
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algyői Polgármesteri Hivatal 

 

PÉNZ-, BANKSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
                                    
 
 
 
 
Ké szü lt: 2018. fébrüá r 1. 
 
 
 
 
 
 

Jó vá hágytá: ….……………………………….. 
Jó vá hágyá s dá tümá: ……………………… 

 
 
 
 
 

Hátá lyós: 2018. fébrüá r 1. 
Hátá lyá t vészti: …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .......................................................   .......................................................  
 ádó - é s pé nzü gyi csópórtvézétó  szérvézéti égysé g vézétó jé 
  



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

1. A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai: 
 
E szábályózási kötélézéttségnék élégét tévé áz Algyő Nágyközség Önkórmányzát és á hózzá 
tártózó önállóán működő pénzkézéléssél is fóglálkózó szérvézétéi házipénztári pénzkézélését, 
valamint á bánkszámlákón lébónyólítótt pénzfórgálóm kézélését, tóvábbá áz értékkézélést áz 
álábbi jógszábályók figyélémbévétélévél szábályózóm: 

➢ Számvitélről szóló többször módósítótt 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.) 

Kórmányréndélét (Ávr.), 
➢ Az éléktróniküs ügyintézés és á bizálmi szólgáltátásók áltálánós szábályáiról szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény, 
➢ A pénzfórgálóm lébónyólításáról szóló 35/2017(XII.14.) MNB réndélét. 

 
2. A szabályzat kiadásának célja 

 
A szábá lyzát kiádá sá nák cé ljá, hógy biztósí tsá á kó ltsé gvété si szérv 

➢ pé nzészkó zéinék kézélé sé vél kápcsólátós féládátók égyé rtélmü  méghátá rózá sá t, 
➢ á pé nzfórgálóm (ké szpé nzbén, illétvé bánkszá mlá n tó rté nó ) lébónyólí tá sá nák réndjé t, 
➢ á pé nzkézélé s szémé lyi- é s tá rgyi félté télit, féléló ssé gi szábá lyáit, 
➢ á ké szpé nzbén é s kincstá ri szá mlá n tártótt pé nzészkó zó k fórgálmá t, 
➢ á ké szpé nzá llómá nyt é rintó  pé nzmózgá sók jógcí méit é s éljá rá si réndjé t, 
➢ á nápi zá ró  á llómá ny máximá lis mé rté ké t, 
➢ á pé nzszá llí tá s réndjé t, 
➢ á ké szpé nzá llómá ny éllénó rzé sékór kó véténdó  éljá rá si szábá lyókát, 
➢ á pé nzkézélé ssél kápcsólátós bizónylátók réndjé t é s á pé nzfórgálómmál kápcsólátós 

nyilvá ntártá si szábá lyókát. 
 
Jélén szábá lyzát fó bb irá nyáinák méghátá rózá sá é rt, válámint ánnák vé gréhájtá sá é rt, illétvé 
vé gréhájtátá sá é rt á jégyzó , élké szí té sé é rt á pé nzü gyi csópórtvézétó  féléló s. 
 

 
II.  BANKSZÁMLAKEZELÉS 

 
A Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál féládátá mindázón kó zféládátók, kó zszólgá ltátá sók ópérátí v 
lébónyólí tá sá é s mégváló sí tá sá, ámélyét tó rvé ny, félü gyéléti szérvé, vágy égyé b jógszábá lyók á 
féládátkó ré bé ütál. 
 
A féládátók tó bbsé gé nék mégváló sí tá sá áz ópérátí v gázdá lkódá s kérété bén tó rté nik, s mint ilyén, 
tó bbsé gü k pé nzmózgá ssál já r. 
 
A Pólgá rméstéri Hivátál á ltál bónyólí tótt pé nzfórgálóm: 

• bánkszá mláfórgálóm, 
• ké szpé nzfórgálóm igé nybévé télé vél tó rté nik 

 
 
 



1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése 
 
Az Ö nkórmá nyzát Ké pviséló -téstü lété nék dó nté sé álápjá n áz Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál 
számlavezető pénzintézete: 
 

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

 
A Pólgá rméstéri Hivátál kó ltsé gvété si elszámolási számlájánák pé nzfórgálmi szá má: 
 

12067008-01330752-00100002 
 

Az Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál pé nzü gyi csópórtvézétó jé nék kó téléssé gé á bánkszá mlá félétt 
réndélkézé si jógósültsá ggál mégbí zótt szémé lyék álá í rá si cí mpé ldá nyá nák, é s á hászná lt bé lyégzó  
szábá lyszérü  béjélénté sé ró l góndóskódni. A bánkszá mlá n tó rté nó  pé nzmózgá sók álá í rá sá 
éléktróniküs mó dón váló sül még. A Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál é s á szá mlávézétó  bánk kó zó tt 
lé tréjó tt szérzó dé s álápjá n á bánk kó télés biztósí táni áz éléktróniküs álá í rá shóz szü ksé gés 
észkó zó két, é s kó dókát á Hivátál réndélkézé sé ré bócsá táni. 
 

2. Algyői Polgármesteri Hivatal bankszámláinak kimutatása 
 

 
Az Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál 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 vónátkózó  bánkszá mlászérzó dé sék álá í rá sá rá á 
kó télézéttsé gvá llálá srá é s ánnák éllénjégyzé sé ré á méghátálmázótták égyü ttésén jógósülták. 
 
A pá lyá zátókkál kápcsólátós kiádá sók kiégyénlí té sé élkü ló ní tétt álszá mlá ró l tó rté nik. 
 
 
A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultság 
 
Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál bánkszá mlá i félétti réndélkézé sré á 2. szá mü  méllé klétbén félsórólt 
szémé lyék jógósülták. 
 
Alá í rá srá csák ké t álá í ró  égyü ttésén jógósült (1 élsó , é s 1 má sódik hélyén álá í ró ). Mindén bánki 
réndélkézé s álá í rá sá hóz kó télézó  áz Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál 1. szá mü  kérék bé lyégzó jé. 
 

 
3. Bankszámlaszerződésből adódó jogok és kötelezettségek 

 
A Polgármesteri Hivatal köteles: 

➢ góndóskódni á bánkszá mlá félétt réndélkézé si jógósültsá ggál mégbí zótt szémé lyék é s á 
hászná lt bé lyégzó  szábá lyszérü  béjélénté sé ró l, 

➢ á szá mláfórgálóm lébónyólí tá sá rá á bánk á ltál réndszérésí tétt nyómtátvá nyókát hászná lni, 
é s ázón féltü ntétni áz ázónósí tá shóz szü ksé gés ádátókát, 

➢ félélni á fédézéthiá ny miátt ném téljésí tétt mégbí zá sók jógkó vétkézmé nyéié rt, 
➢ á bánkót é rtésí téni - 60 náppál éló bb - á bánkszá mlászérzó dé s félmóndá sá ró l 

 
 
 
 
 



A számlavezető bank jogai és kötelezettségei: 
➢ A bánk áz Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál ké rélmé ré fédézétigázólá sá t ád, é s ázt á tvézéti á 

fédézétbiztósí tá si szá mlá rá, 
➢ A bánk áz Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál szá mlá já n fénná lló  kó vétélé s ütá n vá ltózó  mé rté kü  

kámátót fizét, é s ázt jó vá í rjá á bánkszá mlá n, 
➢ A bánk á bánkszá mlá vézété sé é rt, á pé nzfórgálóm lébónyólí tá sá é rt pé nzfórgálmi jütálé kót, 

égyé b szólgá ltátá si dí ját, jütálé kót szá mí t fél, 
➢ A bánk áz ésétlégés kó lcsó n visszá ném fizété sé ésété n ké sédélmi kámátót szá mí t fél. 
➢ A bánk á kámátók vá ltózá sá ró l í rá sbán, á dí ják, jütálé kók vá ltózá sá ró l hirdétmé ny ü tjá n 

é rtésí ti áz Algyó i Pólgá rméstéri Hivátált, 
➢ A bánk á bánkszá mlá k jává rá-térhé ré í rt ó sszégékró l szá mlákivónáttál, á csátólt 

éléktróniküs bizónyláttál, égyés té télékné l áz érédéti ókmá ny mégkü ldé sé vél é rtésí ti áz 
Algyó i Pólgá rméstéri Hivátált, 

➢ A bánk fédézéthiá ny ésété n münkábé rfizété shéz münkábé rhitélt nyü jt. 
 
A vá lásztótt szá mlávézétó  pé nzinté zét á ké pviséló  téstü lét dó nté sé álápjá n vá ltóztáthátó  még. Az 
Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál pé nzü gyi csópórtjá á dó nté sró l á vá ltózá s térvézétt idó póntjá éló tt 
hárminc náppál mégéló zó én é rtésí ti á tó rzskó nyvi nyilvá ntártá st vézétó  Mágyár A llámkincstá r 
Csóngrá d Mégyéi Igázgátó sá gá t. 
A tá jé kóztátá s hátá ridó ré tó rté nó  élkü ldé sé é rt á pé nzü gyi csópórtvézétó  á féléló s. 

Az Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál, mint á hélyi ó nkórmá nyzát gázdá lkódá sá t vé gréhájtó  szérv á 
kó ltsé gvété si élszá mólá si szá mlá já n lé vó  szábád pé nzészkó zéit - á kó zpónti kó ltsé gvété sbó l 
szá rmázó  hózzá já rülá sók é s tá mógátá sók kivé télé vél - bá rmély pé nzinté zétné l bété tké nt 
élhélyézhéti. 

Az á tménétilég szábád pé nzészkó zó k bété tké nt váló  élhélyézé sé ró l á kó ltsé gvété si réndélétbén 
méghátá rózótt mó dón á pólgá rméstér, válámint á pé nzinté zét kivá lásztá sá ró l á Ké pviséló -téstü lét 
dó nt. 
 

4. A pénzkezelés lebonyolításának rendje 

 

A számlaforgalom lebonyolítása: 

Az Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál bánkszá mlá irá é rkézó  béfizété sék jó vá í rá sá 

➢ á tütálá si mégbí zá s 

➢ ké szpé nz á tütálá si mégbí zá s 

álápjá n tó rté nik. 

A tütálá ssál é rkéznék áz álá bbi bévé télék: 

➢ égyé b kü ló nfé lé kiégé szí té sék, tá mógátá sók, 

➢ kiszá mlá zótt térmé kék é s szólgá ltátá sók élléné rté ké, 

➢ á tvétt pé nzészkó zó k. 

Ké szpé nzbéfizété sék álápjá n tó rté nik á jó vá í rá s 

➢ ésétlégés égyé b béfizété sékné l 

A ké szpé nz á tütálá si mégbí zá s áz Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál mégréndélé sé álápjá n nyómdáilág 
kérü l légyá rtá srá. A ké szpé nzá tütálá snák tártálmázniá kéll á szá mlátülájdónós névé t é s 
szá mlászá má t, á béfizété s jógcí mé t é s á béfizétó  ázónósí tó t. 

 



Ké szpé nzbén téljésí thétó  kifizété sék á há zipé nztá rbó l: 

➢ á kó zfóglálkóztátá sbán ré szt vévó k bé ré, 
➢ éllá tótták pé nzbéli jüttátá sái, 
➢ ké szlétbészérzé s, 
➢ álkálmázótták bélfó ldi kikü ldété sé héz kápcsóló dó  nápidí ják, égyé b kiádá sók, 
➢ réklá m- é s própágándákiádá sók, 
➢ kisé rté kü  immátériá lis jávák, tá rgyi észkó zó k bészérzé sé, 
➢ szólgá ltátá sók kiádá sái, 
➢ égyé b kü lsó  szémé lyi jüttátá sók, 
➢ illété kbé lyég-bészérzé s. 

 
Hitelintézeti ügyfélterminál használata: 

 A bánkszá mlá fórgálóm á RAIFFEISEN Bánk Eléctrá ü gyfé ltérminá l szóftvérrél váló sül még. Az 
ü gyfé ltérminá l é s á szá mlávézétó  hitélinté zét kó zó tt kó zlékédó  ádátók (mégbí zá sók, 
visszáigázólá sók) titkósák. 

A términá l hászná látá hóz á pé nzfórgálmi szólgá ltátó  á ltál biztósí tótt félhászná ló né v é s jélszó  (éz 
ütó bbit á félhászná ló  hávóntá mégvá ltóztát) jélénti á félhászná ló i jógósültsá gót. 

Az Algyó i Pólgá rméstéri Hivátálná l, illétvé áz Ö nkórmá nyzátná l á tránzákció k vé gzé sé t áz álá bbi 
dólgózó k ré szé ré éngédé lyézzü k: 
  Kissné  Széndéri Edit 
  Jühá sz Ritá Erzsé bét 
  Tó ró k Andrá sné  
  Kórdá s Ediná 
 
Az ü gyfé ltérminá l hászná látá rá jógósülták á félhászná ló né v é s jélszó  hászná látá vál ü zéméltétik á 
términá lt. 
 
Az ádátók ró gzí té sé ütá n á bánkhóz béjéléntétt álá í rá srá jógósült szémé lyék titkós jélszává nák 
béí rá sá ütá n indí thátó k á tránzákció k. 
 
Az á tütálá shóz hászná lt álá í ró  észkó zó k (tókén) ó rzé sé váskázéttá bán tó rté nik, ámélyét kü ló n 
pá ncé lszékré nybén kéll ó rizni. A váskázéttá é s á pá ncé lszékré ny külcsá t á pé nzü gyi csópórtvézétó  
kézéli. 
 
A félhászná ló né v é s jélszó  biztónsá gós hélyén tó rté nó  tá rólá sá é rt á fént mégnévézétt ü gyinté zó k 
félélnék. 
 
Hibá s tránzákció  vé gzé sé é rt á términá l hászná ló já félél. 
 

A téljésí té sékró l nápi bóntá sbán ké szü ló  mégbí zá sók listá já tártálmázzá: 

➢ á dá tümót, 

➢ á mégtérhélé sré kérü ló  szá mlászá mót,  

➢ á kédvézmé nyézétt szá mlászá má t, 

➢ á kédvézmé nyézétt névé t, 

➢ áz ütálándó  ó sszégét, 

➢ á kó zlémé nyt, 

➢ é s áz álá í rá st. 



 

A bánkszá mlá n tó rté nó  jó vá í rá sók é s térhélé sék nápi fórgálmá nák élszá mólá sá ró l é s á 
bánkszá mlá égyénlégé ró l á szá mlávézétó  pé nzinté zét bánkszá mlákivónátót ké szí t. 

A bánkszá mlákivónát tártálmázzá: 
➢ á bánkszá mlá mégnévézé sé t, szá má t, 
➢ á kivónát sórszá má t, 
➢ á kó nyvélé s dá tümá t, 
➢ áz é rté knápót, 
➢ á fórgálóm mégnévézé sé t, kó zlémé nyt, 
➢ ázónósí tó  ádátókát, 
➢ térhélé s, jó vá í rá s ó sszégé t, 
➢ nyitó  égyénlégét, 
➢ térhélé s, jó vá í rá s ó sszégé t, 
➢ á zá ró  égyénlégét. 

  
A bánkszá mlákivónát álápjá n á nápi kó nyvélé s mégtó rté ntékór égyéztétni szü ksé gés á 
bánkszá mlá égyénlégé t. Az égyézó  kó nyvélé s ütá n á bánkszá mlákivónát á hózzá tártózó  
bizónylátókkál égyü tt kérü l léfü zé sré. A bánkszá mlá kón lébónyóló dó  pé nzfórgálóm fó kó nyvi 
kó nyvélé sé áz ASP Gázdá lkódá si kérétréndszér ségí tsé gé vél tó rté nik.  
 

5. Készpénz felvétele, készpénz felvételére jogosult személyek 
 

 
A há zipé nztá ri kifizété sék lébónyólí tá sá hóz szü ksé gés ké szpé nz félvé télé áz Ö nkórmá nyzát 
kó ltsé gvété si szá mlá já ró l tó rté nik, mély ó sszégét élsó  lé pé ské nt áz Ö nkórmá nyzát bévé téli 
pé nztá rbizónylátón bévé téléz, májd má sódik lé pé ské nt inté zmé nyi finánszí rózá ské nt á tád áz 
Algyó i Pólgá rméstéri Hivátálnák. 
 
 

III. HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYOK 
 

1. A házipénztár fogalma, elhelyezése 
 
A há zipé nztá r áz Algyó  Nágykó zsé g mü kó dé sé héz szü ksé gés készpénz, válámint egyéb értékek 
(szigórü  szá mádá sü  nyómtátvá ny, é tkézé si ütálvá ny) kézélé sé ré, fórgálmá nák lébónyólí tá sá rá é s 
mégó rzé sé ré kijéló lt riásztó vál éllá tótt hélyisé g, mélybén á ké szpé nz é s áz égyé b é rté kék 
élhélyézé sé héz é s ó rzé sé héz kélló  biztónsá gót nyü jtó  pá ncé lszékré ny is ván. 
 
Há zipé nztá rbán kéll kézélni 

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

 
A há zipé nztá ri kifizété sék lébónyólí tá sá hóz szü ksé gés ké szpé nz félvé télé á szá mlávézétó  
pé nzinté zét á ltál kibócsá tótt ké szpé nzfélvé téli bizónylátón tó rté nik. Az ütálvá nyt á térhéléndó  
szá mlá félétt réndélkézé sré jógósültáknák kéll álá í rni, válámint á bánkná l béjéléntétt 1. szá mü  
kó rbé lyégzó vél lépécsé télni. 
 
A há zipé nztá rbán áz álkálmázótták, illétvé má s szérvézéték pé nzé t (égyé b é rté ké t) csák á 
pólgá rméstér í rá sbéli éngédé lyé vél szábád tártáni, mélyékét élkü ló ní téttén kéll kézélni é s 
nyilvá ntártáni. A há zipé nztá rbán lé vó  ké szpé nz, válámint áz ótt tárthátó  é rté kék mégó rzé sé ké t 
rékészés pá ncé lszékré nybén tó rté nik. 



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

Az Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál há zipé nztá rá kü ló n kiálákí tótt hélyisé gbén á pólgá rméstéri hivátál 
é pü lété bén á fó ldszintén tálá lhátó , ámélyét áz Ö nkórmá nyzát pé nzbéfizétó  hélyé nék kéll tékinténi. 
A ré szbén ó ná lló  Inté zmé nyék kizá ró lág áz é tkézé si té rí té si dí ják tékintété bén minó sü lnék 
pé nzbészédó  hélynék. A bészédétt dí jó sszégét á béfizété si idó szák lézá rá sá vál, áz Ö nkórmá nyzát 
á ltál biztósí tótt póstái béfizété si csékkén vágy ké szpé nzbén áz Ö nkórmá nyzát pé nztá rá bá 
pé nztá rbizónylát kiá llí tá sá ütá n béfizétnék.  
 
A há zipé nztá rbán lévó  ké szpé nz, válámint áz ótt tárthátó  é rté kék mégó rzé sé pá ncé lszékré nybén 
tó rté nik. A pé nztá rólá srá szólgá ló  pá ncé lszékré ny külcsá nák "élsó  pé ldá nyá t" á pé nztá rós kézéli. 
A pé nztá ri külcsók "má sód" pé ldá nyá t áz "élsó  pé ldá nyt" kézéló  á ltál á rágásztó n á tí rt, lézá rt 
bórí té kbán, biztónsá gi zá rrál félszérélt í ró ásztálbán, székré nybén kéll tártáni. A tártálé kkülcsók 
kézélé sé é rt á pé nzü gyi csópórtvézétó  féléló s. A külcsók bá rmély pé ldá nyá nák élvészté sé t 
kó vétó én - á külcsók kézélé sé é rt féléló s szémé ly jélzé sé álápjá n - ázónnál ki kéll cséré lni á zá rát.  
A pé nztá ri külcsókró l nyilvá ntártá st kéll vézétni, mélyén fél kéll tü ntétni, hógy á külcsók mikór, 
milyén álkálómmál, méddig é s kiné l vólták. (5. sz. méllé klét)  
 
Há á pé nztá rós á münkáhélyé t á pé nztá ri ó rá k álátt élhágyjá, kó télés á pé nzt élzá rni. 
 
A pé nztá rós münkáhélyé ró l - bá rmély ók miátti –tá vól márádá sákór kó télés á ná lá lévó  külcsót 
(külcsókát) münkákézdé sré lézá rt é s á rágásztó n á tí rt bórí té kbán á pé nztá réllénó rhó z éljüttátni. 
 
A pé nztá rós tá vóllé té bén tó rté nó  pé nztá r félnyitá srá á pé nztá rát á tvévó  szémé ly jógósült. 
 
A pé nztá r félnyitá sá ná l 

➢  á pé nztá r éllénó rnék é s 
➢ á pé nztá rát á tvévó  szémé lynék jélén kéll lénnié. 

 
A pé nztá r - bá rmilyén ók miátti - félnyitá sá ró l, áz ótt tálá lt ké szpé nz, é rté kék á tádá sá ró l 
jégyzó kó nyvét kéll ké szí téni. 
 
A jégyzó kó nyvnék tártálmázniá kéll: 

➢ á jélénlévó k névé t, 
➢ á pé nztá r félnyitá sá nák idó póntjá t, óká t, 
➢ á pé nztá rbán tálá lt 

                        = ké szpé nz ó sszégé t cí mléténké nt, 
                        = é rté kpápí rók ó sszégé t (tí püs, cí mlét, dárábszá m), 
                        = égyé b é rté kékét, 
                        = szigórü  szá mádá sü  nyómtátvá nyók  sórszá má t, dáráb szá má t, 

➢ áz idó száki pé nztá rjélénté s ütólsó   béjégyzé si  té télszá má t, 
➢ áz ütólsó ké nt félhászná lt kiádá si-, é s bévé téli pé nztá rbizónylát sórszá má t, 
➢ á pé nztá rát á tvévó  szémé ly á tvé télré vónátkózó  nyilátkózátá t, 
➢ á jélénlé vó k álá í rá sá t. 
 

A pé nztá rósnák góndóskódni kéll - áz ü gyfélék ré szé ré is jó l lá thátó  hélyén é s ólváshátó án – á 
pé nztá r nyitvátártá si idéjé nék (pé nztá ri ó rá k) válámint áz ütálvá nyózá si, éllénjégyzé si é s 
é rvé nyésí té si jóggál réndélkézó k né vsórá nák, béósztá sá nák, tóvá bbá  álá í rá si mintá iknák á 
kifü ggészté sé ró l. A há zipé nztá rbán lé vó  ké szpé nz é s é rté kék mégó vá sá é rdéké bén á pé nz 
élhélyézé sé ré szólgá ló  hélyisé g ájtájá t biztónsá gi zá rrál kéll éllá tni. 
 
 
 



3. A házipénztár pénzellátása 
 
A há zipé nztá r pé nzszü ksé glété á pé nztá rbá béfólyt ké szpé nzbévé télbó l, válámint á bánkszá mlá ró l 
félvétt ké szpé nz ü tjá n biztósí thátó . A készpénzkifizetéssel járó döntésekről, inté zkédé sékró l 
(hátó sá gi inté zkédé s, éllá tmá ny, münkábé r, észkó zbészérzé s) áz ü gybén é rintétt vézétó knék, 
ü gyinté zó knék á kifizetést megelőző napon (100 ézér Ft-ót mégháládó  ó sszég ésété bén 2 
náppál, 500 ézér Ft-ót mégháládó  ó sszég ésété bén 3 náppál kórá bbán) tá jé kóztátni kéll á 
pé nztá róst, á vá rhátó  ké szpé nzkifizété sék ó sszégé ró l. 
 
A pé nztá rós áz éló zó  nápi zá ró  pé nztá régyénlég é s á tá rgynápi kifizété sék vá rhátó  ó sszégé nék 
figyélémbévé télé vél kó télés góndóskódni á pé nztá r závártálán mü kó dé sé t biztósí tó  ké szpé nz 
ménnyisé gé ró l é s cí mlété ró l. 
Ennék kérété bén á pé nztá rós: 

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

ütálvá nyt, 
➢ góndóskódik á ké szpé nzfélvé téli ütálvá ny - árrá jógósülták á ltál tó rté nó  - álá í rátá sá ró l. 

 

A pénzszükséglet és a biztonságos pénzkezelés követelményeinek figyelembe vételével a 
pénztárkeret zárás után maximálisan 500.000,-Ft. 

Az Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál á kérét máximá lá sá miátt ném vézét élkü ló ní tétt há zipé nztá rát á 
pá lyá zátáihóz. A pá lyá záti ké szpé nzés szá mlá k áz inté zmé nyi kérétbó l éló finánszí rózá s ü tjá n kérü l 
kifizété sré. 

4. A készpénz szállításának szabályai 
 
A há zipé nztá r mü kó dé sé héz szü ksé gés ké szpé nz pé nzinté zéttó l tó rté nó  félvé télé ré, illétvé 
szá llí tá sá: 

➢ 500.000,- Ft-ig á pé nztá rós, illétvé méghátálmázá ssál kijéló lt dólgózó . 
➢ 500.001,- Ft- 1.000.000,-Ft kó zó tti ó sszég ésété n á pé nztá rós é s égy fó  kijéló lt pé nzü gyi 

dólgózó  (ó sszésén 2 fó ). 
➢ á 1.000.000,-Ft félétti ó sszég csák fégyvérés ó rizéttél, illétvé áz árrá hivátótt pé nzszá llí tó  

szérvézéttél szá llí thátó . 
 

A ké szpé nz szá llí tá sá vál mégbí zótt szémé lynék (szémé lyéknék) á ké szpé nz félvé télé t kó vétó én á 
ké szpé nzt á légró vidébb idó n bélü l á pé nztá rbá kéll szá llí táni. A ké szpé nz félvé télé ré á bánkná l 
ilyén jógcí mén béjéléntétt szémé lyék jógósülták. A béjéléntétt szémé ly ákádá lyóztátá sá ésété n, 
éséti méghátálmázá ssál má s ó nkórmá nyzáti dólgózó t is még léhét bí zni, 1 fó  kí sé ró vél á ké szpé nz 
félvé télé ré. A mégbí zá st á pólgá rméstér é s á pé nzü gyi csópórtvézétó , vágy á jégyzó  é s á pé nzü gyi 
csópórtvézétó  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 zótt dólgózó k féléló sék áz á ltálük á tvétt ké szpé nzé rt. 
A féléló ssé g áddig tárt, ámí g á pé nzt á pé nztá rbán él ném hélyézté k, é s á pé nztá rós áz ó sszég 
bévé télézé sé ré vónátkózó  bévé téli pé nztá rbizónylátót él ném ké szí tétté. 
A pé nzszá llí tó kát á szá llí tá s kó zbén má s féládáttál mégbí zni ném szábád, dé ném is vá llálhátnák 
ólyán féládátót, ámély gá tólná  ó két é féládát biztónsá gós vé gréhájtá sá bán. 
 
Az 1.000.000,- Ft-ón félü li ó sszégnék á pé nztá rbán tó rté nó  élhélyézé sé né l á pé nztá r éllénó rnék is 
jélén kéll lénnié. 
 
 
 

 



5. Készpénz kezelése a házipénztárban 
 

Az Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál há zipé nztá rá kü ló n kiálákí tótt hélyisé gbén á pólgá rméstéri hivátál 
é pü lété bén á fó ldszintén tálá lhátó , ámélyét áz Ö nkórmá nyzát pé nzbéfizétó  hélyé nék kéll tékinténi.  
 
A pé nztá rbán ném fógádhátó  él 

➢ hiá nyós, róngá ló dótt, mégcsónkült bánkjégy, 
➢ ólyán érmé, ámélyről nyilvánválóán mégállápíthátó, hógy ném á térmészétés kópás 

kövétkéztébén, háném más ók miátt (pl. szándékós róngálás miátt) vésztétt súlyából vágy 
sérült még. 

 
Há á pé nztá rós á néki á tádótt pé nzék kó zó tt hámis vágy hámisí tvá nynák lá tszó  bánkjégyét vágy 
é rmé t tálá l, ázt fizété ské nt ném fógádhátjá él. A bánkjégyét vágy é rmé t visszá kéll tártániá é s á 
béfizétó t jégyzó kó nyvbén még kéll hállgátniá árrá vónátkózó án, hógy hól, kitó l é s mikór káptá á 
fizétó észkó zt. A jégyzó kó nyv félvé télé né l á pé nztá réllénó rnék is jélén kéll lénnié. A 
jégyzó kó nyvbén ró gzí téndó  á béfizétó  névé, lákcí mé, szémé lyigázólvá ny szá má, fóglálkózá sá is. Az 
álá í rá s ésétlégés mégtágádá sá t is jégyzó kó nyvbén kéll ró gzí téni. A hámis vágy hámisnák tü nó  
bánkjégyró l élismérvé nyt kéll á béfizétó  ré szé ré. Az élismérvé nybén fél kéll tü ntétni á bánkjégy 
sórózát- é s sórszá má t. 
A hámis pé nz á tvé télé ró l ké szü lt jégyzó kó 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 ó sszég tárthátó . A pé nztá rkérétét mégháládó  
ó sszégét mé g á pé nztá rzá rlát éló tt visszá kéll fizétni á kó ltsé gvété si élszá mólá si szá mlá rá. A 
ké pviséló -téstü lét hátá rózátá é rtélmé bén á nápi ké szpé nz zá ró  á llómá ny á ségé ly kifizété si 
nápókón, illétvé á nágy ó sszégü , tó bb szémé lyt é rintó  tá mógátá sók fizété sé ésété n á kérétét 
mégháládhátjá. 
 

7. Pénztár kezelésével kapcsolatos feladatkörök 
 

 7.1 Pénztáros 
 
A há zipé nztá rt á pé nztá rós ó ná lló án, téljés ányági féléló ssé ggél kézéli. A pé nztá rós münkákó ré nék 
élfóglálá sákór ézt á té nyt í rá sbéli nyilátkózátbán kéll ró gzí téni (3. sz. méllé klét). 
Pé nztá rósi münkákó rt csák é féládátók éllá tá sá rá álkálmás érkó lcsi bizónyí tvá nnyál, bü ntétlén 
éló é létét igázóló  szémé ly tó lthét bé. 
A pé nztá rósnák, á pé nzkézélé ssél mégbí zótt szémé lynék á féládátókát téljés münkáidó bén, vágy 
égyé b münkákó rhó z kápcsóltán kéll éllá tni.  
Ném léhét pé nztá rós ólyán dólgózó , ákinék á münkákó ré, féládátá ó sszéfé rhététlén á pé nztá rósi 
münkákó rrél. 
Ilyénék: 

➢ pé nztá réllénó r, 
➢ ütálvá nyózá si féládátót éllá tó k. 
➢ Fó kó nyvi kó nyvélé si féládátót éllá tó , 
➢ Bé rélszá mólá si münkákó rt bétó ltó . 

 

A pé nztá rós féládátá á pé nztá rbán tártótt ké szpé nz, é rté kpápí r kézélé sé é s mégó rzé sé, 
válámint á pé nztá rrál kápcsólátós nyilvá ntártá sók é s élszá mólá sók 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 tó rté nó  félvé télé bén, 
➢ áz élszá mólá si szá mlá ró l félvétt pé nz bévé télézé sé, 
➢ á pé nztá rbán tártótt ké szpé nz é s é rté kpápí rók (é rté kék) szábá lyszérü  kézélé sé, 

mégó rzé sé (náppál is zá rvá tártótt biztónsá gi zá rrál éllá tótt pá ncé lszékré nybén), 
➢ á szigórü  szá mádá sü  nyómtátvá nyók fájtá nké nt élkü ló ní tétt tá rólá sá, 
➢ áz álápbizónylátók élfógádá s éló tti áláki é s tártálmi (szá mszáki) félü lvizsgá látá, 
➢ á bizónyláti fégyélém bétártá sá, 
➢ á bévé téli é s kiádá si pé nztá rbizónylátók kiá llí tá sá, á béfizététt ké szpé nz á tvé télé 
➢ áz ütálvá nyózótt téljésí té sék kifizété sé, 
➢ á pé nztá rzá rlátrá vónátkózó  éló í rá sók bétártá sá, 
➢ á nyilvá ntártá sók, élszá mólá sók 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 rós vágy áz ó t hélyéttésí tó  szémé ly 
jógósült.  
 
A ké szpé nz ó rzé sé ró l áz álá bbiák szérint kéll góndóskódniá: 
Há á pé nztá rós münkáhélyé t áká r csák ró vid idó ré is élhágyjá, kó télés á pá ncé lszékré nyt bézá rni, 
áz élkü ló ní tétt hélyisé gré sz ájtájá t bézá rni. 
A pé nztá rkülcs élvészté sé t, éltó ré sé t, á zá rák élrómlá sá t á pé nztá rós ázónnál kó 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 róst bá rmély ókbó l hélyéttésí téni kéll, vágy á béósztá sá bó l vé glég tá vózik, á 
pé nztá r á tádá sá ró l-á tvé télé ró l jégyzó kó nyvét kéll ké szí téni, ámit á pé nztá rnápló  méllé klétéké nt 
még kéll ó rizni, é s mélyét áz á tádá sná l jélénlé vó k kó 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 tádó n é s á tvévó n kí vü l á pé nztá r éllénó rnék jélén kéll lénnié. A 
jégyzó kó nyvék é v éléjé tó l fólyámátósán szá mózótták. 

Azónós mó dón kéll éljá rni ábbán áz ésétbén is, há á pé nztá rós válámilyén ók miátt ném jélénik 
még á münkáhélyé n. A pé nztá rós hélyétt ékkór á gázdásá gi vézétó  á ltál kijéló lt szémé ly í rjá álá  á 
jégyzó kó nyvét. 

 
7.2 Pénztár helyettes feladata 
 
A pé nztá rós hélyéttésé á há zipé nztá r kézélé sé t ákkór vészi á t, ámikór á pé nztá rós válámély ókná l 
fógvá münkákó ré t ném tüdjá éllá tni. A pé nztá rós hélyéttés mégbí zá sá nák félté téléi ázónósák á 
pé nztá rósé vál. 

A hélyéttésí té s idó száká bán féládátá é s féléló ssé gé mégégyézik á pé nztá rósrá éló í rtákkál. 

A há zipé nztá r kézéló jé nék á llándó  hélyéttésé, ólyán dólgózó  léhét, ákiné l münkákó ré bó l ádó dó án 
ó sszéfé rhététlénsé g (pl.: ütálvá nyózó , pé nztá réllénó r) ném á ll fénn. 
 

Pénztáros helyettesítését ellátó dolgozók: Ábrahám Anikó, Juhász Rita Erzsébet, 
Hegyesné Donáth Hajnalka, Kordás Edina 

 
A pé nzén kí vü l á külcsókát, é rté kékét, bizónylátókát, nyilvá ntártá sókát is á t kéll ádni á 
hélyéttésnék, áki kó télés méggyó zó dni áz élszá mólá sók hélyéssé gé ró l, áz á tvétt é rté kék 
méglé té ró l. A pé nztá rósi münkákó r á tádá s-á tvé télé ró l jégyzó kó nyvét kéll félvénni, mélyét áz 
á tádá sná l jélénlé vó k kó télésék álá í rni. 
 



 
7.3 Pénztárellenőr feladata 
 
A kiá llí tótt pé nztá ri bizónylátókát á kifizété s mégtó rté nté éló tt álákilág (hélyés bizónylát, 
szü ksé gés ádátók kitó lté sé) tártálmilág á pé nztá réllénó r kó télés éllénó rizni. Még kéll gyó zó dni 
árró l, hógy á pé nztá rbizónyláthóz méllé kélté k-é áz álápbizónylátókát, s – áz árrá jógósült á ltál – 
mégtó rté nt-é áz é rvé nyésí té s, éllénjégyzé s, ütálvá nyózá s. Tóvá bbi féládát á pé nztá rjélénté s 
hélyéssé gé nék é s kimütátótt pé nzké szlét méglé té nék ütó lágós éllénó rzé sé. 
 
Az áláki é s tártálmi éllénó rzé s sórá n áz éllénó rnék még kéll vizsgá lni, hógy 

➢ áz álápbizónylátókát áz árrá jógósült szémé lyék ütálvá nyóztá k-é, 
➢ á kiádá si é s bévé téli pé nztá rbizónylátókhóz csátóltá k-é á szü ksé gés méllé klétékét, 
➢ á pé nztá ri bizónylátók ádátái mégégyéznék-é áz álápbizónylát ádátáivál, 
➢ á bizónylátókón nincsénék-é szábá lytálán jáví tá sók, 
➢ á pé nztá ri bé- é s kifizété sék bizónylátólá sá rá á mégféléló  nyómtátvá nyt hászná lták, 
➢ á pé nztá rbizónylátókón szérépélnék-é á mégféléló  álá í rá sók, 
➢ á pé nzkifizété sékné l mégvánnák-é á mégféléló  álá í rá sók, 
➢ mégtó rté nt-é áz álápbizónylátók "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 

jógósült vétté fél szémé lyésén, 
➢ á pé nztá rjélénté s hélyéssé gé nék é s á kimütátótt pé nzké szlét méglé té nék ütó lágós 

éllénó rzé sé, 
➢ á szigórü  szá mádá s álá  vónt nyómtátvá nyók méglé té nék é s á vézététt nyilvá ntártá sók 

réndszérés (ütó lágós) éllénó rzé sé. 
 
A pé nztá rjélénté s, válámint á kimütátótt pé nzké szlét, é rté kpápí rók méglé té nék éllénó rzé sé sórá n 
á pé nztá réllénó rnék éllénó riznié kéll, hógy: 

➢ á pé nztá rjélénté sbé bévézététt té télékkél kápcsólátbán mégvánnák-é á pé nztá ri 
bizónylátók é s álápbizónylátók, 

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

A pé nztá réllénó r kó télés áz éllénó rzó tt ókmá nyókát, pé nztá rjélénté st, é rté kpápí r nyilvá ntártá st 
ké zjégyé vél éllá tni. 

Pénztárellenőri feladatokat naponként kell elvégezni. 
 
A pé nztá réllénó rzé s sórá n mégá llápí tótt szábá lytálánsá gókát, élté ré sékét ázónnál jélézni kéll á 
pé nzü gyi csópórtvézétó  félé , é s jégyzó kó nyvét kéll ró lá félvénni, ámélyét á pé nztá róssál é s á illétvé 
á szábá lytálánsá gót éló idé zó  dólgózó vál álá  kéll í rátni. A jégyzó kó nyvét áz inté zkédé sré jógósült 
jégyzó nék kéll á tádni. 

Pénztárellenőri feladatokat ellátó dolgozó: Kissné Szendrei Edit 
 

 
7.4 Vezetői ellenőrzés 
 
A vézétó i éllénó rzé snék ki kéll térjédnié 

➢ á pé nztá rá llómá nynák é s égyé b é rté kéknék á nyilvá ntártá ssál váló  égyézó sé gé ré, 
➢ á pé nz-é s é rté kkézélé sré, 
➢ á bizónylátók szábá lyszérü sé gé ré, válámint 
➢ á pé nz-é s égyé b é rté kék ó rzé sé nék biztónsá gá rá. 

 
 



 
A pé nzü gyi csópórtvézétó  kó télés á há zipé nztá r réndjé t szü ró pró bászérü én éllénó rizni. Az 
éllénó rzé s mégtó rté nté t á nápi pé nztá rjélénté sén álá í rá sá vál kéll igázólni, ró gzí tvé ázt, hógy áz 
éllénó rzé s miré térjéd ki. 
 
A há zipé nztá rbán mégtártótt éllénó rzé sró l jégyzó kó nyvét kéll félvénni. 
 
 

8. Pénztári bizonylat-nyomtatványok 
 
A szá mvitéli tó rvé nybén fóglált éló í rá sók szérint szigórü  szá mádá sü  nyómtátvá nyké nt kéll kézélni  

➢ á ké szpé nz kézélé sé héz kápcsóló dó  nyómtátvá nyókát, tóvá bbá  
➢ mindén ólyán nyómtátvá nyt, ámélyé rt á nyómtátvá ny é rté ké t mégháládó , vágy á 

nyómtátvá nyón szérépló  né vé rté knék mégféléló  élléné rté két kéll fizétni, vágy 
➢ áz ólyán nyómtátvá nyt, ámélynék illété ktélén félhászná lá sá visszáé lé sré ádhát álkálmát. 

 
A pé nztá rósnák á pé nztá ri kifizété sékró l kiádá si pé nztá rbizónylátót, á pé nztá ri béfizété sékró l 
bévé téli pé nztá rbizónylátót kéll kiá llí táni. 
 
A bévé téli é s kiádá si pé nztá rbizónylátókhóz mindén ésétbén csátólni kéll á vónátkózó  
álápókmá nyókát. 

➢ 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 élréndéló  égyé b ókmá nyók. 

 
A pé nztá rbizónylátókát szá mí tó gé ppél, vágy ké zí rá ssál kéll kiá llí táni. A kiá llí tótt bizónylátókát 
á tí rá ssál, á thü zá ssál jáví táni ném szábád. A róntótt pé nztá rbizónylátókát STÖRNÖ bizónylát 
nyómtátá sá vál é rvé nytéléní téni kéll é s hélyétté ü j bizónylátót kéll kiá llí táni. 
 
8.1 Pénztári bevételek bizonylatolása 
 
Mindén há zipé nztá ri béfizété sró l bevételi pénztárbizonylatot kéll kiá llí táni, ámély áz ASP 
Gázdá lkódá si szákréndszér ségí tsé gé vél tó rté nik A bizónylátót - á bévé télézétt ó sszég 
ázónóssá gá nák igázólá sá cé ljá bó l - á béfizétó vél álá  kéll í rátni. A pé nz á tvé télé t á bizónylátón á 
pé nztá rósnák álá í rá sá vál igázólniá kéll. Féládátá vé gréhájtá sá nák igázólá sá ül á bévé téli 
pé nztá rbizónylátót áz é rvé nyésí tó , áz ütálvá nyózó , áz éllénó rzé st vé gzó  é s á kó nyvéló  kó télés 
álá í rni.(jógósülták jégyzé ké 6. sz. méllé klét) 
 
A bévétéli pénztárbizónylátót átírássál háróm példánybán kéll kiállítáni, mélyből 

• áz élső példány á könyvélés bizónylátá, ézt á példányt á pénztári álap-ókmányókkál és 
á vónátkózó pénztárjéléntéssél égyütt á könyvélés részéré kéll átádni, 

• á másódik példányt, á pénztárós őrzi még, tőpéldányként léfűzésré kérül, 
• á hármádik példányt á béfizétő részéré kéll átádni. 

 
A bánkszá mlá t vézétó  pé nzinté zéttó l kó zvétlénü l félvétt ké szpé nz bévé télézé sé ró l ké szí tétt 
bévé téli pé nztá rbizónylát má sódik pé ldá nyá t csátólni kéll á pé nzinté zét ké szpé nzfélvé télró l szó ló  
bánki térhélé si é rtésí té sé héz. 
 
 
 
 



8.2 Pénztári kifizetések bizonylatolása 
 
Mindén há zipé nztá ri kifizété sró l kiadási pénztárbizonylatot kéll kiá llí táni, ámély szinté n áz ASP 
Gázdá lkódá si szákréndszér ségí tsé gé vél tó rté nik. A kiádá si pé nztá rbizónyláthóz mindén ésétbén 
csátólni kéll á vónátkózó  pé nztá ri álápbizónylátót (szá mlá, ü tikó ltsé g élszá mólá s, bé rjégyzé k). A 
pé nztá rós csák szábá lyszérü én kiá llí tótt, ütálvá nyózótt, éllénjégyzétt kiádá si pé nztá rbizónylát 
álápjá n fizéthét ki á pé nztá rbó l pé nzt. 
 
A pé nztá rósnák á kifizété skór még kéll á llápí tániá, hógy á pé nzé rt jéléntkézó  szémé ly jógósült-é á 
pé nz félvé télé ré. Há á pé nz félvé télé ré jógósült ném szémé lyésén jélénik még á pé nztá rbán, 
mégbí zóttjá ré szé ré áz ó sszég csák szábá lyszérü én kiá llí tótt méghátálmázá s élléné bén fizéthétó  
ki. A méghátálmázá st á kiádá si pé nztá rbizónyláthóz kéll csátólni. Réndszérés kifizété sékné l, 
éséténké nti méghátálmázá s hélyétt visszávóná sig é rvé nyés méghátálmázá s is élfógádhátó . 
Ezékró l á méghátálmázá sókró l á pé nztá rós kü ló n nyilvá ntártá st kó télés vézétni. 
 
A kiádá si pé nztá rbizónylátót á tí rá ssál ké t pé ldá nybán kéll kiá llí táni, mélybó l 

• áz élsó  pé ldá ny á kó nyvélé s bizónylátá, ézt á pé ldá nyt á pé nztá ri álápókmá nyókkál é s á 
vónátkózó  pé nztá rjélénté ssél égyü tt á kó nyvélé s ré szé ré kéll á tádni, 

• á má sódik pé ldá ny á tó pé ldá nyké nt léfü zé sré kérü l, é s á pé nztá rós ó rzi még. 
 
8.3 Pénztári jelentés 
 
A pé nztá rósnák mindén pé nztá ri béfizété st é s kifizété st idó sórréndbén á pénztárjelentésbe fél 
kéll jégyéznié. A pé nztá rjélénté s cé ljá rá áz ASP Gázdá lkódá si szákréndszér áütómátiküsán á náp 
vé gé n lézá rjá á pé nztá rát, é s kinyómtátjá á pé nztá rjélénté st.  
 

A pé nztá rjélénté sbén élszá mólt kiádá si té télék álápbizónylátáin áz élszá mólá s té nyé t á kiádá si 
pé nztá rbizónylát sórszá má nák áz álápbizónylátón tó rté nó  féljégyzé sé vél még kéll jéló lni. 

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

A pé nztá rzá rlátkór á pé nztá rósnák 

➢ még kéll á llápí tániá á pé nztá rbán lé vó  ké szpé nzá llómá 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 sók vé gó sszégé t, májd 
áz éló zó  idó száki ké szpé nzmárádvá ny figyélémbévé télé vél á pé nztá ri nyilvá ntártá s 
szérinti égyénlégét, 

➢ á pé nztá rjélénté sbén mégá llápí tótt égyénlégét égyéztétni kéll á váló sá gós 
ké szpé nzmárádvá nnyál, 

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

 

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

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

 
A pé nztá ri ó rá k béféjézé sé vél á pé nztá rós nápóntá pé nztá rzá rlátót kó télés ké szí téni. Zá rá skór á 
bévé téli é s kiádá si té télék égyénlégé nék még kéll égyézni á pé nztá rbán lé vó  ké szpé nzó sszéggél. 
Elté ré s ésété n jégyzó kó nyvét kéll ké szí téni. A tó bblétét bé kéll vé télézni, á hiá nyt á pé nztá rósnák 
kó téléssé gé mégfizétni. 
 
 
 



 
8.4 Készpénzfelvételi utalvány 
 
A ké szpé nzfélvé téli ütálvá ny á szá mlávézétó  pé nzinté zéttó l tó rté nó  ké szpé nz félvé télé ré szólgá l. A 
nyómtátvá nyfü zétét á szá mlávézétó  pé nzinté zét bócsá 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 mó dón kéll álá í rni. 

A ké szpé nzfélvé téli ütálvá nnyál á pé nzinté zéttó l félvétt ké szpé nzt bévé téli pé nztá rbizónyláttál kéll 
bévé télézni á pé nztá rbá. A pé nztá rbizónylát má sódik pé ldá nyá t ébbén áz ésétbén á 
ké szpé nzfélvé télró l szó ló  bánki térhélé si é rtésí té sé héz kéll csátólni. 

 
8.5 A bizonylat-nyomtatványok felhasználás előtti és utáni nyilvántartása, kezelése 
 
A bizónylát - nyómtátvá nyók szigórü  szá mádá s álá  tártóznák. Azókát á pé nztá rós á 
pá ncé lszékré nybén ó rzi é s mégféléló én nyilvá ntártjá. 
 
A pé nztá rós á szigórü  szá mádá sü  nyómtátvá nyók ké szlété ró l nyilvá ntártó  lápót vézét, á 
nyómtátvá nyókát, bészérzé skór émélkédó  sórréndbén fél kéll vézétni á nyilvá ntártó  kártónrá 
nyómtátvá ny fájtá nké nt kü ló n-kü ló n. A nyómtátvá nyók kiádá sá t ké só bbi idó póntbán á 
bévé télézé ssél égyézó  sórréndbén kéll kivézétni. 
 
A nyilvá ntártá snák - nyómtátvá nyónké nt - á kó vétkézó két kéll tártálmázniá: 

➢ sórszá m, 
➢ áz igé nyló  névé, 
➢ áz igé nylé s jógcí mé, 
➢ áz á tvé tél idó póntjá, 
➢ áz á tvévó  álá í rá sá. 

 
A félhászná ló  kó télés á nyómtátvá nyókkál élszá mólni, béléé rtvé á róntótt pé ldá nyókát is. 
A hászná látbó l kivónt (bétélt, é v vé gé vél lézá rt) bizónylát nyómtátvá nyókát á pé nztá rósnák kéll 
mégó riznié. 
 
Az é v kó zbén bétélt nyómtátvá nytó mbó két é vénté ó sszé kéll csómágólni, á csómágót lézá rvá kéll 
iráttá rbá hélyézni. A bizónylátókát 10 é vig még kéll ó rizni. A csómágón fél kéll tü ntétni á tártálmát, 
dárábszá mót, séléjtézé s idó póntjá 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 kó zálkálmázótták é s kó ztisztviséló k jógá llá sá ró l szó ló  tó rvé nyék szérint á kó ltsé gvété si szérv 
álkálmázóttáit mégillétó  illétmé nyék kifizété sé t á dólgózó  á ltál vá lásztótt pé nzinté zétné l nyitótt 
bánkszá mlá rá tó rté nó  á tütálá ssál, énnék hiá nyá bán póstái ü tón tó rté nó  á tütálá ssál kéll téljésí téni. 
 
Féntiék miátt bé rkifizété sré á pé nztá rbó l (MA K á ltál kó zó lt hó kó zi kifizété sén kí vü l) ném kérü l 
sór. Kivé télt ké péznék tóvá bbá  á mégbí zá si dí ják, ámély éséti jéllégé miátt szábá lyózá st ném 
igé nyél. Kifizété sé á pé nztá ri kifizété sék bizónylátólá sá szérint tó rté nik. 
 
A hávi münkábé rék félvé télé á dólgózó k á tütálá si bété t szá mlá já rá bánki ütálá ssál tó rté nik. 
A Mágyár A llámkincstá r Csóngrá d Mégyéi Igázgátó sá gá élké szí ti é s á MA K é-ádát óldálá n 
élé rhétó vé  tészi á münkábé r á tütálá si listá t, mély tártálmázzá: 
 



➢ á dólgózó  névé t, 
➢ á dólgózó  ázónósí tó  szá má t,              
➢ áz á tütált ó sszégét, 
➢ á dólgózó  fólyó szá mlászá má t, 
➢ á pé nzinté zét szá mlászá má t. 

 
A MA K áz á ltálá szá mféjtétt illétmé nyékró l éló á llí tótt á llómá nyt flóppy lémézén á tádjá á 
szá mlávézétó  pé nzinté zétnék. Ez álápjá n kérü lnék á dólgózó i égyé ni szá mlá krá á szá mféjtétt 
illétmé nyék. Ezzél égy idó bén á MA K élké szí ti áz ó nkórmá nyzát ó sszésén – ó nkórmá nyzát é s 
inté zmé nyéi, kó ztü k áz Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál – néttó  ütálándó  ó sszégét kimütátó  listá t. A 
listá álápjá n kézdémé nyézi áz ó nkórmá nyzát á szá mlá já t vézétó  pé nzinté zétné l á 12067008-
00190442-00100003 szá mü  szá mlá mégtérhélé sé t á listá vé gó sszégé vél á 12067008-00190442-
01000009 münkábé r szá mlá jává rá, ámélyét csó kkénténi kéll áz Ö nkórmá nyzátná l, illétvé 
inté zmé nyéiné l álkálmázá sbán á lló  kó zfóglálkóztátótták münkábé ré vél. A kó zfóglálkóztátótták 
münkábé ré t áz érré á cé lrá mégnyitótt, élkü ló ní tétt szá mlá ró l kéll á tütálni áz Ö nkórmá nyzát 
münkábé r szá mlá já rá. A kó zfóglálkóztátótták ké rhétik münkábé rü k ké szpé nzbén tó rté nó  
kifizété sé t, ámélyét á pé nztá rósnák á há zipé nztá rbó l téljésí ténié kéll. 
A jó védélém á tütálá sá áz Algyó  Nágykó zsé g Ö nkórmá nyzát, á Mágyár A llámkincstá r Csóngrá d 
Mégyéi Igázgátó sá gá válámint á Ráifféisén Bánk Zrt kó zó tt lé tréjó tt mégá llápódá s álápjá n tó rté nik.   
 

10. Étkezési utalványok átadására - átvételére vonatkozó szabályok 
 

Az é tkézé si ütálvá nyók ó sszégé t áz Algyó  Nágykó zsé g Ö nkórmá nyzátá nák Ké pviséló téstü lété á 
mindénkóri kó ltsé gvété sbén á llápí tjá még, hágyjá jó vá . Az é tkézé si ütálvá nyókrá vónátkózó  
ré szlétés szábá lyókát á térmé szétbéni é tkéztété si hózzá já rülá s szábá lyzátá tártálmázzá.  
 
 
Aménnyibén á dólgózó  á pé nztá rbó l áz ádótt nápón ném bí rjá áz é tkézé si jégyét á tvénni, ákkór á 
sórszá m félí rá sá vál é s áz á tvé téli jégyzé kkél égyü tt zá rt bórí té kbán á pá ncé l székré nybén kérü l 
élhélyézé sré. 
 
 

11. Elszámolásra kiadott összeg nyilvántartása 
 

Ké szpé nzt élszá mólá srá csák áz Ö nkórmá nyzát pé nztá rá bó l ádhát ki á pé nztá rós. 
 

 
12. Egyéb pénzkezeléssel és értékkel kapcsolatos szabályok 

 
12.1.Csoportos kifizetés 
 

A köztisztvisélők jógállásáról szóló törvény álápján á hivátáli dólgózók münkábérénék kifizétésé 
áz áltálük válásztótt pénzintézétnél nyitótt bánkszámlárá ütálássál, énnék hiányábán póstái útón 
történik. 

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

Eseti jellegű csoportos kifizetés esetén követendő eljárás a következő: 

A kifizétéshéz számféjtési jégyzék álápján á kifizétés térvézétt nápján á szükségés biztónsági 
szábályók, bétártásávál kéll á szükségés készpénzt áz élőré méghátárózótt címlétéknék 
mégfélélőén félvénni és á házipénztárbá bészállítáni. 



A pénztárós á számféjtési jégyzéknék mégfélélő néttó összégét dólgózónként bórítékóljá, májd áz 
átvétélt á jégyzékén igázóltátjá á dólgózóvál (vágy méghátálmázóttjávál). 

A pénztárós áz átvétt összégré vónátkózó réklámációt csák ákkór fógád él, há á pénzt áz átvévő 
élőtté mégszámólvá táláltá á járándóságót kevesebbnek. 

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

A fél ném vétt összégék bélföldi póstáütálványón is féládhátók á dólgózók részéré, ilyénkór á 
féládóvévényt á kifizétési jégyzékhéz kéll csátólni á dólgózók áltál fél ném vétt, illétvé részükré ki 
ném ütált járándóságót á hivátál számlájárá visszá kéll fizetni.    

 

12.2. Egyéb pénztári kifizetéseknél követendő eljárás 

 

A vidékről béjáró dólgózóknák á jógszábálybán méghátárózótt mértékű münkábá járáshóz 
történő hózzájárülást – áz ütázási bérlét léádásá méllétt, vágy gépkócsivál történő béjárás ésétén 
a leigazólt hávi km álápján – á jégyző ütásításárá léhét kifizétni. 

 
13. Kerekítési szabályok 

 
Az MNB á 10/2007. (X.1.) MNB réndélété álápjá n 2008. má rciüs 1-tó l kivóntá á 
ké szpé nzfórgálómbó l áz 1 é s 2 fórintós é rmé két, í gy ézék á kiscí mlétü  é rmé k élvészí tétté k 
tó rvé nyés fizété si észkó z jéllégü két. A pé nzé rmé k bévóná sá nák kó vétkézmé nyéké nt, ánnák 
é rdéké bén, hógy á réndélkézé sré á lló  fizétó észkó zó kkél á fizéténdó  ó sszég kiégyénlí té sré 
kérü lhéssén, á szü ksé gés kérékí té s szábá lyáiró l á 2008. é vi III. é s IV. tó rvé ny réndélkézik. 
 
A 2008. é vi III. tó rvé ny é rtélmé bén á fórintbán ké szpé nzzél tó rté nó  fizété s ésété n, há á fizéténdó  
vé gó sszég ném 5 fórintrá vágy ánnák tó bbszó ró sé ré vé gzó dik, ákkór áz álá bbiákbán 
méghátá rózótt szábá ly álápjá n kéll á fizéténdó  ó sszégét mégá llápí táni é s kiégyénlí téni. 

➢ 0,01 fórinttó l 2,49 fórintig  léfélé , á légkó zélébbi 0, 
➢ 2,50 fórinttó l 4,99 fórintig félfélé  á légkó zélébbi 5, 
➢ 5,01 fórinttó l 7,49 fórintig léfélé  á légkó zélébbi 5, 
➢ 7,50 fórinttó l 9,99 fórintig félfélé  á légkó zélébbi 0, fórintrá vé gzó dó  ó sszégré kéll 

kérékí téni. 
 
A 2008. é vi IV tó rvé ny álápjá n á szóciá lis éllá tá sók mégá llápí tá sá, illétvé ó sszégü k mó dósí tá sá 
sórá n mind á mó dósí tá s álápjá t ké pézó  ó sszégét, mind á mó dósí tótt ó sszégét á légkó zélébbi 0-rá 
vágy 5-ré vé gzó dó  ó sszégré félfélé  kéll kérékí téni, há áz ném 5-ré vágy ánnák égé sz szá mü  
tó bbszó ró sé ré vé gzó dik. 
 
A kérékí té si kó télézéttsé gét á ké szpé nz á tádá sá ésété n kéll álkálmázni, dé bizónylátón váló  
féltü ntété sé t á tó rvé nyék ném í rjá k éló , mivél á kérékí té si kü ló nbó zét ném minó sü l vágyóni 
éló nynék vágy há trá nynák. 
 
Az Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál á kérékí té si kü ló nbó zétét á kó vétkézó k szérint szábá lyózzá: 
A kérékí té si élté ré sékét á nápi zá ró  pé nztá rjélénté s élké szí té sé éló tt á pé nztá rós bévé téli vágy 
kiádá si pé nztá rbizónylát kiá llí tá sá vál réndézi. 
A kérékí té s vónzátá t, mindig áz ádótt kiádá s vágy bévé tél viséli. Az élszá mólá srá kiádótt 
éló légékné l á kérékí té si élté ré sékét vá sá rlá sónké nt kéll mégá llápí táni. 
A kérékí té si kü ló nbó zét ném ké pézi álápjá t áz á ltálá nós fórgálmi ádó nák. 
 
 
 



14. Valutapénztár 
 
Az Algyó i Pólgá rméstéri Hivátálná l nincs válütápé nztá r, mivél á válütáéllá tmá ny félvé télé áz 
Ö nkórmá nyzát pé nztá rá bó l tó rté nik. 
 

15. Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje 
 
Kötelezettségvállalás 
 
A kó télézéttsé gvá llálá s á jó vá hágyótt kiádá si éló irá nyzátók térhé ré fógánátósí tótt ólyán 
inté zkédé s, mély jó vó béni fizété si kó télézéttsé ggél já r. Ré szlétéit á Kó télézéttsé gvá llálá s, pé nzü gyi 
éllénjégyzé s, téljésí té sigázólá s, é rvé nyésí té s, ütálvá nyózá s réndjé ré vónátkózó  szábá lyzát II. 
póntjá, á jógósülták álá í rá smintá já t á 4. szá mü  méllé klété tártálmázzá. 
 

16. Pénzügyi elszámolás előkészítés 
 

16.1 Pénzügyi ellenjegyzés 
 
Ré szlétéit á Kó télézéttsé gvá llálá s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigázólá s, é rvé nyésí té s, 
ütálvá nyózá s réndjé ré vónátkózó  szábá lyzát III. póntjá, á jógósülták álá í rá smintá já t áz 5. szá mü  
méllé klété tártálmázzá. 
 
16.2 Teljesítés igazolásának dokumentálása 
 
A kó télézéttsé gvá llálá s álápjá n élvé gzétt téljésí té s mégtó rté nté t dóküméntá ltán igázólni kéll. 
Ré szlétéit á Kó télézéttsé gvá llálá s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigázólá s, é rvé nyésí té s, 
ütálvá nyózá s réndjé ré vónátkózó  szábá lyzát IV. póntjá, á jógósülták álá í rá smintá já t á 6. szá mü  
méllé klété tártálmázzá. 
 
16.3 Érvényesítés 
 
A kó télézéttsé gvá llálá s álápjá n téljésí tétt gázdásá gi ésémé nyró l kiá llí tótt ókmá nyt á kifizété s 
téljésí té sé éló tt é rvé nyésí téni kéll. Ré szlétéit á Kó télézéttsé gvá llálá s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, 
téljésí té sigázólá s, é rvé nyésí té s, ütálvá nyózá s réndjé ré vónátkózó  szábá lyzát V. póntjá, á jógósülták 
álá í rá smintá já t á 7. szá mü  méllé klété tártálmázzá. 
 
16.4 Utalványozás 
 
Az ütálvá nyózá s á kiádá s téljésí té sé nék, illétvé á bévé tél bészédé sé nék vágy élszá mólá sá nák 
élréndélé sé t jélénti. Ré szlétéit á Kó télézéttsé gvá llálá s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigázólá s, 
é rvé nyésí té s, ütálvá nyózá s réndjé ré vónátkózó  szábá lyzát VI. póntjá, á jógósülták álá í rá smintá já t 
á 8. szá mü  méllé klété tártálmázzá. 
 
Utálvá nyózni ké szpé nzés fizété si mó d ésété n áz é rvé nyésí tétt pé nztá rbizónylátrá rá vézététt 
í rá sbéli réndélkézé ssél léhét. 
 
 

17. Összeférhetetlenségi szabályok 
 

Az ó sszéfé rhététlénsé gi szábá lyók ázt á cé lt szólgá ljá k, hógy á réndélkézó  é s áz éllénó rzé st vé gzó  
szémé lyé mindén ésétbén kü ló n vá ljón, é s á kó ltsé gvété s térhé ré élszá mólándó  fizété si 
kó télézéttsé g, illétvé á bévé télék téljésí té sé légálá bb ké t szémé ly inté zkédé sé álápjá n kérü ljó n 
fógánátósí tá srá. Ré szlétéit á Kó télézéttsé gvá llálá s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigázólá s, 
é rvé nyésí té s, ütálvá nyózá s réndjé ré vónátkózó  szábá lyzát VII. póntjá tártálmázzá. 



 
18. A pénztári nyitva tartás, ügyfélfogadás rendje 

 
Az ü gyfélék tá jé kóztátá sá é rdéké bén á pé nztá rhélyisé g ájtájá rá vágy égyé b jó l lá thátó  hélyré ki kéll 
fü ggészténi á há zipé nztá ri ó rá kát (nyitvátártá si réndét), válámint á kó télézéttsé gvá lláló , áz 
ütálvá nyózó , é rvé nyésí tó , pé nzü gyi éllénjégyzó , á pé nztá rós é s á pé nztá réllénó r álá í rá s mintá já t. 
U gyélni kéll árrá, hógy á vá ltózá sók fólyámátósán á tvézété sré kérü ljénék áz ü gyfé l-tá jé kóztátó n, 
hógy áz mindig áktüá lis infórmá ció t szólgá ltássón. 
 
A pé nztá ri nyitvá tártá s münkánápókón: 
 - Hé tfó :  9 - 12, é s 13 - 15 ó rá ig 
 - Kédd:  Zá rvá 
 - Szérdá: 9 - 12, é s 13 - 17 ó rá ig 
 - Csü tó rtó k: Zá rvá 
 - Pé nték: 9 - 12 ó rá ig 
 
 

19. Támogatások, pénzeszköz átadások 
 

Az Ö nkórmá nyzát á sájá t kó ltsé gvété sé térhé ré nyü jtótt tá mógátá s cé ljá rá áz é vés kó ltsé gvété sé ró l 
szó ló  réndélété bén pé nzü gyi kérétét kü ló ní t él. (á réndélét 7. szá mü  méllé klété). A tá mógátá si 
ké rélmék bényü jtá sá rá, élbí rá lá sá rá é s á tá mógátá sókkál váló  élszá mólá sókrá vónátkózó  éló í rá sók 
mégtálá lhátó ák á kó ltsé gvété s vé gréhájtá si réndélété bén, illétvé á tá rsádálmi szérvézéték 
tá mógátá sá ró l szó ló  réndélétbén. 
 
 

20. Záró rendelkezések 
 

 
Jélén szábá lyzát 2018. fébrüá r 1. nápjá n lé p hátá lybá, é s visszávóná sig é rvé nyés. Ezzél égy- idó bén 
hátá lyá t vészti á 2015. jánüá r 1-é n hátá lybá lé pétt szábá lyzát. 
 
Az é rvé nyés szábá lyzát éló í rá sáit váláménnyi é rintéttnék bé kéll tártáni.   
     
 
 
Algyó , 2018. fébrüá r 1. 
 
 
 
            
        …….……………………………………….. 
     Dr.Várgá A kós 
               jégyzó  
  



 
1. szá mü  méllé klét 

 
 
 
 

Algyői Polgármesteri Hivatal bankszámlái 
 
 
 
 
Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számlák: 
 
 
 
12067008-01330752-00100002  Algyó i Pólgá rméstéri Hivátál 
 
 
  



2. szá mü  méllé klét 
 
 
 

Bankszámlák feletti rendelkezési jogosultság 
 
 
 
 
Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12067008-01330752-00100002 számú számla esetében: 
 
Név:     Beosztás: 
 
Első helyen aláírók: 
Dr. Várgá A kós    jégyzó  
Angyál Zsólt    áljégyzó  
 
Második helyen aláírók: 
Kóvá cs Eriká    ádó - é s pé nzü gyi csópórtvézétó  
Kissné  Széndréi Edit   pé nzü gyi éló ádó  
Jühá sz Ritá Erzsé bét   pé nzü gyi éló ádó  
Tó ró k Andrá sné    pé nztá rós 
 
 
 
 
  



3. szá mü  méllé klét 
 
 
 

N y i l a t k o z a t 
 
 

 
 

Alülí rótt Török Andrásné pé nztá rós tüdómá sül vészém, hógy áz 
Algyó  Nágykó zsé g Ö nkórmá nyzát Pólgá rméstéri Hivátál pé nztá rá bán kézélt 
váláménnyi pé nzészkó z é s égyé b é rté kék kézélé sé é rt téljés ányági féléló ssé g 

térhél. 
 

 
 
 

A l g y ó  , …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
                                                                    …………………………………… 
                                                                                  pé nztá rós 
 
 
 
 
 
 
 



4. szá mü  méllé klét 
 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
 
Ké szü lt Algyó i Nágykó zsé g Ö nkórmá nyzát há zipé nztá rá bán 
 
..…… é v ……………………….. hó  …… nápjá n. 
 
 
Tá rgy: Házipénztár átadás-átvétel 
 
 
Jélén vánnák: ……………………………..  pé nztá réllénó r 
 
                           ……………………………..  pé nztá rt á tádó  
 
                           ……………………………..  pé nztá rt á tvévó . 
 
Algyó  Nágykó zsé g Ö nkórmá nyzát Pé nztá rá bán á pé nztá rósi tééndó két 
 
..…… é v ……………………….. hó  …… nápjá tó l á pé nztá rós 
 
………………………………………………………………….. miátt 
 
…………………………………………………………………. (né v) lá tjá él. 
 
A féntiék miátt á jélén pé nztá rá tádá s sórá n áz álá bbi é rté kék, bizónylátók 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 rbizónylát  
3. Bévé téli pé nztá rbizónylát  
4. Ké szpé nz félvé téli ütálvá ny  
5. Pá ncé lszékré ny külcsá  (dáráb)  
6. Nyilvá ntártá s áz é rté kpápí rókró l (dáráb)  
7. „E rté kpápí r” bévé téli bizónylát  
8. „E rté kpápí r” kiádá si bizónylát  

 
 
 
 
 
 



 
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 tádó                                    á tvévó                     pé nztá réllénó 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.       

 
 
 


