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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, 
válámint 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 
 
Az Algyó i Egyésí tétt Szóciá lis Inté zmé ny 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. 
 
Az Algyó i Egyésí tétt Szóciá lis Inté zmé ny 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 Egyésí tétt Szóciá lis 
Inté zmé ny számlavezető pénzintézeté: 
 

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

 
Az Algyó i Egyésí tétt Szóciá lis Inté zmé ny elszámolási számlájánák pé nzfórgálmi szá má: 
 

12067008-01331483-00100004 
 

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. Az Algyó i Egyésí tétt Szóciá lis 
Inté zmé ny 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 áz Inté zmé ny 
réndélkézé sé ré bócsá táni. 
 

2.  Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény bankszámláinak kimutatása 
 

12067008-01331483-00100004 Elszámolási számla 
12067008-01331483-00200001 Közfoglalkoztatási alszámla 
 
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. 
 
2.1. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság 
 
Az Algyó i Egyésí tétt Szóciá lis Inté zmé ny bánkszá mlá já félétti réndélkézé sré áz álá bbi 
szémé lyék jógósülták: 
Név:     Beosztás: 
Első helyen aláírók: 
Jánkóvicsné  Vérés Kátálin   inté zmé nyvézétó  
Kóvá csné  Lósóncz Mágdólná  inté zmé nyvézétó  hélyéttés 
 
Akádá lyóztátá s ésété n 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 1. szá mü  méllé klété szérinti 
Félhátálmázá s álápjá n áz inté zmé nyvézétó  á ltál, kó télézéttsé gvá llálá si é s ütálvá nyózá si 
jógkó rrél mégbí zótt szémé ly. 
 
Második helyen aláírók: 
Kóvá cs Eriká    ádó - é s pé nzü gyi csópórtvézétó  
Kissné  Széndréi Edit   pé nzü gyi éló ádó  
Jühá sz Ritá    pé nzü gyi éló ádó  
Tó ró k Andrá sné    pé nztá rós 
Alá í rá srá csák ké t álá í ró  égyü ttésén jógósült (1 élsó , é s 1 má sódik álá í ró ). 



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 á 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 Inté zmé ny 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 Inté zmé nyt, 

• 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 Inté zmé nyt, 

• 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. A 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 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 Egyésí tétt Szóciá lis Inté zmé ny 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 Inté zmé ny 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. 

 
5. 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 á tránzákció k vé gzé sé t áz álá bbi dólgózó k ré szé ré 
éngédé lyézzü k: 
  Kissné  Széndéri Edit 
  Kórdá s Ediná 
  Jühá sz Ritá Erzsé bét 
  Tó ró k Andrá sné  
 
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. A jógósülták jégyzé ké t á szábá lyzát 2.1. póntjá tártálmázzá. 
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 (tókénék) 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 mlá kivónátót ké szí t. 
A bánkszá mlá kivónát 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 mlá kivónát 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 mlá kivónát 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 prógrám ségí tsé gé vél tó rté nik.  
 

6. Készpénz felvétele, készpénz felvételére jogosult személyek 
 

Az Algyó i Egyésí tétt Szóciá lis Inté zmé ny bánkszá mlá já ró l ké szpé nz félvé télé ném 
éngédé lyézétt. 
 

III. HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYOK 
 
Algyó  Nágykó zsé g Ö nkórmá nyzát Inté zmé nyéi áz Ö nkórmá nyzát pé nztá rá hóz 
kápcsóló dó án á llándó  é s éséti mégbí zá st kézélnék, válámint pé nzbészédó  hélyké nt 
mü kó dnék. 
 
A pé nzbészédó  hélyék csák ké szpé nzbén téljésí tétt béfizété sék bészédé sé ré jógósülták. A 
bészédétt ó sszégbó l kifizété st sémmilyén jógcí mén ném téljésí thétnék. 



A bészédétt bévé télékét mé g áznáp, vágy há á póstái nyitvá tártá s ném éngédi, ákkór 
má snáp kó télés áz Inté zmé ny szá mlá já rá csékkén béfizétni. 
A béfizété sék bizónylátólá sá rá készpénzfizetési számlát (B.13-372/á/ü j/6V.rsz.) é s 
nyugta tömböt (B.15-40/V/PM) kéll hászná lni. 
A vá sá rólt szá mlá- é s nyügtá tó mbó kró l á szá mvitéli tó rvé ny éló í rá sáinák mégféléló én 
szigórü  szá mádá sók nyilvá ntártá sá élnévézé sü , DE.916 szá mü  nyómtátvá nyt kó télésék áz 
inté zmé nyék hászná lni, é s á bétélt tó mbó két 10 é vig kó télésék mégó rizni. 
 
 

IV. Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje 
 

1. Pénzügyi elszámolás előkészítés 
 

1.1 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 tártálmázzá. 
 

1.2 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 tártálmázzá. 
 

1.3 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 tártálmázzá. 
 

1.4 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 tártálmázzá. 
 

1.5 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 tártálmázzá. 
 
 
 
 
 



2. 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. 
 

3. 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 áz 
ütálvá nyózó , é rvé nyésí tó , éllénjégyzó , é s á pé nztá rós pé nztá réllénó r álá í rá sá t. 
Ü 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 
 
 

4. 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  
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Kötelezettségvállalásra jogosult 
 

Név Beosztás Aláírás 

Jánkóvicsné  Vérés 
Kátálin 

inté zmé nyvézétó   

 
 

Utalványozásra jogosult 
 

Név Beosztás Aláírás 

Jánkóvicsné  Vérés 
Kátálin 

inté zmé nyvézétó   

 
Pénzügyi ellenjegyzésére jogosult 

 
Kóvá cs Eriká Pé nzü gyi 

csópórtvézétó  
 

 
Érvényesítésre jogosultak 

 

Név Beosztás Aláírás 

Kissné  Széndréi 
Edit 

pé nzü gyi éló ádó   

Tó ró k Andrá sné  pé nztá rós  

Jühá sz Ritá pé nzü gyi éló ádó   

Kórdá s Ediná pé nzü gyi éló ádó   

Kispéti Zsüzsánná kó nyvéló   

Hégyésné  Dóná th 
Hájnálká 

pé nzü gyi éló ádó   

 
 

Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak 
 

Név Beosztás Aláírás 

Jánkóvicsné  Vérés 
Kátálin 

inté zmé nyvézétó   

Kóvá csné  Lósóncz 
Mágdólná 

inté zmé nyvéz. 
hélyéttés 

 

 


