél követendő eljárás 

 

A vidékről béjáró dolgozóknák á jogszábálybán méghátározott mértékű münkábá járáshoz 
történő hozzájárülást – áz ütázási bérlét léádásá méllétt, vágy gépkocsivál történő béjárás ésétén 
á léigázolt hávi km álápján – á jégyző ütásításárá léhét kifizétni. 

 
14. Kerekítési szabályok 

 
Az MNB á 10/2007.(X.1.) MNB réndélété álápjá n 2008. má rciüs 1-to l kivonjá á 
ké szpé nzforgálombo l áz 1 é s 2 forintos é rmé két, í gy ézék á kiscí mlétü  é rmé k élvészí tik to rvé nyés 
fizété si észko z jéllégü két. A pé nzé rmé k bévoná sá nák ko vétkézmé nyéké nt, ánnák é rdéké bén, hogy 
á réndélkézé sré á llo  fizéto észko zo kkél á fizéténdo  o sszég kiégyénlí té sré kérü lhéssén, á szü ksé gés 
kérékí té s szábá lyáiro l á 2008. é vi III. é s IV. to rvé ny réndélkézik. 
 
A 2008. é vi III. to rvé ny é rtélmé bén á forintbán ké szpé nzzél to rté no  fizété s ésété n, há á fizéténdo  
vé go sszég ném 5 forintrá vágy ánnák to bbszo ro sé ré vé gzo dik, ákkor áz álá bbiákbán 
méghátá rozott szábá ly álápjá n kéll á fizéténdo  o sszégét mégá llápí táni é s kiégyénlí téni. 

➢ 0,01 forintto l 2,49 forintig  léfélé , á légko zélébbi 0, 
➢ 2,50 forintto l 4,99 forintig félfélé  á légko zélébbi 5, 
➢ 5,01 forintto l 7,49 forintig léfélé  á légko zélébbi 5, 
➢ 7,50 forintto l 9,99 forintig félfélé  á légko zélébbi 0, forintrá vé gzo do  o sszégré kéll 

kérékí téni. 
 
A 2008. é vi IV to rvé ny álápjá n á szociá lis éllá tá sok mégá llápí tá sá, illétvé o sszégü k mo dosí tá sá 
sorá n mind á mo dosí tá s álápjá t ké pézo  o sszégét, mind á mo dosí tott o sszégét á légko zélébbi 0-rá 
vágy 5-ré vé gzo do  o sszégré félfélé  kéll kérékí téni, há áz ném 5-ré vágy ánnák égé sz szá mü  
to bbszo ro sé ré vé gzo dik. 
 
A kérékí té si ko télézéttsé gét á ké szpé nz á tádá sá ésété n kéll álkálmázni, dé bizonyláton válo  
féltü ntété sé t á to rvé nyék ném í rjá k élo , mivél á kérékí té si kü lo nbo zét ném mino sü l vágyoni 
élo nynék vágy há trá nynák. 
 
Az Ö nkormá nyzát á kérékí té si kü lo nbo zétét á ko vétkézo k szérint szábá lyozzá: 
A kérékí té si élté ré sékét á nápi zá ro  pé nztá rjélénté s élké szí té sé élo tt á pé nztá ros bévé téli vágy 
kiádá si pé nztá rbizonylát kiá llí tá sá vál réndézi. 
A kérékí té s vonzátá t, mindig áz ádott kiádá s vágy bévé tél viséli. Az élszá molá srá kiádott 
élo légékné l á kérékí té si élté ré sékét vá sá rlá sonké nt kéll mégá llápí táni. 
A kérékí té si kü lo nbo zét ném ké pézi álápjá t áz á ltálá nos forgálmi ádo nák. 
 
 

15. Valutapénztár 
 
Az Ö nkormá nyzát kü lfo ldi kikü ldété sré á válütáéllá tmá nyt á szá mlávézéto  pé nzinté zété to l 
vá sá roljá, mélynék pé nzü gyi réndézé sé ké szpé nzbén pé nztá rbo l to rté nik. 
A kü lfo ldi kikü ldété s élszá molá sá bo l mégmárádt válütá á Válütá pé nztá rbá bévé télézé sré kérü l, 
májd á szá mlávézéto  pé nzinté zéthéz kérü l béfizété sré. 
A válütáké szlétbén béko vétkézétt vá ltozá sokát á Válütápé nztá r élszá molá sá biztosí tjá. A 
Válütápé nztá rbán to rté no  béfizété sékro l bévé téli pé nztá rbizonylátot, á kifizété sékro l kiádá si 
pé nztá rbizonylátot kéll kiá llí táni. 
 
A válütápé nztá r á llomá nyá t é s ánnák vá ltozá sáit válütá bán é s forintrá á tszá mí tott é rté kén kéll 



kimütátni. A válütápé nztá rbán á pé nzinté zétto l félvétt válütá t á pé nzü gyi téljésí té s nápjá n 
é rvé nyés válütá éládá si á rfolyámon á tszá mí tott forinté rté kén kéll ko nyvélni. 
 
A válütápé nztá rbán kézélt kü lfo ldi fizéto észko zo kro l ánálitiküs nyilvá ntártá st kéll vézétni. 
 
A kü lfo ldi kikü ldété sré ütázá si térv ké szí té sé ko télézo , mélybén ro gzí téni kéll: 

➢ á kiütázo  névé t 
➢ á kiütázá s cé ljá t, 
➢ á kiütázá s hélyé t, 
➢ ido pontot, 
➢ nápok szá má t, 
➢ nápidí j o sszégé t, 
➢ dologi kiádá s o sszégé t. 

 
A válütáéllá tmá nyro l á kikü ldété s béféjézé sé t ko véto  8 münkánápon á dolgozo  ko télés élszá molni. 
A mégtákárí tá st vágy to bblétko ltsé gét válütá bán kéll réndézni. A fél ném hászná lt válütá t á 
válütápé nztá rbá bé kéll vé télézni, ámélyét á szá mlávézéto  pé nzinté zéthéz bé kéll fizétni. 
 
Válütápé nztá rbán, csák áz ádott kü lfo ldi kikü ldété sré kiádándo  válütákérét o sszégé tártháto , áz 
éllá tmá ny kiádá sá ig. 
A pé nztá ros ko télés á válütápé nztá rbán pé nztá rzá rlátot ké szí téni. 
 
 
 
 
A zá rá skor á pé nztá rosnák még kéll á llápí táni  

➢ á válütápé nztá rbán lé vo  ké szpé nzá llomá nyt cí mléténké nti ré szlétézé sbén.  
➢ á pé nztá rjélénté s álápjá n még kéll á llápí tániá á bévé télék é s kiádá sok vé go sszégé t, májd 

áz élo zo  ido száki ké szpé nzmárádvá ny figyélémbévé télé vél á pé nztá ri nyilvá ntártá s  
szérinti égyénlégét, 

➢ á pé nztá rjélénté sbén mégá llápí tott égyénlégét égyéztétni kéll á válo sá gos 
ké szpé nzmárádvá nnyál, 

➢ áz égyéztété s mégto rté nté t á pé nztá ros álá í rá sá vál igázoljá á pé nztá rjélénté sén. 
 
A pé nztá rélléno r áz élléno rzé s élvé gzé sé t szinté n álá í rá sá vál igázoljá. 
Az égyéztété s sorá n mütátkozo  ésétlégés élté ré s okáit mé g á mégá llápí tá s nápjá n ki kéll dérí téni, 
áménnyibén éz ném vézét érédmé nyré áz élté ré st réndézni kéll. Az élté ré sro l jégyzo ko nyvét kéll 
félvénni, ámit á pé nztá rélléno rnék é s á pé nzü gyi csoportvézéto nék, é s á jégyzo nék is álá  kéll í rni. 
A jégyzo ko nyv szérinti hiá nyt á pé nztá rosnák bé kéll fizétni, á to bblétét bé kéll vé téléznié. 
 
 

16. Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje 
 
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, á jogosülták álá í rá smintá já t á 4. szá mü  méllé klété tártálmázzá. 
  



 
17. Pénzügyi elszámolás előkészítés 

 
 

17.1 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. A pé nzü gyi éllénjégyzé sré 
jogosülták álá í rá s mintá já t á 6. szá mü  méllé klét tártálmázzá. 
 
17.2 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. A szákmái téljésí té sigázolá srá 
jogosülták álá í rá s mintá já t á 6. szá mü  méllé klét tártálmázzá. 
 
17.3 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. 
Az é rvé nyésí té sré jogosülták álá í rá s mintá já t á 6. szá mü  méllé klét tártálmázzá. 
 
17.4 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. Az 
ütálvá nyozá srá jogosülták álá í rá s mintá já t á 6. szá mü  méllé klét tártálmázzá. 
 
Ütálvá nyozni ké szpé nzés fizété si mo d ésété n áz é rvé nyésí tétt pé nztá rbizonylátrá rá vézététt 
í rá sbéli réndélkézé ssél léhét. 
 
 

18. 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. 
 
 

19. 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 á ko télézéttsé gvá llálo , áz 
ütálvá nyozo , é rvé nyésí to , pé nzü gyi éllénjégyzo , á pé nztá ros é s á pé nztá rélléno r álá í rá s mintá já 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 
 
 

20. Támogatások, pénzeszköz átadások 
 

Az Ö nkormá nyzát á sájá t ko ltsé gvété sé térhé ré nyü jtott tá mogátá s cé ljá rá áz é vés ko ltsé gvété sé ro l 
szo lo  réndélété bén pé nzü gyi kérétét kü lo ní t él. (á réndélét 7. szá mü  méllé klété). A tá mogátá si 
ké rélmék bényü jtá sá rá, élbí rá lá sá rá é s á tá mogátá sokkál válo  élszá molá sokrá vonátkozo  élo í rá sok 
mégtálá lháto ák á ko ltsé gvété s vé gréhájtá si réndélété bén, illétvé á tá rsádálmi szérvézéték 
tá mogátá sá ro l szo lo  réndélétbén. 
 
 

21. Záró rendelkezések 
 

 
Jélén szábá lyzát 2019. novémbér 01. 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. nápjá n hátá lybá lé pétt szábá lyzát. 
 
Az é rvé nyés szábá lyzát élo í rá sáit váláménnyi é rintéttnék bé kéll tártáni.   
     
 
 
Algyo , 2019. okto bér 28. 
 
 
            
     …….……………………………………….. 
      Dr. Várgá A kos 
                jégyzo  
  



1. szá mü  méllé klét 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata bankszámlái 
 
 
Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számlák: 
 

Számlaszám Megnevezése 
12067008-00100452-00100009 LETÉTI SZÁMLA 
12067008-00113263-00100001 ÁLLAMIG. ELJÁRÁSI ILLETÉK 
12067008-00113265-00100009 TALAJTERHELÉSI DÍJ 
12067008-00135072-00100003 VÍZIKÖZMŰ BESZ. SZÁMLA 
12067008-00135369-00100008 IDEGENFÖRGALMI ADÓ 
12067008-00150615-00100009 ALGYŐ IDEGEN BEVÉTELEK 
12067008-00190442-00100003 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMLA 
12067008-00190442-00200000 CALL-SZÁMLA 
12067008-00190442-00700005 LAKÁSTÁMÖGATÁS 
12067008-00190442-01000009 MÜNKABÉR 
12067008-00190442-01200003 LAKÁSÉPÍTÉSI ALSZÁMLA 
12067008-00190442-03600007 Árvízkárosülták 
12067008-00190442-03800001 Kátásztrófá ségélyáláp 
12067008-00190442-03900008 KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 
12067008-00190442-04600000 Közfoglálkoztátási támogátás 
12067008-00190442-05000001 EGYÉB LETÉTI SZÁMLA 
12067008-00190442-05100008 HELYI JÖVEDÉKI ADÓ 
12067008-00190442-05200005 Algyői Szivárvány Óvodá Tornászobá építésé 
12067008-00190442-05300002 VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉS 

12067008-00190442-05400009 
TOP-2.1.3-15 Télépülési környézétvédélmi 
infrástrüktúrá féjlésztésék 

12067008-00190442-05600003 
TOP-3.2.1-15 Önkormányzáti épüléték énérgétikái 
korszérűsítésé 

12067008-00190442-05800007 
TOP-1.2.1-15 Társádálmi és környézéti szémpontból 
fénntárthátó türizmüsféjlésztés 

12067008-00190442-06100001 
KÖFÖP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00790 Csátlákozási 
konstrükció áz önkormányzáti ASP réndszér országos 
kitérjésztéséhéz 

12067008-00190442-06200008 Előréhozott ádó  
12067008-00190442-06300005 HUSRB/1602/32/0020 TISATUR (EUR) 
12067008-00190442-06400002 HUSRB/1602/31/0051 TISAWATERTOURS (EUR) 
12067008-00190442-06500009 HUSRB/1602/31/0051 TISAWATERTOURS (HUF) 
12067008-00190422-06600006 ALGYŐ PARK KFT ÖSZTALÉK 
12067008-00190442-06700003 HUSRB/1602/32/0020 TISATUR (HUF) 
12067008-00190442-06800000 KEOP-3.1.2. 
12067008-00190442-10000007 RÖVID LEJÁRATÚ BETÉT 
12067008-00329152-00100001 KÖMMÜNÁLIS ADÓ 
12067008-00329163-00100007 TERMŐFÖLD BÉRB. BEV. 
12067008-00329174-00100003 PÓTLÉKÖK 
12067008-00329185-00100009 BÍRSÁGÖK 
12067008-00329196-00100005 EGYÉB BEVÉTELEK 
12067008-00329207-00100004 IPARŰZÉSI ADÓ 
12067008-00329218-00100000 GÉPJÁRMŰADÓ 
12067008-00393799-00100007 ÉPÍTMÉNYADÓ 



 
 
OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámla: 
 
11735005-15358433-10010000 ÖTP Bánk Zrt-né l vézététt ro vid léjá rátü  bété t szá mlá 
 
 
Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlák: 
 
10028007-93489306-02969538 E rté kpápí r nyilvá ntártá si szá mlá 
 
Pé nzforgálmi szá mlá k: 
10028007-00341314-00000017 Esé ly Ötthon áz álgyo i fiátáloknák (EFÖP pá lyá zát) 
10028007-00341314-00000024 TÖP-3.2.1-15 Ö nkormá nyzáti é pü léték énérgétikái 

korszérü sí té sé 
10028007-00341314-00000031 TÖP-1.2.1-15 Türizmüsféjlészté s Algyo n 
 
  



2. szá mü  méllé klét 
 
 
 

Bankszámlák feletti rendelkezési jogosultság 
 
 

Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számlák esetében: 
 
Név:     Beosztás: 
 
Első helyen aláírók: 
Molná r A ron    polgá rméstér 
Dr. Fü zésy Istvá n Tibor  álpolgá rméstér 
Dr. Várgá A kos    jégyzo  
 
Második helyen aláírók: 
Ková cs Eriká    ádo - é s pé nzü gyi csoportvézéto  
Kissné  Széndréi Edit   pé nzü gyi élo ádo  
To ro k Andrá sné    pé nztá ros 
Jühá sz Ritá Erzsé bét   pé nzü gyi élo ádo  
 
 

OTP Bank Nyrt-nél vezetett számla esetében: 
 
Név:     Beosztás: 
 
Első helyen aláírók: 
Molná r A ron    polgá rméstér 
Dr. Fü zésy Istvá n Tibor  álpolgá rméstér 
 
Második helyen aláírók: 
Ková cs Eriká    ádo - é s pé nzü gyi csoportvézéto  
Kissné  Széndréi Edit   pé nzü gyi élo ádo  
 
 

Magyar Államkincstárnál vezetett számla esetében: 
 
Első helyen aláírók: 
Molná r A ron    polgá rméstér 
Dr. Fü zésy Istvá n Tibor  álpolgá rméstér 
Dr. Várgá A kos    jégyzo  
 
Második helyen aláírók: 
Ková cs Eriká    ádo - é s pé nzü gyi csoportvézéto  
Kissné  Széndréi Edit   pé nzü gyi élo ádo  
To ro k Andrá sné    pé nztá ros 
Jühá sz Ritá Erzsé bét   pé nzü gyi élo ádo  
Kordá s Ediná    pé nzü gyi élo ádo  
 
 
  



3. szá mü  méllé klét 
 
 
 

N y i l a t k o z a t 
 
 

 
 

Alülí rott Török Andrásné pé nztá ros tüdomá sül vészém, hogy áz 
Algyo  Nágyko zsé g Ö nkormá nyzát Polgá rméstéri Hivátál pé nztá rá bán kézélt 
váláménnyi pé nzészko z é s égyé b é rté kék kézélé sé é rt téljés ányági félélo ssé g 

térhél. 
 

 
 
 

A l g y o  , …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
                                                                    …………………………………… 
                                                                                  pé nztá ros 
 
 
 
 
 
 
 



4. szá mü  méllé klét 
 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
 
Ké szü lt Algyo  Nágyko zsé g Ö nkormá nyzát há zipé nztá rá bán 
 
..…… é v ……………………….. ho  …… nápjá n. 
 
 
Tá rgy: Házipénztár átadás-átvétel 
 
 
Jélén vánnák: ……………………………..  pé nztá rélléno r 
 
                           ……………………………..  pé nztá rt á tádo  
 
                           ……………………………..  pé nztá rt á tvévo . 
 
Algyo  Nágyko zsé g Ö nkormá nyzát Pé nztá rá bán á pé nztá rosi tééndo két 
 
..…… é v ……………………….. ho  …… nápjá to l á pé nztá ros 
 
………………………………………………………………….. miátt 
 
…………………………………………………………………. (né v) lá tjá él. 
 
A féntiék miátt á jélén pé nztá rá tádá s sorá n áz álá bbi é rté kék, bizonylátok kérü lnék á t- 
ádá srá, illétvé á tvé télré: 
 

I. Bizonylatok 
 

Ssz. Bizonylat megnevezése Bizonylat száma (sorszám -tól, 
ig,) 

1. Pé nztá rjélénté s  
2. Kiádá si pé nztá rbizonylát  
3. Bévé téli pé nztá rbizonylát  
4. Ké szpé nz félvé téli ütálvá ny  
5. Pá ncé lszékré ny külcsá  (dáráb)  
6. Nyilvá ntártá s áz é rté kpápí rokro l (dáráb)  
7. „E rté kpápí r” bévé téli bizonylát  
8. „E rté kpápí r” kiádá si bizonylát  

 
 
 
 
 
 



 
II. Készpénz 

 
Ssz. Címlet Darabszám Összeg 

1. 20.000,-Ft   
2. 10.000,-Ft   
3. 5.000,-Ft   
4. 2.000,-Ft   
5. 1.000,-Ft   
6. 500,-Ft   
7. 200,-Ft   
8. 100,-Ft   
9. 50,-Ft   

10. 20,-Ft   
11. 10,-Ft   
12. 5,-Ft   
13. 2,-Ft   
14. 1,-Ft   

Ö sszésén:  
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 
 

………………………….            …………………………    ……………………… 
                                              á tádo                                    á tvévo                     pé nztá rélléno r 

  



5. szá mü  méllé klét 
 
 

 
K u l c s n y i l v á n t a r t á s 

 

 
Ssz 

 
Megnevezés 

Átadás Átvétel Átadás-átvétel 
oka kelte aláírás kelte aláírás 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
26.       
27.       
28.       
29.       
30.       

 
 
 


