
KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

191/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy: 2013. július 31-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása 

 

HATÁROZAT 
 

 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
napiréndjavaslata t az ala bbiak szérint: 
 

Nyí lt ü lé s  
1. Bésza mőlő  a Sziva rva ny O vőda 2012/2013-as névélé si é vbén vé gzétt münka ja rő l  

Elő térjésztő : Pőlga rméstér  
2. Sziva rva ny O vőda pédagő giai prőgramja nak mő dősí ta sa 

Elő térjésztő : Pőlga rméstér  
3. Algyő i Alkőtő ha z bésza mőlő ja 2012/2013. 

Elő térjésztő : Béné Zőlta n igazgatő   
4. Ta jé kőztatő  a 2013. é v élső  fé lé vé nék féjlészté séirő l é s az élmü lt égy é v 

pa lya zatairő l 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

5. Lővaspa lya é s lővasüdvar ü zéméltété sé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

6. Szabadté ri téchnikai park ü zéméltété sé 
Elő térjészté s: Pőlga rméstér  

7. Algyő  Park Kft. mü kő dé sé ré vőnatkőző  140/2013. (V.29.) Kt. hata rőzat 
vé gréhajta sa  
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

8. AKTV Kft. ü gyvézétő jé nék é s kő nyvvizsga lő ja nak mégva laszta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

9. Algyő , kü ltérü lét 01748/13/A é s a 01748/13/B hrsz. alatti ingatlanők ingyénés 
ő nkőrma nyzati tülajdőnba ada sa  
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

10. Algyő i Lővas klüb ta mőgata si pő tigé nyé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

11. Algyő i Térmé szétvé dő  Hőrga szégyésü lét ta mőgata si igé nyé ví zpő tla s miatt 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

12. Ta jé kőztatő  az ő szi algyő i égé szsé ghéték kő ltsé gvété sé héz 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

13. Nya ri inté zmé nyi félü jí ta s pő tigé ny 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

14. Félü jí ta si münka k az Alkőtő ha zban, a Bőrba la fü rdő bén é s a Féhé r Igna c iskőla ban 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

15. Témétő hő z vézétő  ü t méllétti kérí té s ü gyé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

16. Algyő i cső nakkikő tő  lé tésí tmé nyéinék hélyréa llí ta si münka i 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

17. Pő tkőcsi bészérzé s 
Elő térjészté s: Gyévié p NKft. 



18. Kaméraréndszér télépí té sé Algyő n 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

19. Szőbrők ké szí té sé Algyő n 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

20. Hülladé kgyü jtő  édé nyzéték cséré jé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

21. Ú j szénnyví z békő té s ta mőgata sa a lakőssa g ré szé ré 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

22. „Télépü lé si é s té rsé gi féjlészté sék ta mőgata sa ra” pa lya zatők bényü jta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

23. Tiszavira g ütcai télékhata r-réndézé s ü gyé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

24. Ta vhő -a rélő ké szí té si javaslat a Magyar Enérgétikai é s Kő zmü -szaba lyőza si Hivatal 
ré szé ré 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

25. Algyő  Spőrtja é rt Kő zalapí tva ny vé gélsza mőla sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

26. Ú gyfé lszőlga lati pőnt lé tésí té sé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

27.  2013. é vi igazgata si szü nét élréndélé sé  
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

28. Algyő  Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal, Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s 
Inté zmé nyéi gazda lkőda sa ra, é s mü kő dé sé ré vőnatkőző  sza mvitéli Szaba lyzatők 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

29. Ta jé kőztatő  az élő ző  ü lé s ő ta tő rté nt ésémé nyékrő l 
 Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

30. Algyő  szabadidő kő zpőnt é s kapcsőlő dő  ütca k kő zmü élla ta sa nak kivitélézé sé, 
valamint a 01769 hrsz alatti ő sszékő tő  ü t méllétt ví zvézété k é s szénnyví z 
nyőmő cső  kié pí té sé nék pő tmünka i 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

31. Egyébék, béjélénté sék 
 

Za rt ü lé s 
32. Algyő , Gé za ütca 3. sza m alatti mégva sa rla sra félaja nlőtt ingatlan ü gyé 

Elő térjésztő : Pőlga rméstér  
33. Kitü ntétő  cí mék adőma nyőza sa 

Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
 
Errő l é rtésü l: 

1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 

2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  

3) Iratta r  

 
K. m. f 

 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  
 
 

A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
192/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2012/2013-as nevelési évben végzett 

munkájáról 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü liüs 31-i ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég 
Jő zséf pőlga rméstér „Bésza mőlő  a Sziva rva ny O vőda 2012/2013-as névélé si é vbén 
vé gzétt münka ja rő l” ta rgyü  élő térjészté st é s az ala bbi hata rőzatőt hőzza: 
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a Sziva rva ny O vőda 2012/2013-as névélé si 
é vbén vé gzétt őktatő  névélő  münka ja rő l ké szí tétt bésza mőlő t tüdőma sül vészi.  

2. A Ké pvisélő -téstü lét kő sző nété t féjézi ki a 2012/2013. é vbén vé gzétt 
névélő münka é rt az ő vőda mindén dőlgőző ja nak. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri Ozsva th La szlő né  ő vődavézétő t, hőgy tiszta zza a 
Bélü gyminiszté riüm é s a Némzétgazdasa gi Miniszté riüm kő znévélé si tő rvé ny 
mő dősí ta sa val kapcsőlatős a lla spőntja t é s szü ksé g ésété n, aügüsztüs hő napban 
térjésszé azt a Ké pvisélő -téstü lét élé . 
Félélő s: Ozsva th La szlő né  ő vődavézétő  
Hata ridő : 2013. aügüsztüs 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./ Angyal Zsőlt aljégyző  
4./ Ozsva th La szlő né  ő vődavézétő  (Sziva rva ny O vőda) 
5./ Iratta r 

 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

193/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Szivárvány Óvoda pedagógiai programjának módosítása  
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü liüs 31-i ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég 
Jő zséf pőlga rméstér a „Sziva rva ny O vőda pédagő giai prőgramja nak mő dősí ta sa” ta rgyü  
élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzza: 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a Sziva rva ny O vőda pédagő giai prőgramja nak 
2013. é vi mő dősí ta sa t tüdőma sül vészi azzal, hőgy a mő dősült réndélkézé sékét 2013. 
széptémbér 1. napja val léhét alkalmazni. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Angyal Zsőlt aljégyző  
4. Ozsva th La szlő né  ő vődavézétő  (Sziva rva ny O vőda) 
5. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

194/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Alkotóház beszámolója 2012/2013. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü liüs 31-é n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Béné Zőlta n „Algyő i Alkőtő ha z bésza mőlő ja 2012/2013.” ta rgyü  
élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja az Algyő i Alkőtő ha z 2012. jü liüs -

2013. jü niüs idő szakrő l sző lő  bésza mőlő ja t. 
2. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja Béné Zőlta n inté zmé nyvézétő  figyélmé t, hőgy tégyén 

javaslatőt, az a ltala az Alkőtő ha zzal kapcsőlatban élő térjésztétt prőgramők 
mégvalő sí ta sa ra, kü lső  szérvézéték bévőna sa ra. 
Hata ridő : 2013. é v széptémbér havi Ké pvisélő -téstü léti ü lé s 

3. A Ké pvisélő -téstü lét mégkő sző ni a GyéviArt Kültüra lis Egyésü létnék az Alkőtő ha z 
ü zéméltété sé é rdéké bén vé gzétt münka ja t.  

4. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri Béné Zőlta n inté zmé nyvézétő t, hőgy a jő vő béni 
féladatőkra tékintéttél tégyén javaslatőt az Alkőtő ha z Ú zéméltété si 
méga llapőda sa nak mő dősí ta sa ra. 
Hata ridő : 2013. é v széptémbér havi Ké pvisélő -téstü léti ü lé s 
 

 
 

Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Béné Zőlta n igazgatő  
4. Mé nési Lajősné  élnő k 
5. Kőcsisné  Kükk Ildikő  
6. Iratta r  

 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

195/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Tájékoztató a 2013. év első félévének fejlesztéseiről és az elmúlt egy 

év pályázatairól 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. Jü liüs 31. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Pőlga rméstér „Ta jé kőztatő  a 2013. é v élső  fé lé vé nék féjlészté séirő l é s az 
élmü lt égy é v pa lya zatairő l” ta rgya ban ké szü lt élő térjészté sé t é s a kő vétkéző  hata rőzatőt 
hőzza: 

 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété tüdőma sül vészi a ta jé kőztatő t. 

 

 

Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Télépü lé sü zéméltété si Csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

196/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Lovaspálya és lovasudvar üzemeltetése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü liüs 31-é n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Pőlga rméstér „Lővaspa lya é s lővasüdvar ü zéméltété sé” ta rgyü  
élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja a méllé klétét ké péző  méga llapőda st 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata é s a Gyévié p NKft. kő ző tt a 01772/4 hrsz-ü  
Lővaspa lya é s az 1473 hrsz-ü  Lővasüdvar ü zéméltété sé ré vőnatkőző an. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a méga llapőda s ala í ra sa ra. 
3. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri Katőna Antal Gyévié p NKft. ü gyvézétő t, hőgy ké szí tsé él a 

lővaspa lya é s a lővasüdvar ü zéméltété sé nék 2013. é v széptémbér-décémbér 
hő napőkra vőnatkőző  kő ltsé gvété sé t é s azt térjésszé a téstü lét élé . 
Hata ridő : 2013. széptémbér 25. 
Félélő s: Katőna Antal Gyévié p NKft. ü gyvézétő  

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Gyévié p NKft. ü gyvézétő  
4. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
5. Iratta r 

 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



196/2013. (VII.31.) Kt. hata rőzat méllé klété 

  
Üzemeltetési szerződés 

 
amély lé tréjő tt égyré szrő l 
Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő , Kasté lykért ü. 40. ké pvisélété bén 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér), a továbbiakban: önkormányzat, 
 
ma sré szrő l a  
GYEVIÉP - Algyői Településüzemeltetési és –fejlesztési Nonprofit Kft. (6750 Algyő , 
Kasté lykért ü. 49. ké pvisélété bén: Katőna Antal ü gyvézétő ), a továbbiakban: üzemeltető 
kő ző tt alülí rőtt hélyén é s napőn, az ala bbiak szérint: 

 
I. 

A szerződés tárgya, 
a felek alapvető jogai, kötelezettségei 

 
1. A félék méga llapí tja k, hőgy az ü zéméltétő  100%-ős ü zlétré szé az ő nkőrma nyzat 

kiza rő lagős tülajdőna ban a ll, az ü zéméltétő  a némzéti vagyőnrő l sző lő  2011. é vi 
CXCVI. tő rvé ny szérint a tla thatő  szérvézét, í gy a jélén szérző dé s mégkő té sé nék az 
ü zéméltétő  tülajdőnősi szérkézété bő l érédő  akada lya nincs. 

 
2. A félék méga llapí tja k, hőgy az ő nkőrma nyzat kiza rő lagős tülajdőna ban van az 

Algyő 01772/4 hrsz. alatt található, 19424 m2 területű agyaggödör, gyep, 
legelő művelési ágú ingatlan (Lovaspálya) és az Algyő, belterület 1473 hrsz. 
alatt található, 4818 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú ingatlan 
(Lovasudvar), mélyét az ü zéméltétő  az Alapí tő  Okiratban mégjélő lt tévé kénysé gi 
kő réi cé lja ra kí va n ü zéméltétni. 
 

3. A félék méga llapődnak abban, hőgy az ő nkőrma nyzat 2013. aügüsztüs 1. napja tő l 
kézdő dő én hata rőzatlan idő ré, illétvé az ü zéméltétő  jőgütő d né lkü li mégszü né sé ig 
ü zéméltété sbé adja, az ü zéméltétő  pédig ü zéméltété sbé vészi az 2. pőntban 
méghata rőzőtt ingatlanőkat, az ü zéméltétő  a ltal mégtékintétt a llapőtban. 

 
4. Az ő nkőrma nyzat szavatől azé rt, hőgy az 2. pőntban méghata rőzőtt ingatlanőkra 

vőnatkőző an harmadik szémé lynék nincs őlyan jőga, amély az ü zéméltétő t 
jőgainak gyakőrla sa ban, illétvé kő télézéttsé géinék téljésí té sé bén kőrla tőzna  vagy 
akada lyőzna . 

 
5. Az ü zéméltétő  jőgősült az 2. pőntban méghata rőzőtt ingatlanőkat az Alapí tő  

Okiratban mégjélő lt tévé kénysé gi kő réi cé lja ra, valamint téléphélyké nt haszna lni, 
kő télés gőndőskődni a llaga nak mégő rzé sé rő l. 
 

6. Az ü zéméltétő  az 2. pőntban méghata rőzőtt ingatlanőkat, vagy annak égy ré szé t 
az Alapí tő  Okiratban mégjélő lt tévé kénysé gékén kí vü l, az ő nkőrma nyzat élő zétés, 
í ra sbéli ta jé kőztata sa méllétt adhatja albé rlétbé vagy ba rmély ma s jőgcí mén 
harmadik szémé lynék haszna latba. Az ő nkőrma nyzat az albé rlétbé, vagy 
haszna latba ada st indőkőlt ésétbén mégtilthatja. 



 
7. Az ő nkőrma nyzat élő zétés í ra sbéli éngédé lyé szü ksé gés az 2. pőntban 

méghata rőzőtt ingatlanőkőn vé gzétt ba rmilyén bérüha za si münka élvé gzé sé héz. 
 

8. Az ő nkőrma nyzat jőgősült az 2. pőntban méghata rőzőtt ingatlanők 
réndéltété sszérü  haszna lata t, a szérző dé sés kő télézéttsé gék bétarta sa t ba rmikőr 
éllénő rizni. 

 
II. 

Üzemeltetési díj 
 
A félék tüdőma ssal bí rnak arrő l, miszérint a némzéti vagyőnrő l sző lő  2011. é vi CXCVI. 
tő rvé ny 11. § (13) bék. szérint némzéti vagyőn ingyénésén kiza rő lag kő zféladat élla ta sa 
cé lja bő l, a kő zféladat élla ta sa hőz szü ksé gés mé rté kbén hasznősí thatő . 
A félék abban a llapődnak még, hőgy az ő nkőrma nyzati vagyőn haszna lata ingyénésén 
tő rté nik. 
 

III. 
Járulékos költségek 

 
1. Ú zéméltétő  a jélén szérző dé s I/3. pőntja ban méghata rőzőtt idő pőnttő l kézdő dő én 

viséli az ő sszés mü kő dtété si é s égyé b ja rülé kős kő ltsé gékét, idéé rtvé a 
kapcsőlő dő  kő zü zémi dí jakat, é s a vagyőnbiztősí ta s dí ja t is. 

 
2. A kő zü zémi dí jakat az ü zéméltétő  az é rintétt szőlga ltatő val mégkő tő tt szérző dé s 

szérint kő télés kő zvétlénü l a szőlga ltatő nak mégfizétni. 
 

IV. 
Az ingatlan fenntartása és karbantartása 

 
1. Az ü zéméltétő  kő télés az 2. pőntban méghata rőzőtt ingatlanőkat réndéltété sé nék 

mégfélélő én mü kő dtétni, élva rhatő  gőndőssa ggal kézélni. 
 

2. Az 2. pőntban méghata rőzőtt ingatlanők a llaga nak fénntarta sa az ü zéméltétő  
féladata.  

 
3. Az ü zéméltétő  kő télés mindén, az 2. pőntban méghata rőzőtt ingatlanők 

ü zéméltété sé ré vőnatkőző  hatő sa gi élő í ra st bétartani, a szü ksé gés mü kő dé si é s 
égyé b éngédé lyékét bészérézni. 

 
V. 

Az üzemeltetési jogviszony megszüntetése 
 

1. Azőnnali hata lyü  félmőnda si jőg illéti még az ő nkőrma nyzatőt, aménnyibén az 
ü zéméltétő  az 2. pőntban méghata rőzőtt ingatlanők ü zéméltété sé ré vőnatkőző , 
jélén szérző dé sbén va llalt kő télézéttsé gé t az ő nkőrma nyzat í ra sbéli félsző lí ta sa 
élléné ré sém téljésí ti. 

 



2. Ba rmély szérző dő  fé l jőgősült a jélén szérző dé st 6 havi félmőnda si idő vél, 
indőkla si kő télézéttsé g né lkü l, í ra sban félmőndani. 

 
3. A szérző dé s ba rmély őkbő l tő rté nő  mégszü né sé vagy mégszü ntété sé ésété n az 

ü zéméltétő  a 2. pőntban méghata rőzőtt ingatlanőkat réndéltété sszérü  
haszna latra alkalmas a llapőtban kő télés az O nkőrma nyzatnak visszaszőlga ltatni. 
Az ü zéméltétő  jőgősült é s kő télés az ü zéméltété si jőgviszőny mégszü né sé t 
kő vétő én a 2. pőntban méghata rőzőtt ingatlanőkrő l mindén, tülajdőna t ké péző  
ingő sa ga t élta vőlí tani é s az ő nkőrma nyzat tülajdőna t ké péző , birtőka ban lé vő  
félszérélé st, észkő zt, dőküméntümőt az ő nkőrma nyzatnak haladé ktalanül 
visszaadni. 

 
VI. 

Záró rendelkezések 
 

1. A félék méga llapődnak, hőgy a jélén szérző dé s mő dősí ta sa kiza rő lag a félék 
égybéhangző , í ra sbéli nyilatkőzata val léhétsé gés. 

 
2. A szérző dő  félék méga llapődnak, hőgy a jélén szérző dé s ba rmély 

réndélkézé sé nék é rvé nytélénsé gé ném érédmé nyézi a szérző dé s égé szé nék 
é rvé nytélénsé gé t. Ilyén mégfőgalmaza s, főrdülat vagy réndélkézé s hélyé bé a félék 
égyü ttésén a szérző dé s cé lja nak é s széllémé nék mégfélélő , ü j réndélkézé st 
lé ptétnék. 

 
3. Az ü zéméltétő  ézénnél hőzza ja rül ahhőz, hőgy aménnyibén a jélén szérző dé s, 

ba rmély őkbő l mégszü nik, vagy a félék azt mégszü ntétik, az O nkőrma nyzat a 2. 
pőntban méghata rőzőtt ingatlanőkat égyőldalü  élhata rőza ssal birtőkba végyé, 
aménnyibén az ü zéméltétő  visszaszőlga ltata si kő télézéttsé gé nék ő nké nt ném tész 
élégét a szérző dé s szérinti hata ridő bén. 

 
4. A jélén szérző dé sré a Ptk., a némzéti vagyőnrő l sző lő  2011. é vi CXCVI. tő rvé ny 

valamint a Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété nék vagyőn félétti réndélkézé si 
jőg gyakőrla sa nak szaba lyairő l sző lő  11/2013. (VII.8.) ő nkőrma nyzati 
réndélété bén főglaltakat kéll alkalmazni. 

 
 
 
Algyő , 2013. jü liüs 31. 
 
 
 
 
………………………………………………………………. 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata 
Hérczég Jő zséf 
pőlga rméstér 

………………………………………………………………. 
GYEVIE P NKft. 
Katőna Antal 
ü gyvézétő  

 
 
  



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

197/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Szabadtéri technikai park üzemeltetése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü liüs 31-é n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Pőlga rméstér „Szabadté ri téchnikai park ü zéméltété sé” ta rgyü  
élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 01774 hrsz. alatti Szabadidő kő zpőntra a 

Gyévitür Kft-vél kő tő tt ü zéméltété si szérző dé s méllé klété t ké péző  ingő lélta rat 
kiégé szí ti a szabadté ri téchnikai park észkő zéivél. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a szérző dé smő dősí ta s ala í ra sa ra 
2013. aügüsztüs élséjéi da tümmal. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri O krő s Erika ü gyvézétő  asszőnyt, hőgy a széptémbéri 
téstü léti ü lé sré térjésszé élő  a féladat élla ta sa é rdéké bén félmérü lő  tő bblétkő ltsé géit. 
Félélő s: O krő s Erika ü gyvézétő  

 
 

Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Gyévitür Kft. ü gyvézétő  
4. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
5. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
198/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Napirend módosítás 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az é rintétték ta vőllé té ré tékintéttél ké ső bbré 
halasztja a az „Algyő  Park Kft. mü kő dé sé ré vőnatkőző  140/2013. (V.29.) Kt. hata rőzat 
vé gréhajta sa” ta rgyü  élő térjészté s mégta rgyala sa t. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
199/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Napirend módosítás 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az é rintétték jélénlé té ré tékintéttél napiréndét 
mő dősí t é s a „Szabadté ri téchnikai park ü zéméltété sé” ta rgyü  élő térjészté st kő vétő én 
ta rgyal az „Algyő i Lővas klüb ta mőgata si pő tigé nyé”, valamint az „Algyő i Térmé szétvé dő  
Hőrga szégyésü lét ta mőgata si igé nyé ví zpő tla s miatt” té ma jü  élő térjészté sékrő l. 
 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

200/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Lovas klub támogatási pótigénye 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü liüs 31-é n tartőtt ü lé sé n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér az „Algyő i Lővas klüb ta mőgata si pő tigé nyé ” ta rgyü  
élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzza: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az Algyő i Lővas klüb ta mőgata si pő tigé nyé t é s 

ézzél égyü tt a Lővas napi réndézvé ny mégtarta sa t ta mőgatja.. 
2. A Ké pvisélő -téstü lét a ta mőgata si pő tigé ny ő sszégé t, 300 éFt-őt biztősí t a 

kő ltsé gvété s A ltala nős Féjlészté si Tartalé k Elő ira nyzata térhé ré.  
3. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a jégyző t, hőgy a 2.) pőntban mégjélő lt ő sszégét a 

kő ltsé gvété s mő dősí ta sa na l végyé figyélémbé. 
4. A Ké pvisélő -téstü lét ké ri a ta rsadalmi szérvézéték ta mőgata sa rő l sző lő  réndélét 

félü lvizsga lata t. 
5. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a plüsz ta mőgata srő l sző lő  

méga llapőda s ala í ra sa ra. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Kőva cs Erika pé nzü gyi é s adő csőpőrt vézétő  
4. Bakős Istva n Algyő i Lővasklüb élnő ké 
5. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

201/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyői Természetvédő Horgászegyesület támogatási pótigénye 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü liüs 31-é n tartőtt ü lé sé n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Algyő i Térmé szétvé dő  Hőrga szégyésü lét ta mőgata si igé nyé 
ví zpő tla s miatt ” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzza: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az Algyő i Térmé szétvé dő  Hőrga szégyésü lét 

ré szé ré 800 kg ménnyisé gü  hőrőgé rétt pőnty bészérzé sé t ta mőgatja. 
2. A Ké pvisélő -téstü lét a ta mőgata s ő sszégé t, 450.000,- főrintőt, a kő ltsé gvété s 

A ltala nős Féjlészté si Tartalé k élő ira nyzata térhé ré biztősí tja  
3. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a Jégyző t, hőgy a 2.) pőntban mégjélő lt ő sszégét a 

kő ltsé gvété s mő dősí ta sa na l végyé figyélémbé. 
4. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a plüsz ta mőgata srő l sző lő  

méga llapőda s ala í ra sa ra. 
5. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri Karasz Bé la t, az Algyő i Térmé szétvé dő  Hőrga szégyésü lét 

élnő ké t, hőgy a kapőtt plüsz ta mőgata ssal 2013. décémbér 31. napja ig szí véskédjén 
élsza mőlni. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Kőva cs Erika pé nzü gyi é s adő csőpőrt vézétő  
4. Karasz Bé la Algyő i Térmé szétvé dő  Hőrga szégyésü lét élnő ké 
5. Iratta r 

 
 

 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
202/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Előterjesztés levétele napirendről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lét a mégalapőzőtt dő nté s 
méghőzatala hőz szü ksé gés infőrma ciő k bészérzé sé nék idéjé ré lévézi napiréndjé rő l az 
„AKTV Kft. ü gyvézétő jé nék é s kő nyvvizsga lő ja nak mégva laszta sa” ta rgyü  élő térjészté st. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

203/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyő, külterület 01748/13/A és a 01748/13/B hrsz. alatti ingatlanok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü liüs 31-i ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér az „Algyő , kü ltérü lét 01748/13/A é s a 
01748/13/B hrsz. alatti ingatlanők ingyénés ő nkőrma nyzati tülajdőnba ada sa” ta rgyban 
ké szü lt élő térjészté st é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, tékintéttél az a llami vagyőnnal valő  

gazda lkőda srő l 254/2007. (X. 4.) Kőrm. réndélét 50.§ (2) c./ pőntja ban főglaltak 
alapja n, a Magyarőrsza g hélyi ő nkőrma nyzatairő l sző lő  2011. é vi CLXXXIX tő rvé ny 
13.§ (1) békézdé s 1. é s 2. pőntjaiban főglalt ő nkőrma nyzati féladatők mégvalő sí ta sa 
é rdéké bén – „va llalkőző i inküba tőr ha z” lé tésí té sé cé lja bő l - ké ri a magyar a llam 
tülajdőna ban lé vő  Algyő , kü ltérü lét 01748/13/A é s a 01748/13/B hrsz. alatti 
ingatlanők ingyénés ő nkőrma nyzati tülajdőnba ada sa t. 
 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért az ingyénés tülajdőnba valő  
ada ssal kapcsőlatős inté zkédé sék mégté télé ré. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. BM Katasztrő favé délmi Fő igazgatő sa g 
4. Magyar Némzéti Vagyőnkézélő  Zrt. 
5. Iratta r 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

204/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  AKTV Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő téstü lété a 2013. jü liüs 31-é n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Pőlga rméstér „AKTV Kft. ü gyvézétő jé nék é s kő nyvvizsga lő ja nak 
mégva laszta sa” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az AKTV Kft. ü gyvézétő jé nék Ballai Féréncét 

va lasztja 2013. aügüsztüs 26. napja tő l 2015. fébrüa r 28. napja ig térjédő  idő szakra. 
 

2. A Ké pvisélő -téstü lét az ü gyvézétő  dí jaza sa t 220.000,- Ft/hő  mégbí za si dí jban é s 
35.000,- Ft/hő  kő ltsé gté rí té sbén a llapí tja még. 
 

3. A Ké pvisélő -téstü lét az AKTV Kft. kő nyvvizsga lő ja nak a Cőntrőléx Kft-t, Stéfa n 
Jő zséfét, mint szémé lyé bén félélő s kő nyvvizsga lő t va lasztja még 2015. ma jüs 31-ig 
térjédő  idő szakra. 
 

4. A kő nyvvizsga lő  dí jaza sa 30.000 Ft + A fa/hő . 
 

5. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja az ü gyvézétő t, hőgy inté zkédjén a va ltőza sők a tvézété sé 
ira nt. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Ballai Férénc ü gyvézétő  
4. FB tagők 
5. Cőntrőléx Kft. 
6. Iratta r 

 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

205/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Tájékoztató az őszi algyői egészséghetek költségvetéséhez 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü liüs 31-i ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég 
Jő zséf pőlga rméstér „Ta jé kőztatő  az ő szi algyő i égé szsé ghéték kő ltsé gvété sé héz” ta rgyü  
élő térjészté sé t é s az ala bbi dő nté st hőzta: 
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ta mőgatja, é s hőzza ja rül az ő szi algyő i 
égé szsé ghé t mégtarta sa hőz. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét az ő szi algyő i égé szsé ghé t ta mőgata sa nak kő ltsé gvété sé t 
2.500.000,- főrintban a llapí tja még, az Egé szsé gü gyi Alap kiégé szí té sé ré +2.200 
éFt-őt biztősí t a kő ltsé gvété s A ltala nős Féjlészté si Tartalé k Elő ira nyzat térhé ré. 

3. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété félké ri a Pőlga rméstért, hőgy a 2. pőntban 
méga llapí tőtt ő sszég a tütala sa rő l gőndőskődjőn. 

4. A Ké pvisélő -téstü lét ta jé kőztata st ké r arrő l, hőgy ménnyibé kérü lné az 
ő nkőrma nyzatnak égy saja t ültrahang ké szü lé k bészérzé sé, tőva bba  milyén 
mő dőn léhétsé gés – méghata rőzőtt idő szakőnké nt, pé lda ül ké thavőnta – az 
ingyénés szü ré sék élvé gzé sé. 
Hata ridő : 2013. széptémbéri Ké pvisélő -téstü léti ü lé s 
Félélő s: Jankővicsné  Vérés Katalin 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Jankővicsné  Vérés Katalin Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny 
4. Angyal Zsőlt aljégyző  
5. Iratta r 

 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

206/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Nyári intézményi felújítás pótigény 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü liüs 31. napja n mégta rgyalta Hérczég 
Jő zséf pőlga rméstér ”Nya ri inté zmé nyi félü jí ta s pő tigé ny” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az 
ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
  
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété égyété rt a nya ri inté zmé nyi félü jí ta s 

pő tigé nylé s szérint mégvalő sülő  kivitélézé sé vél. 
2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a Gyévié p NKft-vél mégkő té sré 

kérü lő  szérző dé s ala í ra sa ra. 
3. A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a Jégyző t, hőgy a félü jí ta shőz mé g szü ksé gés 

11.320.000,- Ft-őt az A ltala nős Féjlészté si Tartalé k térhé ré biztősí tsa, é s a 
kő ltsé gvété sbén szérépéltéssé. 

 
 
 

Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Télépü lé sü zéméltété si Csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

207/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Felújítási munkák az Alkotóházban, a Borbála fürdőben és az Algyői 

Fehér Ignác Általános Iskolában 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü liüs 31. napja n mégta rgyalta Hérczég 
Jő zséf pőlga rméstér ”Félü jí ta si münka k az Alkőtő ha zban, a Bőrba la fü rdő bén é s az Algyő i 
Féhé r Igna c A ltala nős Iskőla ban” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété égyété rt a félü jí ta si münka k 
élvé géztété sé vél az Alkőtő ha zban é s a Féhé r Igna c iskőla ban. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a Gyévié p NKft-vél kő tő tt 
félü jí ta si münka kra vőnatkőző  szérző dé s ala í ra sa ra. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a Jégyző t, hőgy a félü jí ta si münka kra vőnatkőző  
4.200.000.- Ft-ős ő sszégét az A ltala nős Féjlészté si Tartalé k Elő ira nyzat térhé ré 
végyé figyélémbé. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Télépü lé sü zéméltété si Csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

208/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Temetőhöz vezető út melletti kerítés ügye 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü liüs 31. napja n tartőtt téstü léti ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Témétő hő z vézétő  ü t méllétti kérí té s ü gyé” 
ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi dő nté st hőzza: 
 
1. A Ké pvisélő -téstü lét az élő térjészté sbén léí rt kérí té sé pí té s kő zü l a 1. pőntban léí rtat 

(bétőnkérí té s) ta mőgatja é s biztősí tja a mégvalő sí ta shőz szü ksé gés ő sszégét a 
„Témétő  mégkő zélí té sé t szőlga lő  ü t é s parkőlő  kialakí ta s I. ü tém” élnévézé sü  
kő ltsé gvété si sőr é rté ké nék 3,5 milliő  főrinttal tő rté nő  mégémélé sé vél. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért é s a Jégyző t mégvalő sí ta shőz 
szü ksé gés inté zkédé sék mégté télé ré. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért arra vőnatkőző an, hőgy 
főlytassőn lé ta rgyala st a témétő  szőmszé dsa ga ban mü kő dő  cé ggél, a kérí té s 
békérü lé si kő ltsé g ésétlégés mégőszta sa val kapcsőlatban. 

4. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Jégyző t, hőgy a kő ltsé gvété s mő dősí ta sa na l végyé 
figyélémbé az 1. pőntban főglaltakat.  
 
 
 

Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Féjlészté si csőpőrt 
4. Pé nzü gyi é s adő  csőpőrt 
5. Iratta r 

 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

209/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Park Kft. működésére vonatkozó 140/2013. (V.29.) Kt. 

határozat végrehajtása 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü liüs 31-é n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Algyő  Park Kft. mü kő dé sé ré vőnatkőző  
140/2013. (V.29.) Kt. hata rőzat vé gréhajta sa” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi 
hata rőzatőt hőzta: 
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja az Algyő  Park Kft. 2012. é vi 
bésza mőlő ja t az ala bbiak szérint: 
- Algyő  Park Kft 2012. é vi mé rlégé nék fő ő sszégé 1.821.046 é Ft 
- Algyő  Park Kft 2012. é vi mé rlég szérinti érédmé nyé 21.804 é Ft  

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Ormay Tama s Algyő  Park Kft. 
4. Gajda nné  Szatma ri Ma ria kő nyvvizsga lő  
5. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

210/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyői csónakkikötő létesítményeinek helyreállítási munkái 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü liüs 31-é n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Algyő i cső nakkikő tő  lé tésí tmé nyéinék 
hélyréa llí ta si münka i ” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. A Ké pvisélő -téstü lét tüdőma sül vészi, hőgy a térvézétt münka latőkra a főlyő n 

réndszérésén lévőnülő  a rhülla mők őkőzta hőrdalé kléraka s, féltő ltő dé s miatt van 
szü ksé g. Algyő  Nagykő zsé g Kő zigazgata si térü lété n – a Kőmp ütca vé gé n – a Tisza 
(hrsz.: 01713) jőbb partja n cső nakkikő tő  ü zémél. A hélyréa llí ta s mü szaki féladatait 
az éngédé lyézétt térvéknék mégfélélő én a Tisza főlyő  jőbb part 189,470-189,670 
fkm szélvé nyék kő ző tti partszakasza n, őlyan mő dőn kéll vé gréhajtani, hőgy a 
térépréndézé s sőra n 1:6 hajla sü  ré zsü hő z a hőzza  kapcsőlő dő  hülla mté ri térü létré sz 
5%-ős főlyő  félé  tő rté nő  ésé ssél csatlakőzzőn. 
Az égyma st kő vétő  kő zé p é s nagyvizék jéléntő s ménnyisé gü  hőmők (kb. 3000 m3) 
hőrdalé kőt raktak lé, ami nagyban akada lyőzza a lé tésí tmé ny réndéltété sszérü  
haszna lata t. 
A kivitélézé st kő vétő én a jő vő bén é rkéző , réndézétt parté l szintjé t méghaladő  
a rhülla mők a jélénlégi a llapőt ismé télt kialakí ta sa hőz vézéthétnék, mély a 
térépréndézé s ü jbő li élvé gzé sé nék szü ksé géssé gé t érédmé nyézhéti.  

2. A kivitélézé s mégkézdé sé t 8 nappal mégélő ző én í ra sban kéll béjélénténi az ATI-
VIZIG illété kés szakaszmé rnő ksé gé nék é s a szakfélü gyélétét mégréndélni. 

3. A jő va hagyőtt térvékbén a Ví zü gyi Igazgatő sa g a ltal éngédé lyézétt féladatők 
vé gréhajta sa ra az a ltala nős kő ltsé gvété si tartalé k térhé ré brüttő  5, 7 MFt-őt biztősí t 

4. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a RédBlőck Kő rnyézétvé délmi 
Kft-vél a térvéző i mü vézété si, az ATI-VIZIG-gél a szakfélü gyéléti szérző dé s, é s a TÚ K 
Bizőttsa g a ltal ma r kiva lasztőtt kivitéléző vél tő rté nő  va llalkőza si szérző dé s 
ala í ra sa ra. 

 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Ú zéméltété si csőpőrt. 
4. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt  
5. Iratta r  

 
K. m. f 

 
Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

211/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Pótkocsi beszerzése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, mint a GYEVIE P NKft. tülajdőnősi jőgait gyakőrlő  
téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n tartőtt ü lé sé n mégta rgyalta a „Pő tkőcsi bészérzé sé” 
ta rgyü  élő térjészté st é s az ala bbi dő nté st hőzza: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété tő bb a raja nlat élő zétés béké ré sé méllétt 

jő va hagyja a pő tkőcsi bészérzé sé t maximüm 1.200.000,- Ft ő sszéghata rig. 
 

2. A Ké pvisélő -téstü lét a Gyévié p Nőnprőfit Kft. ré szé ré 1.200.000,- Ft féjlészté si cé lü  
tő kétartalé kőt biztősí t a pő tkőcsi mégva sa rla sa ra az A ltala nős Féjlészté si Tartalé k 
Elő ira nyzat térhé ré. 

 
 

 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. GYEVIE P NKft ü gyvézétő  
4. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
5. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

212/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Kamerarendszer telepítése Algyőn 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü liüs 31. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Kaméraréndszér télépí té sé Algyő n” ta rgyü  
élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété égyété rt a kaméraréndszér télépü lé skapükna l 

tő rté nő  télépí té sé vél az ala bbiak szérint:  
 a réndszér alapfélté téléinék kié pí té sé (té rfigyélő  alapréndszér kié pí té sé, 

adatha lő zat, adattőva bbí ta s, főgadő  mü szaki félté téléinék kié pí té sé, 
télépü lé skapükna l kaméra k télépí té sé 8 darab kaméra 4 kandéla bérén 
élhélyézvé) 

 télépí té s hélyé: télépü lé skapükna l (Va sa rhélyi ü.-47.sza mü  fő ü t, Té gla s ütcai 
kő rfőrgalőm, Kasté lykért ü.-Tiszavira g ütca kő rnyézété bén, Szabadidő  kő zpőnt-
Té gla s ütcai csőmő pőnt) 

 a télépí té s hata ridéjé: 2013. őktő bér 30. napja 
2.  A Ké pvisélő -téstü lét ütasí tja az Ú zéméltété si csőpőrtőt, hőgy ké rjén bé ha rőm 

aja nlatőt a kivitélézé si münka k élvé gzé sé ré. Félké ri a TÚ K Bizőttsa gőt, hőgy a 
béé rkézétt aja nlatők kő zü l a nyértés aja nlattévő t va lassza ki. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a kiva lasztőtt nyértés 
aja nlattévő vél mégkő té sré kérü lő  szérző dé s ala í ra sa ra. 

4. A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a Jégyző t, hőgy a kivitélézé shéz szü ksé gés 8.000.000.- 
Ft-őt az A ltala nős Féjlészté si Tartalé k térhé ré biztősí tsa, é s a kő ltsé gvété sbén 
szérépéltéssé. 

 
 
 

Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Télépü lé sü zéméltété si Csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

213/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Szobrok készítése Algyőn 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü liüs 31. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Szőbrők ké szí té sé Algyő n” ta rgyü  
élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété égyété rt a fa bő l ké szü lő  szőbrők ké szí té sé vél, 

mélynék té ma ja é s kia llí ta si hélyéi:  
- Sző lő  ütca: Bőra sz (fa szőbőr) 
- Alkőtő ha z élé : Nő i alak (fa szőbőr) 
- Spőrtkő zpőnt élé : Ké zilabda s (fa szőbőr) 

2. A Ké pvisélő -téstü lét a szőbrők ké szí ttété sé nék kő ltsé gé t (faraga s, sza lla s, é tkézé s) a 
Pőlga rméstéri Alapbő l ta mőgatja. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét égyété rt a „Ségí tő  Szü z Ma ria” ma rva nyszőbőr féla llí ta sa val a 
kő vétkéző k szérint: a ravatalőző  élé , a kü t fő lé  ké pző mü vé sz a ltal mégtérvézétt 
talapzatra kérü ljő n a szőbőr, a talapzat ü zémélő  dí sz kütat főglaljőn maga ba.  
A ké pző mü vé szék kiva laszta sa ban a TÚ K Bizőttsa g mü kő djő n kő zré. 
A Ké pvisélő -téstü lét hata rőzata alapja n tő rté njén még a térvézétt alkőta s ta rsadalmi 
zsü riztété sé. 
A szőbrők kivitélézé sé a témétő  réndézé sé vél égyü tt valő süljőn még. 

4. A témétő bén féla llí tandő  tőva bbi szőbőralakrő l a 3. pőnt szérinti alkőta s féla llí ta sa t 
kő vétő én dő nt a Ké pvisélő -téstü lét. 

5. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a Jégyző t, hőgy a dí szkü t é s szőbőr ké szí ttété sé nék 
kő ltsé gé t, brüttő  4.400.000,- Ft-őt az A ltala nős Féjlészté si Tartalé k kő ltsé gvété si 
élő ira nyzat térhé ré biztősí tsa. 

 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Ú zéméltété si Csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 
K. m. f 

 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

214/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Hulladékgyűjtő edényzetek cseréje 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü liüs 31. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Hülladé kgyü jtő  édé nyzéték cséré jé” ta rgyü  
élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
  
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété égyété rt a hülladé kgyü jtő  édé nyzéték 

cséré jé vél. 
2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a Gyévié p NKft-vél kő tő tt 50 

darab hülladé kgyü jtő  édé nyzét cséré jé ré vőnatkőző  szérző dé s ala í ra sa ra. 
3. A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a Jégyző t, hőgy a hülladé kgyü jtő  édé nyzéték cséré jé ré 

vőnatkőző  3.150.000,- Ft-ős ő sszégét az A ltala nős Féjlészté si Tartalé k térhé ré végyé 
figyélémbé. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Ú zéméltété si csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

215/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Új szennyvíz bekötés támogatása a lakosság részére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü liüs 31. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Ú j szénnyví z békő té s ta mőgata sa a lakőssa g 
ré szé ré” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
  
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété égyété rt az é rintétt ingatlanők 

tülajdőnősainak kié rtésí té sé vél, valamint a szénnyví z csatőrna ingatlanőkba tő rté nő  
békő té sé nék ta mőgata sa ra ingatlanőnké nt brüttő  116.840.- Ft vissza ném té rí téndő  
hőzza ja rüla st biztősí t az é rintétt lakőssa g ré szé ré. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért az ingatlan tülajdőnősaival 
mégkő té sré kérü lő  ta mőgata si szérző dé s ala í ra sa ra, mélybén az O nkőrma nyzat 
kő télézéttsé gét va llal, hőgy a térvézé s é s éngédé lyéztété st élvé géztéti légké ső bb 
2013. décémbér 31-ig, mí g a lakős kő télézéttsé gét va llal, hőgy a ra kő té st élvé géztéti 
légké ső bb 2014. aügüsztüs 31-ig. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a Jégyző t, hőgy a ta mőgata sra mégí té lt 7.500.000.- Ft-
ős kérétő sszégét a kő ltsé gvété s mő dősí ta sakőr a kő ltsé gvété s 7. sza mü  méllé klét 
1.2.4.5.1. „Szénnyví zcsatőrna Békő té s Ta mőgata sa” kő ltsé gvété si sőrra az A ltala nős 
Féjlészté si Tartalé k Elő ira nyzat térhé ré végyé figyélémbé, illétvé a thü ző dő  té télké nt 
végyé figyélémbé 2014. é vi kő ltsé gvété s térvézé sékőr. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Ú zéméltété si csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

216/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Települési és térségi fejlesztések támogatására pályázatok benyújtása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. Jü liüs 31. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Télépü lé si é s té rsé gi féjlészté sék 
ta mőgata sa ra” ta rgya ban ké szü lt élő térjészté sé t é s a kő vétkéző  hata rőzatőt hőzza: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy ta mőgatja az Vidé kféjlészté si 

Miniszté riüm a Magyarőrsza g 2013. é vi kő zpőnti kő ltsé gvété sé rő l sző lő  2012. é vi 
CCIV. tő rvé nybén, az a llamha ztarta srő l sző lő  tő rvé ny vé gréhajta sa rő l sző lő , 
368/2011. Kőrm. Réndélét, valamint a Tanyaféjlészté si Prőgram élő ira nyzat 
kérété bén nyü jtőtt ta mőgata s 2013. é vi igé nybévé télé nék félté téléirő l sző lő  
56/2013. (VI.29.) réndélétbén főglaltaknak mégfélélő én „Tanyai térmé kék piacra 
jüta sa nak élő ségí té sé – piac é pí té s” cí mü  pa lya zat bényü jta sa t. A prőjékt Algyő  
télépü lé sé n valő sülna még. 
 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a pa lya zat bényü jta sa ra. 
 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Jégyző  figyélmé t, hőgy sikérés pa lya zat ésété n 
gőndőskődjőn az élnyért ta mőgata si ő sszég kő ltsé gvété si réndélétbé tő rté nő  
béé pí té sé rő l. 

 
 
 
Errő l é rtésí té st kap: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Ú zéméltété si csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

217/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Települési és térségi fejlesztések támogatására pályázatok benyújtása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü liüs 31. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Télépü lé si é s té rsé gi féjlészté sék 
ta mőgata sa ra” ta rgya ban ké szü lt élő térjészté sé t é s a kő vétkéző  hata rőzatőt hőzza: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy ta mőgatja az Vidé kféjlészté si 

Miniszté riüm a Magyarőrsza g 2013. é vi kő zpőnti kő ltsé gvété sé rő l sző lő  2012. é vi 
CCIV. tő rvé nybén, az a llamha ztarta srő l sző lő  tő rvé ny vé gréhajta sa rő l sző lő , 
368/2011. Kőrm. Réndélét, valamint a Tanyaféjlészté si Prőgram élő ira nyzat 
kérété bén nyü jtőtt ta mőgata s 2013. é vi igé nybévé télé nék félté téléirő l sző lő  
56/2013. (VI.29.) réndélétbén főglaltaknak mégfélélő én az „Gé pbészérzé s a 
kü ltérü léti fő ldütak karbantarta sa hőz Algyő n” cí mü  pa lya zat bényü jta sa t. A prőjékt 
Algyő  télépü lé sé n valő sülna még. 

 
2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a pa lya zat bényü jta sa ra. 

 
3. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Jégyző  figyélmé t, hőgy sikérés pa lya zat ésété n 

gőndőskődjőn az élnyért ta mőgata si ő sszég kő ltsé gvété si réndélétbé tő rté nő  
béé pí té sé rő l. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Ú zéméltété si Csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

218/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Tiszavirág utcai telekhatár-rendezés ügye 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü liüs 31-é n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Tiszavira g ütcai télékhata r-réndézé s ü gyé” 
ta rgyü  élő térjészté sé t é s az al a bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété hőzza ja rül az Algyő  1797/2 hrsz-ü  é s 1775/1 

hrsz-ü  ingatlanők a szőmszé dős ingatlanőkkal égyü tt tő rté nő  télékhata r-
réndézé sé héz. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét az 1. pőnt szérinti télékhata r-réndézé s é rdéké bén a 1797/2 
hrsz-ü  ingatlanbő l kb. 320 m2 térü létét brüttő  5.000,-Ft/m2 a rőn é rté késí t a 
szőmszé dős 1783/2 hrsz-ü  ingatlan tülajdőnősa, Lé na rt Ka lma n ré szé ré. 

3. Az ingatlanré sz é rté késí té sé nék félté télé, hőgy a télékhata r-réndézé s mégtő rté njén a 
1775/1 hrsz é s a 1797/2 hrsz-ü  ingatlanők é s a Tiszavira g ütca a ltal béhata rőlt 
térü létén.  

4. A Ké pvisélő -téstü lét a 2. pőnt szérint béhata rőlt térü létén ésétlégésén kialakülő  
tőva bbi ü j, ő na llő  hélyrajzi sza mü  télkék kő zmü csatlakőza sainak kialakí ta sa hőz ném 
kí va n kő ltsé gvété si főrra st biztősí tani.  

5. A Ké pvisélő -téstü lét hőzza ja rül a 1775/1, 1776, 1777/3, 1779/2, 1780, 1781/2, 
1783/2, 1797/2 hrsz-ra vőnatkőző an béjégyzétt télékalakí ta si élja ra s mégindí ta sa 
ta rgyü , 800085/2011. sz. béjégyzé s tő rlé sé héz. 

6. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a szü ksé gés inté zkédé sék 
mégté télé ré. 

 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Féjlészté si csőpőrtvézétő  é s a ltala ingatlantülajdőnősők 
4. Czé küs Szilvia ü gyvé d 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

219/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Távhő - árelőkészítési javaslat a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal részére 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü liüs 31-é n mégtartőtt ü lé sé n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Ta vhő  – a rélő ké szí té si javaslat a Magyar Enérgétikai é s Kő zmü -
szaba lyőza si Hivatal ré szé ré” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Az élő térjészté st a Ké pvisélő -téstü lét élfőgadta é s ü gy dő ntő tt, hőgy a ta vfü té si 

tévé kénysé ggél kapcsőlatős prőblé ma k mégőlda sa ra ő sszéa llí tőtt szémpőntők alapja n az 
ala bbi javaslata t kü ldi még a Magyar Enérgétikai é s Kő zmü -szaba lyőza si Hivatalnak. 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal figyelmébe ajánlott szempontok: 
Az ő nkőrma nyzat a kő zmü vagyőn mégő rzé sé é s tőva bbi féjlészté sé é rdéké bén szü ksé gésnék 
tartja, hőgy: 
- tő rékédni kéll arra, hőgy a fő ldga z ü zémü  kő ző ssé gi ta vhő szőlga ltata s vérsényké pés 

légyén az égyé ni fü té si mégőlda sőkkal szémbén, 
- a szőlga ltatő  tévé kénysé gé né léhététlénü ljő n él, a ta vhő szőlga ltata s tőva bbra is 

fénntarthatő  légyén, 
- az a rhatő sa g alkőssa még é s tégyé kő zzé  a dí jak, tőva bba  a ta vhő térmélé s é s szőlga ltata s 

a rta mőgata sa méga llapí ta sa nak mő dszértana t (a rké plétét) transzparéns, kisza mí thatő  
mü kő dé si kő rnyézétét térémtvé éza ltal 

- az 51/2011. (IX.30.) NFM réndélét szérinti ta vhő  szőlga ltata si ta mőgata s biztősí tsa a 
szőlga ltatő  rénta bilis mü kő dé sé t, 

- az a rhatő sa g a ltal alkalmazőtt a rké plét ném ismért, éza ltal ném kőntrőlla lhatő  é s ném 
kő véthétő  nyőmőn a szőlga ltatő  kő ltsé ghaté kőnysa ga, a ta vhő térmélé s é s a szőlga ltata s 
a rta mőgata sa rő l az O nkőrma nyzat infőrma ciő val ném réndélkézik, 

- a ta vhő szőlga ltata s jélénlégi szaba lyőza sa ném ő sztő nzi az énérgia mégtakarí ta s ta rgyü  
bérüha za sőkat, 

- a Kőrma ny gőndőskődjőn arrő l, hőgy a tí z laka ssza m alatti lakő ha zak is 
hőzza jüthassanak a Kőrma ny a ltal biztősí tőtt énérgiahaté kőnysa g javí ta sa t szőlga lő  
pa lya zatőkhőz. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a hata rőzat szérinti ta jé kőztatő  lévé l 
ala í ra sa ra. 

 

Errő l é rtésü l: 
1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3) Ú zéméltété si csőpőrt. 
4) Magyar Enérgétikai é s Kő zmü -szaba lyőza si Hivatal (1081 II.JA NOS PA L PA PA TE R 7 PF.247.) 
5) Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt  
6) Iratta r  
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  
 

A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

220/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Sportjáért Közalapítvány végelszámolása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü liüs 31. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Algyő  Spőrtja é rt Kő zalapí tva ny 
vé gélsza mőla sa” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a Szégédi Tő rvé nyszé k 

10.Pk.60.163/2003/14. sz. vé gzé sé ré tékintéttél ü gy hata rőz, hőgy kézdémé nyézi 
Algyő  Spőrtja é rt Kő zalapí tva ny vé gélsza mőla sa t. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét az 1. pőntnak mégfélélő én mő dősí tja Algyő  Spőrtja é rt 
Kő zalapí tva ny alapí tő  őkirata t. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét vé gélsza mőlő nak Bajüsz Ja nős, Algyő , Kasté lykért ü. 167/B 
sza m alatti lakőst jélő li ki. 

4. Vé gélsza mőla s kézdő  idő pőntja: a küratő riüm a ltal méghata rőzőtt 
5. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a va ltőza sők bí rő sa gi 

nyilva ntarta sőn valő  a tvézété sré. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Bajüsz Ja nős vé gélsza mőlő  
4. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

221/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Ügyfélszolgálati pont létesítése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü liüs 31. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Ú gyfé lszőlga lati pőnt lé tésí té sé” ta rgyü  
élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété égyété rt a 2013. őktő bér 1-tő l kézdő dő  

ü gyfé lszőlga lati pőnt lé tésí té sé vél. 
2. A Ké pvisélő -téstü lét az ü gyfé lszőlga lati pőnt hélyé ü l a Gyévié p NKft. téléphélyé n 

(6750 Algyő , Kasté lykért ü. 49.) lé vő  égyik irőda ja t jélő li ki, a bé rléti dí j ő sszégé t 
légala bb havi 15.000,- Ft-ban a llapí tja még, mély tartalmazza a hélyisé ghaszna latőt, 
takarí ta st, a rézsikő ltsé gét valamint az ő sszés égyé b kő ltsé gét. Az ü gyfé lszőlga lati 
münkata rs szémé lyé ré javasőlja a mégfélélő  bétaní ta s üta n léhétő sé g szérint algyő i 
münkava llalő  főglalkőztata sa t. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét ütasí tja az Ú zéméltété si csőpőrtőt, hőgy a hata rőzatrő l a 
szőlga ltatő kat kié rtésí tsé. Az ő nkőrma nyzat ré szé rő l a kapcsőlattartő  az 
Ú zéméltété si csőpőrtvézétő . 

4. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja Jégyző t, hőgy a té nylégés a llapőtnak mégfélélő én 
mő dősí tsa a Szégédi Ja ra si Hivatallal a hélysé ghaszna latra mégkő tő tt méga llapőda st. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Ú zéméltété si csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

222/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  2013. évi igazgatási szünet elrendelése 

 
HATÁROZAT 

 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő téstü lété a 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér a „2013. é vi igazgata si szü nét élréndélé sé” 
ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. A Ké pvisélő -téstü lét, igazgata si szü nétét réndél él 2013. aügüsztüs 1-tő l aügüsztüs 

25-ig, valamint 2013. décémbér 23-tő l 2014. janüa r 5-ig térjédő  idő szakra, az Algyő i 
Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal szé khélyé dőlgőző i, azaz kő ztisztvisélő i, ü gykézélő i, 
münkava llalő i é s kő zalkalmazőttai 2013. é vi réndés szabadsa ga nak kiada sa 
é rdéké bén. 

2. Az 1. pőntban méghata rőzőtt igazgata si szü nét téljés idő szaka alatt kéll kiadni, a 
dőlgőző  alapszabadsa ga térhé ré, a dőlgőző  adőtt é vré méga llapí tőtt 
alapszabadsa ga nak légféljébb ha rőmő tő dé t. 

3. Az 1. pőntban méghata rőzőtt igazgata si szü nét idő szaka alatt, az ésédé késsé g 
é vé bén ki ném adőtt szabadsa g téljés égé szé kiadhatő . 

4. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a Jégyző t, hőgy az igazgata si szü nét idő szaka ra 
figyélémmél hata rőzza még a szabadsa gőla si térv alapja n kiada sra kérü lő  
szabadsa gőt. 

5. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a Jégyző t, hőgy az igazgata si szü nét idő szaka alatt ü gy 
hata rőzza még az ü gyfé lfőgada s réndjé t, hőgy biztősí tva légyén a zavartalan 
ü gyfé lfőgada s, ü gyménét é s a féladatélla ta s. 

6. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a Jégyző t, hőgy ta jé kőztassa a lakőssa gőt az igazgata si 
szü nét élréndélé sé rő l, annak idő tartama rő l, az ü gyfé lfőgada s igazgata si szü nét alatti 
réndjé rő l a Hí rmőndő  cí mü  kő zé léti lap é s Algyő  Nagykő zsé g hőnlapja ü tja n. 

 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Angyal Zsőlt aljégyző  
4. Szémé lyü gyi élő adő  
5. Iratta r 

 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

223/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyői Közös Önkormányzati Hivatal, Algyő Nagyközség 

Önkormányzat és Intézményei gazdálkodására és működésére 
vonatkozó számviteli Szabályzatok 

 
 

HATÁROZAT 
 

 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü liüs 31-é n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal, Algyő  
Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s Inté zmé nyéi gazda lkőda sa ra é s mü kő dé sé ré vőnatkőző  
sza mvitéli Szaba lyzatők” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a méllé kléték szérinti tartalőmmal 
élfőgadja az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal, Algyő  Nagykő zsé g 
O nkőrma nyzat é s Inté zmé nyéi ala bbi szaba lyzatait. 
 
1. sza mü  méllé klét  Sza mvitéli Pőlitika 
2. sza mü  méllé klét Eszkő ző k é s a főrra sők lélta rőza si é s lélta rké szí té si 

szaba lyzat 
3. sza mü  méllé klét  Eszkő ző k é s főrra sők é rté kélé si szaba lyzat 
4. sza mü  méllé klét  O nkő ltsé gsza mí ta si szaba lyzata 
5.1. sza mü  méllé klét Pé nzkézélé si- é s banksza mlakézélé si szaba lyzat 

(Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r) 
5.2. sza mü  méllklét Pé nzkézélé si- é s banksza mlakézélé si szaba lyzat 

(Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny) 
5.3. sza mü  méllé klét Pé nzkézélé si- é s banksza mlakézélé si szaba lyzat 

(Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal) 
5.4. sza mü  méllé klét Pé nzkézélé si- é s banksza mlakézélé si szaba lyzat 

(Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat) 
5.5. sza mü  méllé klét Pé nzkézélé si- é s banksza mlakézélé si szaba lyzat 

(Sziva rva ny O vőda) 
6. sza mü  méllé klét Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal Gazdasa gi 

Szérvézété nék Ú gyréndjé 
7. sza mü  méllé klét  Réprézénta ciő s szaba lyzat 
8. sza mü  méllé klét  Bizőnylati rénd szaba lyzat 
9. sza mü  méllé klét Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, 

téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré 
vőnatkőző  szaba lyzat 

10. sza mü  méllé klét Szaba lytalansa gők kézélé sé nék élja ra sréndjé nék 
szaba lyzata 

11. sza mü  méllé klét  Kőcka zatkézélé si szaba lyzat 
12. sza mü  méllé klét Féléslégés vagyőnta rgyak séléjtézé si é s hasznősí ta si 

szaba lyzata 



 
Errő l é rtésü l: 
1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./ Pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
4./ Inté zmé nyvézétő k 
5./ Iratta r 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



 

223/2013.(VII.31.) Kt. határozat 1. számú melléklete 

 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZÁMVITELI POLITIKÁJA 
                                 

E rvé nyés: 2013. janüa r 01-tő l 
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 I. 
   

 SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA 
 
A sza mvitéli pőlitika cé lja, hőgy rő gzí tsé a sza mvitélrő l sző lő  2000.é vi C. tő rvé ny, 
valamint az a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si  
kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l sző lő  249/2000.(XII.24.) kőrma nyréndélét 
vé gréhajta sa ra vőnatkőző  élő í ra sőkat, élja ra sőkat, mő dszérékét. 
A sza mvitéli pőlitika méghata rőzza Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata na l alkalmazőtt 
sza mvitéli réndszér szaba lyait, a tévé kénysé g mü kő dé sé nék réndjé t, amély mégfélélő  
félté télt biztősí t arra vőnatkőző an, hőgy az élké szí tétt bésza mőlő  valő s vagyőni, 
pé nzü gyi hélyzétét mütassőn. 
 

II. 
 

 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALMA 
 

1. O nkőrma nyzati tévé kénysé gé nék bémütata sa 
2. Sza mvitéli alapélvék é rvé nyésü lé sé 
3. Kő ltsé gvété s ő sszéa llí ta sa val kapcsőlatős féladatők 
4. Kő ltsé gvété si élő ira nyzatők é vkő zi mő dősí ta sa val kapcsőlatős féladatők 
5. Elő ira nyzat-félhaszna la si jőgkő r gyakőrla sa val kapcsőlatős féladatők 
6. Bésza mőlő  tartalma val, idő pőntőkkal kapcsőlatősan jéléntkéző  féladatők 

szaba lyőza sa 
7. Béféktététt észkő ző k ü zémbé hélyézé sé nék, dőküménta la sa nak szaba lyai 
8. Immatéria lis javak, ta rgyi észkő ző k bésőrőla sa, minő sí té sé 
9. 100 ézér Ft égyédi bészérzé si é rté k alatti - kis é rté kü  - ta rgyi észkő ző k élsza mőla si 

mő dja nak méghata rőza sa, 
10. E rté kcső kkéné s élsza mőla sa nak szaba lyai 

 Térvszérinti é rté kcső kkéné si léí ra s 
 Térvén félü li é rté kcső kkéné si léí ra s 

11. E rté kvészté s élsza mőla sa nak félté télréndszéré, é rté kvészté s visszaí ra sa 
12. E rté khélyésbí té s 
13. Lé nyégésnék, ném lé nyégésnék tékinténdő  infőrma ciő k, adatők 
14. Jéléntő s ő sszégü nék, ném jéléntő s ő sszégü nék tékinténdő  té télék 
15. Kő nyvvézété si kő télézéttsé g szaba lyza sa 
16. Kiada sők é s bévé télék kő nyvvitéli élsza mőla sa nak szaba lyőza sa 
17. E rté kpapí rők főrgő észkő zké nt, illétvé pé nzü gyi béféktété ské nt tő rté nő  

sza mbavé télé, 
18. Elő zétésén félsza mí tőtt a ltala nős főrgalmi adő  élsza mőla sa, 
19. Mé rlég ala ta maszta s réndszéré, 
20. Kiégé szí tő  méllé klét tartalma, szérkézété 
 
A sza mvitéli pőlitika hőz kapcsőlő dő an a pé nzü gyi-gazdasa gi tévé kénysé gék ré szlétés 
élő í ra sait kü lő n szabályzatok rögzítik. 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat sza mvitéli pőlitika ja ban rő gzí tétt réndélkézé sék, 
valamint az égyés tévé kénysé gék ré szlétés élő í ra sait tartalmaző  gazdasa gi 
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 szaba lyzatők élő í ra sai, az ő nkőrma nyzathőz tartőző  ré szbén ő na llő an gazda lkődő  
kő ltsé gvété si szérvékré is ira nyadő k. 

 
 
 
 

II.1.  
 

ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 
Kő ltsé gvété si szérv névé Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat  

O nkőrma nyzata 
Kő ltsé gvété si szérv szé khélyé 6750. Algyő  Kasté lykért ü. 40. 
Kő ltsé gvété si szérv alapí tő  szérvé Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 

Ké pvisélő téstü lété 
Alapí ta s idő pőntja 1990.é v 
Kő ltsé gvété si szérv tő rzssza ma 726973 
Kő ltsé gvété si szérv adő sza ma 15726975-2-06 
Kő ltsé gvété si szérv KSH sza mjélé 15357212-8411-321-06 
A llamha ztarta si égyédi azőnősí tő  sza ma 736570 
Szaka gazati bésőrőla sa 841105 

 
 

ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ 
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK NEVE, SZÉKHELYE 

 

  
Algyő i Sziva rva ny O vőda 6750 Algyő  Kasté lykért ü. 17. 
Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny 6750 Algyő  Piac té r 15. 

Falüha z é s Kő nyvta r 6750 Algyő  Bü va r ü.5. 
  

 
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÁLTAL ELLÁTOTT SZAKFELADATOK 

 
Szakfelada
t számjele 

Szakfeladat megnevezése 

841105-1  Hélyi ő nkőrma nyzatők, valamint tő bbcé lü  kisté rsé gi ta rsüla sők igazgata si 
tévé kénysé gé 

890441-1  Rő vid idő tartamü  kő zfőglalkőztata s 
890442-1  Bé rpő tlő  jüttata sra jőgősültak hősszabb idő tartalmü  kő zfőglalkőztata sa 
890443-1  Egyé b kő zfőglalkőztata s 
841126-1   O nkőrma nyzatők é s tő bbcé lü  kisté rsé gi ta rsüla sők igazgata si tévé kénysé gé 
841112-1  O nkőrma nyzati jőgalkőta s 
841114-1   Orsza ggyü lé si ké pvisélő va laszta sőkhőz kapcsőlő dő  tévé kénysé gék 
841115-1   O nkőrma nyzati ké pvisélő va laszta sőkhőz kapcsőlő dő  tévé kénysé gék 
841117-1   Eürő pai parlaménti ké pvisélő va laszta shőz kapcsőlő dő  tévé kénysé gék 
841118-1   Orsza gős é s hélyi né pszavaza shőz kapcsőlő dő  tévé kénysé gék 
841901-1   O nkőrma nyzatők, valamint tő bbcé lü  kisté rsé gi ta rsüla sők élsza mőla sai 
841902-1   Kő zpőnti kő ltsé gvété si béfizété sék 
841903-1   Elkü lő ní tétt a llami pé nzalapők bévé téléi (élsza mőla sai) 
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 841904-1   Egé szsé gbiztősí ta si alap bévé téléi (élsza mőla sai) 
841905-1   Nyügdí jbiztősí ta si alap bévé téléi (élsza mőla sai) 
842155-1   O nkőrma nyzatők m.n.s. némzétkő zi kapcsőlatai 
882111-1   Réndszérés szőcia lis ségé ly 
882112-1   Idő skőrü ak ja radé ka 
882113-1   Laka sfénntarta si ta mőgata s nőrmatí v alapőn 
882114-1   Hélyi réndszérés laka sfénntarta si ta mőgata s 
882115-1   A pőla si dí j alanyi jőgőn 
882117-1   Réndszérés gyérmékvé délmi pé nzbéli élla ta s 
882118-1   Kiégé szí tő  gyérmékvé délmi ta mőgata s 
882119-1   O vőda ztata si ta mőgata s 
882122-1   A tménéti ségé ly 
882123-1   Témété si ségé ly 
882124-1   Réndkí vü li gyérmékvé délmi ta mőgata s 
882125-1   Mőzga skőrla tőzőttak kő zlékédé si ta mőgata sa 
882129-1   Egyé b ő nkőrma nyzati éséti pé nzbéli élla ta sők 
841132-1  Adő igazgata s 
841133-1  Adő , illété k kiszaba sa, bészédé sé, adő éllénő rzé s 
841143-1  A kő ltsé gvété s vé gréhajta sa, a kifizété sék éllénő rzé sé térü léti szintén 
841163-1  Pa lya zat- é s ta mőgata skézélé s, éllénő rzé sé 
841143-1  A kő ltsé gvété s vé gréhajta sa, a kifizété sék éllénő rzé sé térü léti szintén 
370000-1   Szénnyví z gyü jté sé, tisztí ta sa élhélyézé sé 
581400-1   Főlyő irat, idő szaki kiadva ny kiada sa 
682001-1   Lakő ingatlan bé rbéada sa, ü zéméltété sé 
841226-1   Ví zü gyi térü léti igazgata sa é s szaba lyőza sa 
841363-1   Széktőrhőz ném kő thétő  kőmpléx régiőna lis gazdasa gféjlészté si prőjékték 

ta mőgata sa 
841401-1   O nkőrma nyzatők kő zbészérzé si élja ra sainak lébőnyőlí ta sa val ő sszéfü ggő  

szőlga ltata sők 
841402-1   Kő zvila gí ta s 
841403-1   Va rős-, kő zsé ggazda lkőda si m.n.s. szőlga ltata sők 
842510-1   Tü z-, pőlga ri é s katasztrő favé délém kő zpőnti é s térü léti igazgata sa 
842531-1   Pőlga ri vé délém a gazati féladatai 
851011-1   O vődai névélé s, élla ta s 
852000-1   Alapfőkü  őktata s inté zmé nyéinék, prőgramjainak kőmpléx ta mőgata sa 
852011-1   A ltala nős Iskőlai tanülő k nappali réndszérü  névélé sé, őktata sa (1-4. é vfőlyam) 
852021-1   A ltala nős Iskőlai tanülő k nappali réndszérü  

névélé sé, őktata sa (5-8.é vfőlyam) 
855911-1   A ltala nős Iskőlai napkő zi őtthőni névélé s 
862101-1   Ha ziőrvősi alapélla ta s 
862301-1   Főgőrvősi alapélla ta s 
869041-1   Csala d- é s nő vé délmi égé szsé gü gyi gőndőza s 
869042-1   Ifjü sa g – égé szsé gü gyi gőndőza s 
873000-1   Idő sék, főgyaté kőssa ggal é lő k béntlaka sős szőcia lis élla ta sa nak kőmpléx 

ta mőgata sa 
882000-9  O nkőrma nyzati szőcia lis ta mőgata sők finanszí rőza sa 
412000-1  Lakő -é s ném lakő é pü lét é pí té sé 
421100-1  Ú t, aütő pa lya é pí té s 
661902-1  Egyé b pé nzü gyi kiégé szí tő  tévé kénysé g 
841906-9  Finanszí rőza si mü véléték 
856099-1  Egyé b őktata st kiégé szí tő  tévé kénysé g 
852012-1  Saja tős névélé si igé nyü  a ltala nős iskőlai tanülő k nappali réndszérü  névélé sé, 

őktata sa (1-4. é vfőlyam)  
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 852022-1  Saja tős névélé si igé nyü  a ltala nős iskőlai tanülő k nappali réndszérü  névélé sé, 
őktata sa (5-8. é vfőlyam) 

851012-1  Saja tős névélé si igé nyü  gyérmékék ő vődai névélé sé, élla ta sa 
682002-1  Ném lakő ingatlan bé rbéada sa, ü zéméltété sé 
360000-1  Ví ztérmélé s,-kézélé s,-élla ta s 
882116-1  A pőla si dí j mé lta nyőssa gi alapőn 
562917-1  Münkahélyi é tkéztété s 
 

 
 
 

II.2. 
 

SZÁMVITELI ALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSE 
 
 

A: ALAPVETŐ,MEGHATÁROZÓ ELV 
 

Vállalkozás folytatásának elve 
A kő ltsé gvété si gazda lkőda sban őly mő dőn é rvé nyésü l, hőgy a kő ltsé gvété si 
bésza mőlő  élké szí té sé né l a ta rgyé vbén békő vétkézétt szérvézéti é s szérkézéti 
(féladat) va ltőza sők figyélémbé vé télré kérü lnék. A kő ltsé gvété si bésza mőlő ban a 
féladatők vé gréhajta sa ü gy jélénik még, hőgy biztős alapőt szőlga ltat a jő vő béni 
pé nzü gyi térvézé shéz.              
 

B: TARTALMI ELVEK 
 

Teljesség elve 
A költségvétési gazdálkődás sőrán könyvélni kéll mindazőn gazdasági éséményékét, amélyék az 
észközökré és a főrrásőkra, illétvé a tárgyévi érédményré gyakőrőlt hatását a bészámőlóban ki kell 
mütatni. A téljésség élvé abban jüt kiféjézésré, hőgy a nyilvántartás pénzfőrgalmi szémlélétű, és a 
bészámőló naptári évré készül. A bészámőló készítés időpőntjának évről évré kövétkéző 
váltőzatlansága biztősítja égybén a kövétkézétésség, a főlytőnősság érvényésülését is. 

 
 
 

Valódiság elve 
 A sza mvitéli tő rvé ny élő í rja a mé rlég té téléinék lélta rral tő rté nő  ala ta maszta sa t, mért 
ézzél biztősí thatő , hőgy a mé rlégbén kimütatőtt főrra sők é s észkő ző k a valő sa gban is 
mégvannak. E rté kélé sé nék még kéll félélni az élő í rt é rté kélé si élvéknék é s az azőkhőz 
kapcsőlő dő  é rté kélé si élja ra sőknak. 
 

Óvatosság elve 
Az ő vatőssa g élvé abban nyilva nül még, hőgy a va sa rőlt észkő ző k a bészérzé si a rna l 
magasabb é rté kén ném véhétő k fél a mé rlégbé. Az élő í ra sők szérinti é rté kcső kkéné st 
mindén ésétbén él kéll sza mőlni. A llőma nyba vé télkőr a kérékí té s mindén ésétbén 
léfélé  tő rté nik. A béhajthatatlan kő vétélé st a tő kéva ltőza ssal szémbén lé kéll í rni. A 
béféktététt pé nzü gyi észkő ző kné l, é rté kpapí rőkna l az é rté kvészté st él kéll sza mőlni. 
Az észkő ző két ném szabad félé rté kélni.  
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 Összemérés elve 
A pé nzmaradva ny méga llapí ta sa sőra n a té nylégésén bészédétt bévé télék é s a  
ta rgyé vbén té nylégésén téljésí tétt kiada sők kérü lnék figyélémbé vé télré. Ebbő l 
adő dő an az idő szak ra főrdí ta saké nt a té nylégésén téljésí tétt kiada sőkat, bévé télké nt a 
té nylégésén béfőlyt bévé télékét é s a pé nzfőrgalőm né lkü li bévé télékét kéll a 
kő nyvvitélbén élsza mőlni. A pé nzmaradva nyt a ta rgyé vi bévé télék é s kiada sők 
kü lő nbő zété alapja n kéll méga llapí tani. 

C: KIEGÉSZÍTŐ ELVEK 
 

Egyedi értékelés elve 
Az égyédi é rté kélé s élvé őly mő dőn é rvé nyésü l, hőgy az észkő ző két é s a 
kő télézéttsé gékét a kő nyvvézété s é s a bésza mőlő  sőra n égyédilég kéll rő gzí téni é s 
é rté kélni. Az észkő ző k égyédi é rté kélé sé égyré szt szőlga lja a valő disa g élvé nék 
é rvé nyésü lé sé t, ma sré szt a bésza mőlő  élké szí té sé héz ő sszéa llí tőtt lélta rőn kérésztü l 
az a ttékinthétő sé gét é s é rté kélhétő sé gét biztősí tja.  
 

Bruttó elszámolás elve 
A sza mvitéli rénd alkalmaza sa sőra n a bévé télék a kő ltsé gékét ném cső kkénthétik, a 
kő vétélé sékét é s a tartőza sőkat az élsza mőla s sőra n ném szabad ő sszévőnni. Ebbő l 
adő dő an a kő vétélé st ném léhét a mé rlégbén félvénni a kő télézéttsé gékkél szémbén. 
Kivé télt ké péznék a fü ggő , a tfütő  é s kiégyénlí tő  bévé télék é s kiada sők, ahől biztősí tani 
kéll a néttő  – té rí tmé nyézé s –jéllégü  élsza mőla st. 
 

Időbeli elhatárolás elve 
A napta ri é vré sző lő  bésza mőlő  ké szí té sbő l érédő én a kő ltsé gvété sbén ném jüt 
kiféjézé sré. 

 
D: FORMAI ELVEK 

 
Világosság elve 

A vila gőssa g élvé nék é rvé nyésü lé sé t az a ttékinthétő  sza mvitéli rénd biztősí tja. A 
bésza mőlő  é s a méllé klétéi a ttékinthétő , é rthétő  főrma ban ké szü l. A fő kő nyvi 
kő nyvélé s é s a hőzza kapcsőlő dő  szintétika a ttékinthétő  mő dőn kapcsőlő dik 
égyma shőz. Az őlyan té télékét, amélyék az é rthétő sé gét élő ségí tik, a kiégé szí tő  
méllé klétbén kéll bémütatni. 
 

Folytonosság elve 
O sszéfü ggé sbén van a kő vétkézétéssé g élvé vél. A kő ltsé gévété si é v nyitő  adatainak 
még kéll égyézniü k az élő ző  kő ltsé gvété si é v za rő  adataival, tőva bba  az égyma st 
kő vétő  é vékbén az észkő ző k é s főrra sők é rté kélé sé, az érédmé ny sza mbavé télé ném 
va ltőzhat, éz biztősí tja az a llandő sa gőt. Va ltőza s ésété n a sza mvitéli pőlitika 
mő dősí ta sa szü ksé gés. 

 
Következetesség elve 

Az é vés illétvé a fé lé vés kő ltsé gvété si bésza mőlő  ré szé t ké péző  pé nzfőrgalmi 
jélénté sbén é rvé nyésü l őly mő dőn, hőgy a  szérkézéti félé pí té sé, főrma ja azőnős az 
élémi kő ltsé gvété ssél. 
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 E: INFORMÁCIÓK MINŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ ELVEK 
 

Tartalom elsődlegessége a formával szemben elve 
A gazdasa gi ésémé nyékét lé nyégü k é s valő sa gtartalmük alapja n kéll élsza mőlni é s 
bémütatni a bésza mőlő ban. A bésza mőlő  té téléinék élső sőrban kő zgazdasa gi tartalma 
dő ntsé él hővatartőza sükat, a jőgi élő í ra sők méllétt. A sza mvitéli élsza mőla s sőra n a 
szérző dé sékét, a méga llapőda sőkat valő s tartalmük alapja n kéll mégí té lni é s ném 
azők élnévézé sé, jőgi főrma ja szérint. 
 

 
Lényegesség elve 

A lé nyégéssé g kő vétélmé nyé azt jélénti, hőgy az infőrma ciő  élhagya sa vagy té vés 
bémütata sa béfőlya sőlja-é a bésza mőlő bő l kialakí tőtt, annak alapja n hőzőtt gazdasa gi 
dő nté st. Aménnyibén igén, akkőr az infőrma ciő  lé nyégés, téha t főntős, hőgy a 
bésza mőlő ban mégbí zhatő  mő dőn kérü ljő n bémütata sra.                             
 

Költség-haszon összevetésének elve 
Az infőrma ciő bő l sza rmaző  élő nyő knék léhétő lég még kéll haladniük az infőrma ciő  
nyü jta s kő ltsé géit. A kő ltsé g-haszőn ő sszévété sé nék élvé a kő nyvvézété sré ném 
alkalmazhatő . Kő zvététtén jüt é rvé nyré a kő nyvvézété sbén akkőr, ha a 
Ké pvisélő téstü lét ézzél ő sszéfü ggé sbén hőz dő nté sékét. Pé lda ül a béhajthatatlan 
kő vétélé st lé kéll í rni abban az ésétbén, ha a béhajta st szőlga lő  inté zkédé sék va rhatő  
kő ltsé géi méghaladna k a kő vétélé s kő nyv szérinti é rté ké t. 

 
 

II.3. 
 

 KÖLTSGÉVETÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 
 

A: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETALKOTÁS 
  
Február hó 15.  - Költségvetési rendelettervezet 
képviselőtestület elé terjesztése. 
Abban az ésétbén, ha a kő ltsé gvété si tő rvé ny kihirdété sé ré a kő ltsé gvété si é vbén kérü l 
sőr, a kő ltsé gvété si réndéléttérvézét bényü jta sa nak hata ridéjé a tő rvé ny kihirdété sé t 
kő vétő  45.nap 
 
 
Április hó 30.  - Zárszámadási rendelettervezet testület elé  
terjesztése. 
A za rsza mada si anyag a kő nyvvizsga lő  aüdita la sa t is tartalmazza. 
 
 
November hó 30. - Koncepciótervezet képviselő testület elé terjesztése. 
Hélyi ő nkőrma nyzati ké pvisélő  téstü lét tagjai a ltala nős va laszta sa nak é vé bén 
décémbér hő  15. 
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December hó 30. - Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezet 

képviselő testület elé terjesztése. 

 
B: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETMÓDOSÍTÁS 

 
Szeptember hó 15. - I. félévről 
I. fé lé vbén mégtő rté nt kő zpőnti pő télő ira nyzatők, za rőla sők, saja t é s félü gyéléti szérvi 
pő télő ira nyzatők é s za rőla sők réndélétbé tő rté nő  béé pí té sé          
 
November hó 30. - III. negyedévről 
III. négyédé vbén mégtő rté nt kő zpőnti pő télő ira nyzatők, za rőla sők, saja t é s félü gyéléti 
szérvi pő télő ira nyzatők é s za rőla sők réndélétbé tő rté nő  béé pí té sé          
 
Február 28.  - IV. negyedévről 

IV. négyédé vbén mégtő rté nt kő zpőnti pő télő ira nyzatők, za rőla sők, saja t é s félü gyéléti 
szérvi pő télő ira nyzatők é s za rőla sők réndélétbé tő rté nő  béé pí té sé          
 
 

 
C: KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATOK 

 
A ké pvisélő -téstü léti ü lé sékén a félmérü lé st kő vétő én. 
 
 

D: TÁJÉKOZTATÓK 
 

Széptémbér hő  15.       

Ké pvisélő  téstü lét ta jé kőztata sa a gazda lkőda s I. fé lé vi hélyzété rő l. 
 
Nővémbér hő  30.        

Ké pvisélő  téstü lét ta jé kőztata sa a gazda lkőda s III. négyédé vi hélyzété rő l. 
 
 

II.4. 
 

 KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÉVKÖZI MÓDOSÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
Elő ira nyzat mő dősí ta sőkat, va ltőztata sőkat az a llamha ztarta srő l sző lő , tő bbsző r 
mő dősí tőtt 2011. é vi CXCV.  tő rvé ny é s a a llamha ztarta srő l sző lő  tő rvé ny 
vé gréhajta sa rő l  sző lő , 368/2011. (XII.31.) Kőrm. réndélét alapja n léhét vé gréhajtani. 
Előirányzat módosítás a kő ltsé gvété si szérv ré szé ré méga llapí tőtt kiada si, bévé téli 
élő ira nyzatők, ré szélő ira nyzatők illétvé a lé tsza m élő ira nyzat nő vélé sé vagy 
cső kkénté sé. 
Előirányzat módosítások formái: 

- országgyűlés hatáskörű előirányzat módosítás 
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 - kormány hatáskörű előirányzat módosítás 
- idé tartőznak a nőrmatí va kkal, nőrmatí v kő tő tt félhaszna la sü  

ta mőgata sőkkal, a kő zpőntősí tőtt élő ira nyzatőkkal, égyé b kő zpőnti 
ta mőgata sőkkal ő sszéfü ggő  va ltőza sők 

- felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat módosítás 
idé tartőznak a félü gyéléti szérv jő va hagya sa val vé gréhajtőtt 
élő ira nyzatőkat é rintő  va ltőza sők 

- saját hatáskörű 
A O nkőrma nyzat a jő va hagyőtt bévé téli élő ira nyzatain félü li 
tő bblétbévé télé t a Ké pvisélő téstü lét égyidéjü  ta jé kőztata sa val, saja t 
hata skő rü  élő ira nyzat mő dősí ta s üta n haszna lhatja fél. 

 
Előirányzat átcsoportosítás a kő ltsé gvété si szérv bévé téli, illétvé kiada si 
fő ő sszégé nék va ltőzatlansa ga méllétt, égyidéjü lég élő ira nyzat cső kkénté ssél é s 
nő vélé ssél vé gréhajtandő  mő dősí ta s. 

 
II.5. 

 
 ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI JOGKÖR GYAKORLÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 
 
A kő ltsé gvété si élő ira nyzatők félhaszna la sa ra vőnatkőző  szaba lyőkat az 
a llamha ztarta s mü kő dé si réndjé rő l sző lő , tő bbsző r mő dősí tőtt 368/2011. (XII.31.) 
Kőrm. réndélét III. féjézété tartalmazza. 
 

II.6. 
 

 BESZÁMOLÓ TARTRALMÁVAL, IDŐPONTOKKAL  
KAPCSOLATOSAN JELENETKEZŐ FELADATOK 

 
 
Az O nkőrma nyzat az  

 adőtt napta ri é v élső  fé lé vé rő l jü niüs hő  30-i főrdülő nappal fé lé vés 
kő ltsé gvété si bésza mőlő t,  

 a napta ri é vrő l pédig décémbér 31-i főrdülő nappal é vés kő ltsé gvété si 
bésza mőlő t kő télés ké szí téni. 

 
Az éves beszámoló részei: 

 kő nyvvitéli mé rlég, 
 pé nzfőrgalmi jélénté s, 
 pé nzmaradva ny-kimütata s, 
 kiégé szí tő  méllé klét. 
 

A fé lé vés, valamint az é vés bésza mőlő t a félü gyéléti szérv a ltal méghata rőzőtt 
idő pőntig sza mí tő gé pés féldőlgőza ssal ő nkőrma nyzati szintré ő sszésí tvé kéll a 
félü gyéléti szérv ré szé ré mégkü ldéni. 
 
A pé nzü gyi csőpőrtvézétő  féladata t ké pézi a fé lé vés, valamint az é vés bésza mőlő  
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 szakszérü , tő rvé nyi-, valamint a vőnatkőző  kőrma nyréndélét élő í ra sainak mégfélélő  
élké szí té sé, bizőnylatőkkal valő  ala ta maszta sa. 

 
Időközi költségvetési jelentés elkészítésének időpontjai 

 I – III. hő naprő l  a prilis hő  15.  
 I – VI. hő naprő l  jü liüs hő  15. 
 I – IX. hő naprő l  őktő bér hő  15. 
 I – XII. hő naprő l  janüa r hő  15. 

 
 
Időközi mérlegjelentés elkészítésének időpontjai 

 I négyédé vrő l  a prilis hő  25. 
 I fé lé vrő l   fé lé vés bésza mőlő val égyü tt 
 III. négyédé vrő l  őktő bér hő  25. 
 IV. négyédé vrő l  é vés bésza mőlő val égyü tt 
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 II.7. 
 

 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK,  
DOKUMENTÁLÁSÁNAK SZABÁYLAI 

 
Az immateriális javak, tárgyi eszközök állománynövekedése a ma s gazda lkődő tő l, 
égyé b szémé lytő l, szérvézéttő l va sa rőlt, bészérzétt vagy égyé b mő dőn sza rmaző  (pl: 
té rí té s né lkü l a tvétt, kő vétélé s féjé bén a tvétt, féllélt) nő vékédé s 
 
Az a llőma nynő vékédé st kő vétő én az észkő zt ü zémbé kéll hélyézni. Az ü zémbé 
hélyézé s a lé tréhőzőtt, bészérzétt vagyőnta rgyak égyü ttés vagy csőpőrtőnké nti, illétvé 
égyés ő na llő an haszna lhatő  vagyőnta rgyak kü lő n-kü lő n tő rté nő  alkalmassa gi 
vizsga lata (prő baü zéméltété sé), réndéltété sszérü  é s réndszérés haszna latba vé télé. 
 
Az ü zémbé hélyézé s dőküméntüma az Üzembe helyezési okmány az ala bbi adatőkat 
tartalmazza: 

 iktatő sza m,  
 ü zémbé hélyézé si őkma ny sza ma, 
 ü zémbé hélyézéndő  észkő z mégnévézé sé, azőnősí tő  sza ma, 
 ü zéméltétő  mégnévézé sé é s cí mé, 
 észkő zzél égyü tt ü zémbé hélyézétt tartőzé kők ré szlétés jégyzé ké, 
 ü zémbé hélyézé s idő pőntja, 
 ü zémbé hélyézé skőr szü ksé gés hatő sa gi igazőla sők, 
 ü zémbé hélyézétt észkő z aktiva lt é rté ké, 
 térvszérinti é rté kcső kkéné s sza mí ta sa nak kézdő  idő pőntja, 
 ü zémbé hélyézé sé rt félélő s szémé ly mégnévézé sé. 

 
Az ü zémbé hélyézé s ré szlétés szaba lyait a vagyőngazda lkőda si é s bérüha za si 
szaba lyzat ismértéti. 
 

II.8. 
 

 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK 
BESOROLÁSA, MINŐSÍTÉSE 

 
A béféktététt észkő ző k kő ző tt csak őlyan immatéria lis javakat é s ta rgyi észkő ző két 
szabad kimütatni, amélynék réndéltété sé, hőgy a O nkőrma nyzat tévé kénysé gé t 
tartő san, légala bb égy é vén tü l szőlga lja. 
 
Immateriális javak között kell kimutatni 

 alapítás-átszervezés aktivált értéke 
idé tartőzik a minő sé gbiztősí ta si réndszér bévézété sé vél kapcsőlatős 
tévé kénysé g kiada sa 

 kísérleti fejlesztés aktivált értéke 
idé tartőzik az alap- é s alkalmazőtt kütata s, illétvé a kí sé rléti féjlészté s Ilyén 
tévé kénysé g a O nkőrma nyzatna l jélénlég ném valő sül még. 

 vagyoni értékű jogok értéke 
idé tartőzik a tévé kénysé g élla ta sa é rdéké bén va sa rőlt ingatlanhőz ném 
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 kapcsőlő dő  jőgők, mélyék ném tartőznak a széllémi térmé kék kő zé . (Pl. bé rléti 
jőg, haszna lati jőg, kőncéssziő s jőg) Itt kéll szérépéltétni a saja t Intérnét cí m 
(dőmain né v) bészérzé sé, régisztra la sa kiada sait, valamint a prőgramva sa rla s 
ésété n a prőgram tő bb gé pén valő  télépí té sé nék a jőga é rt fizététt ő sszégét. 

 szellemi termékek értéke 
idé tartőzik a szérző i jőgi vé délémbén ré szésü lő  szőftvér térmé k, égyé b 
széllémi alkőta s. A sza mí tő gé pés prőgram aktüaliza la sa val kapcsőlatős 
prőgramkő vété si kiada sőkat a dőlőgi kiada sők kő ző tt kéll szérépéltétni. 

 immateriális javak beszerzésére nyújtott előlegek 
idé tartőzik a sza llí tő nak a tütalt – a lévőnhatő  élő zétésén félsza mí tőtt a ltala nős 
főrgalmi adő t ném tartalmaző  – az é v vé gi é rté kélé s sőra n élsza mőlt 
é rté kvészté ssél cső kkéntétt, az élsza mőlt é rté kvészté s visszaí ra sa val nő vélt 
ő sszég. 

 immateriális javak értékhelyesbítése 
A O nkőrma nyzat ném alkalmazza a piaci é rté kén tő rté nő  é rté kélé st, í gy a 
vagyőni é rté kü  jőgők, tőva bba  a széllémi térmé kék kő ré bén nincs 
é rté khélyésbí té s. 

 
Tárgyi eszközök között kell kimutatni 

 az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, 
Az ingatlanők kő ző tt kéll kimütatni a réndéltété sszérü én haszna latba vétt 
fő ldtérü létét é s mindén őlyan anyagi észkő zt, amélyét a fő lddél tartő s 
kapcsőlatban lé tésí tétték. Ingatlanők kő zé  sőrőlandő : a fő ldtérü lét, a télék, az 
é pü lét, égyé b é pí tmé ny, tőva bba  az ingatlanőkhőz kapcsőlő dő  vagyőni é rté kü  
jőgők. 
Ingatlanhőz kapcsőlő dő  vagyőni é rté kü  jőg kő zé  sőrőlandő  a fő ldhaszna lat, a 
haszőné lvézét, a haszna lat, a bé rléti jőg, a szőlgalmi jőg, é s a kü lő nfé lé 
hőzza ja rüla sők. 

 a gépeket, berendezéseket és felszereléseket,  
Gé pék, béréndézé sék é s félszérélé sék kő ző tt kéll kimütatni a 
réndéltété sszérü én haszna latba vétt, ü zémbé hélyézétt, a O nkőrma nyzat 
tévé kénysé gé t szőlga lő  égé szsé gü gyi, kő rnyézétvé délmi, sza mí ta s é s ü gyvitél 
téchnikai észkő ző két, tőva bba  a z észkő ző kő n, bé rbé vétt észkő ző kő n vé gzétt 
é s aktiva lt bérüha za sőkat, félü jí ta sőkat. 

 a járműveket, 
Ja rmü vék kő ző tt kéll kimütatni a réndéltété sszérü én haszna latba vétt, ü zémbé 
hélyézétt főrgalmi réndsza mmal élla tőtt kő zü ti ja rmü vékét, illétvé az 
észkő ző kő n vé gzétt é s aktiva lt bérüha za sőkat, félü jí ta sőkat. 

 a beruházásokat, felújításokat, 
A bérüha za sők, félü jí ta sők kő ző tt kéll kimütatni a réndéltété sszérü én 
haszna latba ném vétt, ü zémbé ném hélyézétt észkő ző k békérü lé si é rté ké t, 
valamint a ma r haszna latba vétt ta rgyi észkő ző kő n vé gzétt bő ví té ssél, 
réndéltété sva ltőza ssal, a talakí ta ssal, é léttartam nő vélé ssél, félü jí ta ssal 
ő sszéfü ggő  münka k mé g ném aktiva lt békérü lé si é rté ké t. 

 a beruházásokra adott előlegeket, 
Bérüha za sőkra adőtt élő légké nt kéll kimütatni a bérüha za si sza llí tő nak, az 
ingatlanőkhőz kapcsőlő dő  vagyőni é rté kü  jőg éladő ja nak ilyén cí mén a tütalt, a 
lévőnhatő  a ltala nős főrgalmi adő t ném tartalmaző  ő sszégét. 
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  a tárgyi eszközök értékhelyesbítését. 
Ta rgyi észkő ző k é rté khélyésbí té séké nt  csak a ta rgyi észkő ző k kő ző tt 
névésí tétt észkő ző k – kivé vé a bérüha za sőkat é s a bérüha za sőkra, félü jí ta sőkra 
adőtt élő légékét – kő nyv szérinti é rté ké t méghaladő  piaci é rté ké é s kő nyv 
szérinti é rté ké kő ző tti kü lő nbő zét mütathatő  ki. 

 
Az immatéria lis javak, a ta rgyi észkő ző k bésőrőla sa ra, minő sí té sé ré az észkő ző k é s 
főrra sők é rté kélé si szaba lyzata, valamint a vagyőngazda lkőda si é s bérüha za si 
szaba lyzat ré szlétés élő í ra sőkat tartalmaz. 
 

II.9. 
 

AZ 100 EZER FORINT EGYEDI BESZERZÉSI ÉRTÉK ALATTI – KIS ÉRTÉKŰ – 
TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA 

 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata az ala bbi észkő ző k, észkő zcsőpőrtők 
vőnatkőza sa ban, mint 100.000 ézér főrint égyédi bészérzé si, élő a llí ta si é rté k alatti ün. 
kisé rté kü  ta rgyi észkő ző k bészérzé si vagy élő a llí ta si kő ltsé gé t főlyő  kiada ské nt, égy 
ő sszégbén élsza mőlja. 
 

 irodai berendezési tárgyak, 
 ügyviteli eszközök, 
 híradástechnikai eszközök, 
 textíliák, 
 fogorvosi műszerek, 
 háziorvosi műszerek, 
 védőnői műszerek, 
 nappali szociális ellátás eszközei 
 konyhai eszközök, 
 közhasznú munkavégzés eszközei 
 villamosipari eszközök, 
 számítástechnikai eszközök, 
 közlekedési eszközök, 

          
Kisé rté kü  ta rgyi észkő znék minő sü lő  észkő zcsőpőrt tékintété bén a tülajdőn vé délmé 
é rdéké bén - sza mí tő gé pés féldőlgőza ssal a ménnyisé gi nyilva ntarta st biztősí tani kéll. 
 

II.10.  
 

ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 

A: TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 
 
Az é rté kcső kkéné st az a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si 
kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l sző lő  249/2000.(XII.24.) kőrma nyréndélét élő í ra sa 
alapja n sza mőlja él. 
                 
Az é rté kcső kkéné st négyédé vénké nt, a négyédé vbén haszna latban lé vő  immatéria lis 
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 javak, ta rgyi észkő ző k é s ü zéméltété sré, kézélé sré a tadőtt észkő ző k üta n kéll 
élsza mőlni, csak annyi napra, aha ny napig a négyédé vbén ü zémbén vőlt. Az 
é rté kcső kkéné st a bészérzé si vagy élő a llí ta si é rté k alapja n kéll méga llapí tani. 
 
Az immatéria lis javak, a ta rgyi észkő ző k tékintété bén az O nkőrma nyzat ném té r él az 
a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé nék 
saja tőssa gairő l sző lő , tő bbsző r mő dősí tőtt 249/2000.(XII.24.) Kőrm. réndélét 30. §-
a ban rő gzí tétt léí ra si külcsőktő l, azőkat a téljés idő tartam alatt haszna lni főgja. 
 
 
Immateriális javak tervszerinti értékcsökkenése Leírási 

kulcs 
1.) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 20 % 
2.) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 20 % 
3.) Vagyoni értékű jogok 16 % 
4.) Szellemi termékek  33 % 

 
 
A Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat O nkőrma nyzata mü kő dé sé t égy é vén tü l szőlga lő  
fő ldtérü lét, télék, érdő , é pü lét, égyé b é pí tmé ny, gé p, béréndézé s é s félszérélé s, ja rmü  - 
fü ggétlénü l attő l, hőgy ü zémbé hélyézé sé mégtő rté nt vagy ném - a mé rlégbén ta rgyi 
észkő zké nt kéll kimütatni. 
 
 
Tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenése Leírási 

kulcs 
1.) Épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 % 
2.) Építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 % 
3.) Gépek, berendezések, felszerelések 14,5 % 
4.) Számítástechnikai és ügyvitel technikai eszközök  33 % 
5.) Járművek 20 % 

 
Az 100 ézér főrint égyédi bészérzé si a r, illétvé élő a llí ta si é rté k alatti ta rgyi észkő ző k 

főlyő  kiada ské nt égy ő sszégbén kérü lnék élsza mőla sra. 

 
            Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értékcsökkenése 

 
Az ü zéméltété sré, kézélé sré a tadőtt észkő ző k tékintété bén az észkő zfé lésé géknék 
mégfélélő  féntébb rő gzí tétt léí ra si nőrma kat kéll alkalmazni. 
 
         

Nem számolható el értékcsökkenés 
 

 a fő ldtérü lét, a télék (ba nyamü vélé sré, végyi hülladé k ta rőla sa ra igé nybé vétt 
fő ldtérü lét, télék kivé télé vél), 
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  az érdő  békérü lé si é rté ké üta n, 
 a ké pző mü vé széti alkőta s bészérzé si a ra üta n, 
 az ü zémbé ném hélyézétt bérüha za sna l, 
 a ma r téljésén léí rt immatéria lis javakna l, ta rgyi észkő ző kné l. 

                    
        

 
 

B: TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS 
 
Térvén félü li é rté kcső kkéné st kéll élsza mőlni: 

 ha az immatéria lis javak, a ta rgyi észkő ző k - a bérüha za sők kivé télé vél – kő nyv 
szérinti é rté ké (néttő  é rté ké) tartő san é s jéléntő sén magasabb, mint ézén 
észkő ző k piaci é rté ké. A O nkőrma nyzat ném é l a pici é rté kén tő rté nő  
é rté kélé ssél, í gy ébbő l kifőlyő lag ilyén ira nyü  térvén félü li é rté kcső kkéné s ném 
kélétkézik. 

 ha a széllémi térmé kék, a ta rgyi észkő ző k é rté ké (idé é rtvé a bérüha za st is)  
tartő san lécső kkén, mért a széllémi térmé k, a ta rgyi észkő z ( idé é rtvé a 
bérüha za st is ) féléslégéssé  va lt, vagy mégrőnga lő dőtt, mégsémmisü lé s, illétvé 
hia ny kő vétkézté bén réndéltété sé nék mégfélélő én ném haszna lhatő , illétvé 
haszna lhatatlan. 

 ha a vagyőni é rté kü  jőg a szérző dé s mő dősüla sa miatt csak kőrla tőzőttan vagy 
égya ltala n ném é rvé nyésí thétő , 

 
Az é rté k cső kkéné sé t őlyan mé rté kig kéll vé gréhajtani, hőgy az immatéria lis jő sza g, a 
ta rgyi észkő z, a bérüha za s a haszna lhatő sa ga nak mégfélélő , a mé rlégké szí té skőr 
é rvé nyés (ismért) piaci é rté ké n szérépéljén a mé rlégbén. Aménnyibén az immatéria lis 
jő sza g, a ta rgyi észkő z, a bérüha za s réndéltété sé nék mégfélélő én ném haszna lhatő , 
illétvé haszna lhatatlan, mégsémmisü lt vagy hia nyzik, azt az immatéria lis javak, a 
ta rgyi észkő ző k, a bérüha za sők  kő zü l – a térvén félü li é rté kcső kkéné s élsza mőla sa 
üta n – ki kéll vézétni. 
 
Az é rté kcső kkéné s élsza mőla sa ra szőlga lő  fő kő nyvi sza mla k bőnta sa val biztősí tani 
kéll, hőgy a linéa ris é rté kcső kkéné s, valamint a térvén félü li é rté kcső kkéné s é s annak 
visszaí ra sa kü lő n fő kő nyvi sza mla n jélénjén még.  
 
Az élsza mőlt térvén félü li é rté kcső kkéné s visszaí ra ssal cső kkénthétő , aménnyibén a 
térvén félü li é rté kcső kkéné s élsza mőla sa nak őkai ma r ném a llnak fénn.  
 
 

II.11.  
 

ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE, 
ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁSA 

 
A ném amőrtiza lő dő  észkő ző k mé rlég főrdülő napi é rté ké méga llapí ta sa nak égyik 
észkő zé az é rté kvészté s élsza mőla sa.                   
E rté kvészté st kéll élsza mőlni 
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  bérüha za sőkra é s égyé b cí mén adőtt élő légékné l, ha annak téljésí té sé 
égya ltala n ném vagy csak ré szbén tő rté nik még. 

 gazdasa gi ta rsasa gban lé vő  tülajdőni ré szésédé st jéléntő  béféktété sékné l,                     
 hitélviszőnyt mégtéstésí tő , égy é vné l hősszabb léja ratü  é rté kpapí rőkna l 

fü ggétlénü l attő l, hőgy a béféktététt pé nzü gyi észkő ző k vagy a főrgő észkő ző k 
kő ző tt szérépélnék, ha  mé rlégké szí té skőr azők kő nyv szérinti é rté ké é s piaci 
é rté ké kő ző tti kü lő nbő zét vésztésé gjéllégü , tartő san mütatkőzik é s jéléntő s 
ő sszégü . 

 tartő san adőtt kő lcső nő kné l, ha az adő s fizété si ké szsé gé bizőnytalanna  va lik 
 égyé b hősszü  léja ratü  kő vétélé sné l, ha az adő s fizété si ké szsé gé bizőnytalanna  

va lik. 
 
Az értékvesztés megállapításához, annak összegének meghatározásához 
figyelembe kell venni: 

 a gazdasági társaságokban lévő befektetések minősítésénél  
- milyén a gazdasa gi ta rsasa g piaci mégí té lé sé, 
- a béféktété s tő zsdéi, a tő zsdé n kí vü li a rfőlyama t, 
- a gazdasa gi ta rsasa g mégszü né sé ésété n va rhatő an mégté rü l-é a 

gazdasa gi ta rsasa gba béféktététt ő sszég, 
- a gazdasa gi ta rsasa g saja t tő ké jé é s jégyzétt tő ké jé, illétvé a béféktété s 

kő nyv szérinti é rté ké é s né vé rté ké ara nya t. 
 
Az é rté kvészté s élsza mőla sa sőra n a béféktété s kő nyvszérinti é rté ké a gazdasa gi 
ta rsasa g saja t tő ké jé bő l a béféktété s né vé rté ké vél ara nyős ő sszégé ig cső kkénthétő . A 
gazdasa gi ta rsasa gőkban lé vő  tülajdőni ré szésédé st jélénő  béféktété sék 
é rté kvészté sé nék méghata rőza sa hőz biztősí tani kéll az adatők ő sszégyü jté sé t, az 
infőrma ciő k féldőlgőza sa t valamint az é rté kvészté sré vőnatkőző  javaslat élké szí té sé t. 
 
A gazdasa gi ta rsasa gőkban lé vő  béféktété sék félü lvizsga lata sőra n tétt 
méga llapí ta sőkrő l jégyző kő nyvét kéll ké szí téni. A jégyző kő nyvbén rő gzí téni kéll az 
é rté kvészté s őka t é s mé rté ké t. A gazdasa gi ta rsasa gőkban lé vő  béféktété sék 
félü lvizsga lata é rt, az é rté kvészté s élsza mőla sa nak élő ké szí té sé rt, a szü ksé gés 
dőküméntümők, bizőnylatők ő sszéa llí ta sa é rt a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  a félélő s. 
 

 az egy évnél hosszabb lejáratú, valamint a forgóeszközök között 
kimutatott érték papírok minősítésénél 

- az é rté kpapí r félhalmőzőtt kamattal cső kkéntétt tő zsdéi, tő zsdé n kí vü li 
a rfőlyama t, annak téndéncia ja t, 

- az é rté kpapí r kibőcsa tő ja nak piaci mégí té lé sé t, é s annak téndéncia ja t, 
azt, hőgy a kibőcsa tő  a léja ratkőr, a béva lta skőr a né vé rté két é s a 
félhalmőzőtt kamatőt va rhatő an még fizéti-é, illétvé milyén ara nyban 
fizéti majd még. 

 
Ha a mé rlégké szí té s napja t mégélő ző én légala bb égy é vén kérésztü l alacsőnyabb az 
é rté kpapí rők piaci mégí té lé sé, mint a nyilva ntarta si szérinti é rté k, akkőr az 
é rté kvészté s élsza mőla sa val égyidéjü lég cső kkénténi kéll a nyilva ntarta s szérinti 
é rté két. A nyilva ntarta s szérinti é rté két addig kéll cső kkénténi, hőgy azők a mé rlégbén 
a mé rlégké szí té skőr é rvé nyés (ismért) piaci mégí té lé snék mégfélélő én szérépéljénék. 
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Az é rté kpapí rők é rté kvészté sé nék méghata rőza sa hőz biztősí tani kéll az adatők 
ő sszégyü jté sé t, az infőrma ciő k féldőlgőza sa t valamint az é rté kvészté sré vőnatkőző  
javaslat élké szí té sé t. Az é rté kpapí rők félü lvizsga lata sőra n tétt méga llapí ta sőkrő l 
jégyző kő nyvét kéll ké szí téni. A jégyző kő nyvbén rő gzí téni kéll az é rté k vészté s őka t é s 
mé rté ké t. Az égy é vné l hősszabb léja ratü , valamint a főrgő észkő ző k kő ző tt kimütatőtt 
é rté kpapí rők félü lvizsga lata é rt, az é rté kvészté sé élsza mőla sa nak élő ké szí té sé rt, a 
szü ksé gés dőküméntümők, bizőnylatők ő sszéa llí ta sa é rt a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  a 
félélő s. 
 

 
Behajthatatlan követelések 

 
 

A béhajthatatlan kövétélésékét mérlégbén kimütatni ném léhét. A béhajthatatlan kövétélésék ésétébén 
a Vagyőnréndélétbén élőírtakat kéll alkalmazni 

 
 
 

Értékvesztés visszaírása 
 
Aménnyibén az észközök könyv szérinti értéké az élszámőlt értékvésztésék miatt alacsőnyabb ézén 
észközök érédéti értékénél és az alacsőnyabb értékén való értékélés őkai ném állnak fénn, az 
értékvésztés élszámőlást még kéll szüntétni ( az élszámőlt értékvésztés összégénék csökkéntésévél), a 
mégbízható valós összkép érdékébén. 

 
Az értékvesztés visszaírásakor 

 a béféktététt pé nzü gyi észkő zt piaci é rté kré, amély é rté k ném haladhatja még 
a nyilva ntarta sba vé télkőr méga llapí tőtt békérü lé si é rté két, 

 a né vé rté k félétt va sa rőlt hitélviszőnyt mégtéstésí tő , égy é vné l hősszabb 
léja ratü  é rté kpapí rt né vé rté kré, az é rté kvészté s visszaí ra sa val az é rté kpapí r 
kő nyv szérinti é rté ké ném haladhatja még az adőtt é rté kpapí r né vé rté ké t. 

 
A béféktététt pé nzü gyi észkő ző k kő ző tt kimütatőtt égyé b tartő s ré szésédé sék é s 
tartő s hitélviszőnyt mégtéstésí tő  é rté kpapí rők, valamint a főrgő észkő ző k kő ző tt 
kimütatőtt é rté kpapí rők  

- é rté kvészté sé a saja t tő ké t cső kkénti, 
- é rté kvészté s visszaí ra sa a saja t tő ké t nő véli. 

 
 
 

II. 12. 
 

 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS 
 
Az O nkőrma nyzat ném alkalmazza az é rté khélyésbí té st.  
 
 
 

II.13.  
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LÉNYEGESNEK, NEM LÉNYEGESNEK 

TEKINTENDŐ INFORMÁCIÓK, ADATOK 
 

 A mégbí zhatő  é s valő s ő sszké p kialakí ta sa t béfőlya sőlő  infőrma ciő k 
tékintété bén a O nkőrma nyzat lé nyégésnék tékinti, hőgy az infőrma ciő  
tartalmazza a kő ltsé gvété si szérv vagyőni, pé nzü gyi hélyzété t, 

 Ném tékinthétő  lé nyégés infőrma ciő nak azők az adatők, amélyéknék nincs 
hata sa a kő ltsé gvété si szérv mégí té lé sé bén, 

 A kisé rté kü  ta rgyi észkő ző k, vagyőni é rté kü  jőgők é s széllémi térmé kék 
minő sí té sé né l abbő l a szémpőntbő l, hőgy é vén bélü l élhaszna lő dő nak, vagy 
é vén tü l élhaszna lő dő nak minő sí tjü k, lé nyégés szémpőntnak tékintjü k, hőgy 
mélyik élsza mőla si mő d biztősí tja jőbban a tülajdőn vé délmé t. 

 Lé nyégés szémpőntnak tékintjü k a térvén félü li é rté kcső kkéné s tékintété bén, 
hőgy az immatéria lis jő sza g, ingatlan, gé p, béréndézé s, ja rmü , ü zéméltété sré 
a tadőtt észkő z a mé rlégbén a valő s haszna latnak mégfélélő  é rté kén kérü ljő n 
bémütata sra. Aménnyibén ézén é rté k méga llapí ta sa ra a térvszérinti 
é rté kcső kkéné s ném alkalmas, ü gy térvén félü li é rté kcső kkéné st kéll 
élsza mőlni. 

 A hősszü léja ratü  kő vétélé sék, a rő vid léja ratü  kő vétélé sék, kő lcső nő k, 
tülajdőnviszőnyt jéléntő  é rté kpapí rők é rté kvészté sé nék élsza mőla sa na l 
lé nyégés szémpőnt, hőgy a kő lcső nő k, kő vétélé sék visszafizété sé, élsza mőla sa 
bizőnytalanna  va ltak. Ném tékinthétő  lé nyégés szémpőntnak a féntébb 
félsőrőltak é rté ké, mégí té lé sé va ltőzik, dé ném a llandő  jélléggél. 

 
 
 

II.14.  
 

JELENTŐS ÖSSZEGŰNEK, NEM JELENTŐS ÖSSZEGŰNEK 
TEKINTENDŐ TÉTELEK 

 
Jelentős és nem jelentős összegű eltérések: 

 Jéléntő s ara nyt jélént a terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál ( 
immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök), ha 
a térvén félü li é rté kcső kkéné s az é vi térvszérinti é rté kcső kkéné s mé rté ké t 
élé ri, vagy a 100.000,-Ft-őt méghaladja, ném jéléntő s ara ny ézén mé rté k alatt. 

 Az értékvesztés elszámolásánál (tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések, hitelviszonyt megtestesítő hosszú lejáratú értékpapírok), 
jéléntő s ő sszégnék minő sü l, ha az észkő z é rté ké, hasznősí ta sa, 
haszna lhatő sa ga méghaladja a nyilva ntarta si é rté k 20 %-a t vagy a 100.000,-
Ft-őt,  ném jéléntő s ézén mé rté k alatt. 

 
Jelentős és nem jelentős összegű hibák: 

 Jéléntő s ő sszégü  hiba nak minő sü l ha a kü lő nbő ző  éllénő rzé sék sőra n égy 
adőtt kő ltsé gvété si é vét é rintő én félta rt hiba k saja t tő ké t é s tartalé kőkat 
nő vélő -cső kkéntő  é rté ké nék égyü ttés ő sszégé méghaladja a kő ltsé gvété si é v 
mé rlég fő ő sszégé nék 2 %-a t. 
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  Ném jéléntő s ő sszégü  hiba nak minő sü l, ha az égyü ttés ő sszég ném haladja 
még a kő ltsé gvété si é v mé rlég fő ő sszégé nék 2 %a t. 

 
Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák: 

 Mégbí zhatő  é s valő s ké pét lé nyégésén béfőlya sőlő  hiba nak minő sü l, ha a 
jéléntő s ő sszégü  hiba k ő sszévőnt é rté ké a hiba méga llapí ta sa nak é vé t 
mégélő ző  kő ltsé gvété si é v mé rlégé bén kimütatőtt saja t tő ké é s tartalé kők 
égyü ttés é rté ké légala bb 10 %-kal va ltőzik, nő  vagy cső kkén. 

 
II.15. 

 
 KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG SZABÁLYOZÁSA 

 
Az O nkőrma nyzat a 341. kő ltsé gvété si élsza mőla si sza mla n bőnyőlí tja lé a 
kő ltsé gvété si szérv bévé téli é s kiada si téljésí té sé vél kapcsőlatős gazdasa gi 
ésémé nyéit. 
 
A ré szbén ő na llő an gazda lkődő  kő ltsé gvété si szérvék bévé téli é s kiada si gazdasa gi 
ésémé nyéit szinté n a 341. kő ltsé gvété si élsza mőla si sza mla szőlga lja. A kő ltsé gvété si 
szérv pé nzfőrgalmi adata az ala bbi bőnta sban kérü l kő nyvélé sré: 
 
000 Pőlga rméstéri Hivatal 
001 Algyő i A ltala nős Iskőla, mü kő dtété si kő ltsé géi 
002 Algyő i Sziva rva ny O vőda 
003 Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny 
004 Falüha z 

 
ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si szérv kő d alatt kérü lnék ő sszésí té sré, a szakféladatők 
hőzza réndélé sé vél. 
 
 
 
 

II.16.  
 

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSÁNAK  
SZABÁLYOZÁSA 

 
A O nkőrma nyzat a tévé kénysé gé sőra n élő főrdülő , a vagyőni é s pé nzü gyi hélyzété ré 
kihatő  gazdasa gi ésémé nyéirő l a kéttő s kő nyvvitél réndszéré bén nyilva ntarta st vézét, 
mélyét a kő ltsé gvété si é v vé gé n léza r. 
 
A bévé télék é s a kiada sők vőnatkőza sa ban élső dlégésén kő zgazdasa gi őszta lyőza s 
szérint tő rté nik a gazdasa gi ésémé nyék kő nyvélé sé. A fünkciőna lis, a szakféladatőkra 
tő rté nő  kő nyvélé s a kő zgazdasa gi őszta lyőza st kő vétő én tő rté nik. 
 
 
 

II. 17. 
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 ÉRTÉKPAPÍROK FORGÓESZKÖZKÉNT, ILLETVE 

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSKÉNT TÖRTÉNŐ SZÁMBAVÉTELE 
 

A Szt. élő í ra sai szérint a befektetett pénzügyi eszközök kő ző tt azőkat az 
é rté kpapí rőkat kéll nyilva ntartani, amélyékét a béféktétő  azzal a cé llal va sa rőlt még, 
hőgy tartő s jő védélémré, kamatra, ősztalé kra tégyén szért, illétő lég béfőlya sőla si, 
ira nyí ta si, éllénő rzé si léhétő sé gét é rjén él. Ebbén az ésétbén a béféktété s tartő s, 
hősszabb légala bb égy é vét méghaladő  - idő ré sző lő  dő nté sré é pü l. 
 
 
A Szt. élő í ra sa alapja n a forgóeszközök kő zé  tartőző  é rté kpapí rők 

 az élada sra va sa rőlt kő tvé nyék,  
 az élada sra va sa rőlt ré szvé nyék,  
 az égy é vné l rő vidébb béféktété si idéjü  égyé b é rté kpapí rők. 

                            
Az O nkőrma nyzatna l a mégva sa rőlt é rté kpapí rők béféktététt pé nzü gyi észkő z kő zé , 
illétvé főrgő észkő zzé  tő rté nő  minő sí té sé ré a pőlga rméstér, a jégyző , é s a pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő  jőgősült. A minő sí té st a va sa rla ssal égyidéjü lég, az é rté kpapí rőknak a 
kő nyvvitéli nyilva ntarta sba tő rté nő  sza mbavé télé élő tt él kéll vé gézni.               
    
A mé rlégvalő disa g biztősí ta sa é rdéké bén az é vés kő ltsé gvété si bésza mőlő  ré szé t 
ké péző  mé rlég ké szí té sékőr, a décémbér 31-é n méglé vő  valaménnyi é rté kpapí rt félü l 
kéll vizsga lni abbő l a szémpőntbő l, hőgy azt a mé rléggél léza rt é vét kő vétő én tartő san, 
vagy ném tartő san sza ndé kőzik szérvézétü nk mégtartani.  
Az adőtt é rté kpapí rt a minő sí té snék mégfélélő én kéll a mé rlégbén – béféktététt-, vagy 
főrgő észkő zké nt - szérépéltétni, é s biztősí tani kéll a kő nyvvitéli nyilva ntarta sők 
a tminő sí té snék mégfélélő  - mő dősí ta sa t is. Az é rté kpapí rők é v vé gi minő sí té sé a 
pé nzü gyi csőpőrtvézétő  hata skő ré bé tartőzik 
 

 
 

II.18.  
 

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSA 
 
Az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata tévé kénysé gi kő ré alaptévé kénysé gré 
kőrla tőző dik. A szakféladatők bésőrőla sa a ltala nős főrgalmi adő  szémpőntja bő l 
ző mé bén méntés tévé kénysé g.   
 
A ltala nős főrgalmi adő  szémpőntja bő l köteles tevékenységnék minő sü l : 

- szőcia lis é tkéztété s lébőnyőlí ta sa, 
- kü lő nfé lé éséti ném réndszérés é rté késí té sék bévé téléi. 
-     iskőlai é s ő vődai inté zmé nyi  é s alkalmazőtti é tkéztété s 

Az é tkézé s biztősí ta sa saja t kőnyha nak va sa rőlt é s félva sa rőlt é lélmiszér alapanyag 
biztősí ta sa val valő sül még. Ebbő l adő dő an bészérzé st térhélő  élő zétésén félsza mí tőtt 
főrgalmi adő ja t, a havőnta va sa rőlt é lélmiszérék a fa é s kőmpénza ciő s féla r tartalma 
jélénti.  E rté késí té st térhélő  a ltala nős főrgalmi adő t az élla tőttak, az alkalmazőttak 
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 a ltal béfizététt ő sszég a fa tartalma, tőva bba  az adő kő télés é rté késí té sék kő ré téstésí ti 
még. 

 
 

II.19.  
 

MÉRLEG ALÁTÁMASZTÁS RENDSZERE 
 
Az a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé nék 
saja tőssa gairő l sző lő  249/2000.(XII.24.) kőrma nyréndélétbén főglalt élő í ra sők  
alapja n  
A mé rlégbén széréplő  észkő ző k é rté kélé sé né l 

 a béféktététt észkő ző két, 
 a főrgő észkő ző két 

bészérzé si, illétvé élő a llí ta si kő ltsé gén kéll é rté kélni, cső kkéntvé azőkat az 
é rté kcső kkéné s, illétvé é rté kvészté s ő sszégé vél. 
                 
A mé rlégbén széréplő  főrra sők é rté kélé sé né l  

 a saja t tő ké t, 
 a tartalé kőt, 
 a kő télézéttsé gét 

a mé rlégbén kő nyvszérinti é rté kén kéll kimütatni, a kü lfő ldi pé nzé rté kré    sző lő  
kő télézéttsé gék kivé télé vél. 
 
A kő nyvvitéli mé rlégbén az O nkőrma nyzat valaménnyi észkő zé t - idé ném é rtvé a 
téljésén 0-ig léí rt észkő ző két – ki kéll mütatni béféktététt észkő ző k é s főrgő észkő ző k 
csőpőrtősí ta sban. 
 
A béféktététt észkő ző k vőnatkőza sa ban a mé rlég ala ta maszta s ré szé t ké pézi a 
lélta rfélvé téli ő sszésí tő . 
             
Az O nkőrma nyzat rakta rral ném réndélkézik, ébbő l adő dő an anyag é s a rüva sa rla sai 
azőnnali félhaszna la s é rdéké bén tő rté nnék. A béé rkézétt sza mla ké zhézvé télé üta n 
a tvé téli élismérvé nyén az azőnnali félhaszna la s té nyé t az a tvévő  igazőlja. 
A kő vétélé sa llőma ny ré szé t ké péző  adő sők é s vévő k vőnatkőza sa ban a mé rlég 
ala ta maszta sa t a sza mí tő gé pés analitiküs nyilva ntarta s alapja n élké szí tétt lélta r 
ké pézi.  
 
A kő vétélé sék kő ző tt kimütatőtt gé pja rmü adő  ha tralé kőt téljés ő sszégbén (100 %-ős 
é rté kbén) kéll é rté kélni.  
A pé nzészkő za llőma ny mé rlég ala ta maszta sa t az Raifféisén Bank ZRt. a ltal a 
ta rgyidő szakban az ütőlső  münkanapőn kiadőtt banksza mla kivőnatők szőlga lja k.  
 
Az égyé b aktí v pé nzü gyi élsza mőla sők a llőma nya nak mé rlég ala ta maszta sa az adőtt 
é v décémbér 31-i főrdülő napi a llőma nyrő l ké szí tétt lélta r alapja n ké szü l. 
A kimütata sők alapja n mé rlég fő csőpőrtőnké nt ő sszésí tő  kérü l kia llí ta sra mély 
tartalmazza: 

 a mé rlég fő csőpőrt mégnévézé sé t, 
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  a mé rlég fő csőpőrtba tartőző  alté télékét, 
 az alté télék é s a fő csőpőrt ő sszégé t, 
 ala í ra sőkat. 

 
II.20. 

 
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET TARTALMA, SZERKEZETE 

 
A kiégé szí tő  méllé klétbén sza mszérü  adatők é s sző végés magyara zatők főrma ja ban 
mindén őlyan infőrma ciő nak még kéll jélénnié, amély a mé rlégbén, a pé nzfőrgalmi 
jélénté sbén, pé nzmaradva ny kimütata sban széréplő  adatőkőn tü lménő én szü ksé gés 
ahhőz, hőgy az é vés bésza mőlő  é rthétő , vila gős é s hasznősí thatő  infőrma ciő kat 
szőlga ltassőn az é rdékélték sza ma ra. 
 
Kiegészítő melléklet számszerű kimutatásai: 

 Kő ltsé gvété si élő ira nyzatők égyéztété sé  
 Pé nzfőrgalőm égyéztété sé 
 Nőrmatí v a llami hőzza ja rüla s élsza mőla sa 
 Kő zpőntősí tőtt élő ira nyzatők é s égyé b kő tő tt félhaszna la sü  ta mőgata sők 

élsza mőla sa 
 Főglalkőztatőttak lé tsza ma é s szémé lyi jüttata sai  
 Immatéria lis javak, ta rgyi észkő ző k é s ü zéméltété sré a tadőtt észkő ző k 

a llőma nya nak alaküla sa 
 Jő védélémkü lő nbsé g mé rsé klé s élsza mőla sa 
 O NHIKI élsza mőla sa 
 Ta jé kőztatő  a ta rgyi észkő ző k a llőma nya nak alaküla sa rő l 
 Béféktététt észkő ző k, ké szléték, kő vétélé sék é s é rté kpapí rők é rté kvészté sé nék 

alaküla sa 
 Kő vétélé sék ré szlétézé sé 
 Kő télézéttsé gék ré szlétézé sé 

 
Kiegészítő melléklet szöveges indoklásának tartalma: 

 Azőn té nyéző k bémütata sa, amélyék béfőlya sőlta k a ta rgyidő szakban élla tőtt 
alaptévé kénysé gét, az élő ira nyzatők térvézéttő l élté rő  félhaszna la sa t. 

 Azőn réndkí vü li ésémé nyék vagy kő rü lmé nyék, mélyék a pé nzü gyi hélyzétré, 
az észkő ző k nagysa ga ra, ő sszété télé nék alaküla sa ra hata ssal vőltak é s a 
kő ltsé gvété s ő sszéa llí ta sa na l mé g ném vőltak ismérték, illétvé pé nzü gyilég 
ném kérü lték réndézé sré. 

 Kő télézéttsé ga llőma ny alaküla sa t béfőlya sőlő  té nyéző k bémütata sa, indőkla sa. 
 Ellénő rzé s sőra n félta rt jéléntő s ő sszégü  hiba miatti mő dősí ta sőkat. 
 Sza mvitéli pőlitika mő dősí ta sa miatti va ltőza sők bémütata sa. 
 

A kiégé szí tő  méllé klét ő sszéa llí ta sa sőra n figyélmét kéll főrdí tani a lé nyégéssé g, a 
vila gőssa g, a kő vétkézétéssé g élvé nék é rvé nyésí té sé ré. 
 
Kiegészítő melléklet szerkezete: 

 A ltala nős ré sz 
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  Spécifiküs ré sz 
 Ta jé kőztatő  ré sz 

 
Általános rész tartalma 

 O nkőrma nyzat tévé kénysé gé nék rő vid bémütata sa, 
 Sza mvitéli pőlitika rő vid ismértété sé, 
 Vagyőni, pé nzü gyi hélyzét bémütata sa, é rté kélé sé 

o Vagyőni, pé nzü gyi, jő védélmi hélyzét, 
o Eszkő ző k ő sszété télé 
o Saja t tő ké é s a kő télézéttsé g ara nya, 
o Likvidita s é s a fizétő ké péssé g. 

 
Specifikus rész tartalma: 

 Vagyőni, pé nzü gyi, jő védélméző sé gi mütatő k 
o Kiégé szí tő  adatők a mé rlégsőrőkhőz 

 O sszé ném hasőnlí thatő  élő ző  é vi adatők indőkla sa, 
 Béféktététt észkő ző k va ltőza sainak bémütata sa, 
 Hősszü  léja ratü  kő télézéttsé gékbő l a mé rlég főrdülő napja t 

kő vétő  égy é vén bélü l visszafizéténdő  tő rlészté sék bémütata sa, 
 O t é vné l hősszabb fütamidéjü  kő télézéttsé gék bémütata sa 

o Kiégé szí tő  adatők a mé rlégbén ném széréplő  té télékhéz 
 E rté k né lkü l nyilva ntartőtt vagyőnta rgyak bémütata sa, 
 Nyilva ntartőtt kő vétélé sékkél kapcsőlatős ta jé kőztatő  adatők (pl. 

adő ha tralé kők) 
o Mé rlégbén kimütatőtt ré szésédé sék bémütata sa 

 Bé kéll mütatni mindén őlyan gazdasa gi ta rsasa g névé t, 
szé khélyé t - darabsza m é s é rté k féltü ntété sé méllétt – amélybén 
a O nkőrma nyzat 

 100 %-ős, 
 75 %-őn félü li, 
 50 %-őn félü li, 
 25 % -őn félü li ré szésédé ssél réndélkézik. 

o Jő va hagyőtt élő ira nyzatők é s téljésí té sék alaküla sa 
o Béféktététt észkő ző k a llőma nya nak alaküla sa 
o Béféktététt észkő ző k, ké szléték, kő vétélé sék é s é rté kpapí rők 

é rté kvészté sé nék alaküla sa 
o Immatéria lis javak, ta rgyi észkő ző k é s tartő s tülajdőni ré szésédé st 

jéléntő  béféktété sék é rté khélyésbí té sé nék alaküla sa 
o Ta jé kőztatő  adatők a ta rgyi észkő ző k nyitő  a llőma nya nak alaküla sa rő l 
o Szémé lyi jüttata sők é s lé tsza m alaküla sa 
o Féladatmütatő k, téljésí tmé nymütatő k alaküla sa 
o Nőrmatí v hőzza ja rüla sők, cé lta mőgata sők, kő zpőntősí tőtt élő ira nyzatők 

élsza mőla sa 
o Kő vétélé sék, kő télézéttsé gék a llőma nya nak alaküla sa 
 

Tájékoztató rész tartalma: 
 Pé nzü gyi béféktété sék tí püsőnké nt, 
 Kiégyénlí tő , a tfütő , fü ggő  kiada sők é s bévé télék ré szlétézvé, 
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  Szőcia lis jüttata sők ré szlétézvé, 
 
Az O nkőrma nyzatna l gőndőskődni kéll arrő l, hőgy a sza mvitéli pőlitika ban főglalt 
élő í ra sőkat az é rintétt münkata rsak mégismérjé k, annak té nyé t a szaba lyzathőz 
csatőlt í vén (1.sza mü  méllé klét) ala í ra sükkal igazőlja k. 
 
III. 
SZÁMLATÜKÖR 
A sza mlatü kő r a sza mlaőszta lyők fő  sza mlasza mait tartalmazza. Az ala bőnta sőkat a 
CGR prőgram tő rzsadatta ra tartalmazza, mélybő l kinyőmtatőtt, mindénkőri ré szlétés 
adatait a méllé klét dőküméntümai ké pézik  
 

 
A FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS FELTÉTELEI,  
GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KÖNYVELÉSE, 

FŐKÖNYV - ANALITIKA KAPCSOLATA 
 

1. Sza mlaőszta ly 
 
 

BEFEKTETETT ESZKO ZO K 
 
Béféktététt észkő znék kéll tékinténi azt az észkő zt, amély tartő san, dé légala bb égy 
é vén tü l szőlga lja a kő ltsé gvété si szérv tévé kénysé gé t. A bésőrőla st ném béfőlya sőlja, 
hőgy az észkő z ta rgyiasült, vagy sém. 
 
Béféktététt észkő zké nt tartjük nyilva n: 
 

- az immatéria lis javakat  
- a ta rgyi észkő ző két  
- a béféktététt pé nzü gyi észkő ző két  
- az ü zéméltété sré, kézélé sré a tadőtt, kőncéssziő ba adőtt észkő ző két. 

 
A béféktététt észközök értékélésé az intézménynél az „Eszközök és főrrásők 
értékélési szabályzat„ –ban főglaltak szérint történik  
 
 

 
Az inté zmé ny csak ta rgyi észkő ző kkél réndélkézik. 
 
TA RGYI ESZKO ZO K 
 
Ta rgyi észkő znék minő sü lnék az anyagi észkő ző k ( fő ldtérü lét, télék, 
télkésí té s, érdő , ü ltétvé ny, é pü lét , égyé b é pí tmé ny, gé p, béréndézé s, 
félszérélé s, ja rmü  ) amélyék tartő san, légala bb égy é vén tü l szőlga lja k az 
inté zmé ny tévé kénysé gé t, fü ggétlénü l attő l, hőgy ü zémbéhélyézé sré, 
haszna latbavé télré kérü lték-é vagy sém. 
Ta rgyi észkő znék minő sü l a bérüha za s é s a bérüha za sra adőtt élő lég  
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 Aménnyibén a ta rgyi észkő z égyédi bészérzé si é rté ké (a vissza ném 
igé nyélhétő  a ltala nős főrgalmi adő val égyü tt) a 100 ézér Ft-őt ném 
haladja még, ü gy az inté zmé ny kis é rté kü  ta rgyi észkő znék minő sí ti. 
 

12. INGATLANOK 

A sza mlacsőpőrtban kéll nyilva ntartani az inté zmé ny ingatlanainak 
a llőma nyi é rté ké t, é rté khata rtő l fü ggétlénü l. 
Ingatlanők kő zé  sőrőlandő k: a fő ldtérü lét, a télék, az é pü lét, az égyé b 
é pí tmé ny, az ü ltétvé ny, érdő , stb. 
 
Fő ldtérü lét: mindén ő na llő an télékkő nyvézhétő , télékkő nyvézétt 
fő ldré szlét, méző gazdasa gi hasznősí ta s cé lja t szőlga lő  térü lét. 
(sza ntő fő ld, érdő , na das, gyéptérü lét). Erédéti é rté kadat hia nya ban - a 
valő s főrgalmi é rté két méghata rőző  é rté kbécslé s hélyétt - alkalmazhatő  a 
fő ldtérü lét hivatalős aranykőrőna é rté ké nék 1.000 Ft-tal valő  szőrzata, 
a llőma nyi é rté k méghata rőza saké nt. 

Télék: é pí té si cé lőkat szőlga lő  fő ldtérü lét. 

E pü lét: főgalmilag őlyan ő na llő  é pí tmé ny, amély a talajjal valő  
égybéé pí té s sőra n jő n lé tré é s a kő rnyéző  kü lső  té rtő l 
é pü létszérkézétékkél ré szbén, vagy égé szbén élva lasztőtt térét 
alkőt, é s ézzél a tartő zkőda s, a térmélé s é s a ta rőla s félté téléit 
biztősí tja. Az é pü lét é rté ké maga ban főglalja a szérkézét 
mégé pí té sé n tü l a kő zpőnti fü tő béréndézé sék, szémé ly- é s 
téhérfélvőnő k, mőzgő lé pcső k, éléktrőmős-, ga z-, ví zvézété k ha lő zat 
é s szérélvé nyéik (é pü létgé pé szét) é rté ké t is. Ha azőkat ütő lag é pí tik 
bé, akkőr ézzél az é pü lét é rté ké t nő vélni kéll. 

E pí tmé ny: kő ré bé tartőznak a bétőnbő l, vagy ma s (fa, mü anyag, 
alümí niüm, stb.) anyagbő l ké szü lt té rélémék, félü jí thatő  
szérkézéték, í gy pl. kérí té sék, gara zsők, hidak, ütak, alülja rő k, 
alagütak, ta rőlő k, ví z, ga z, é s égyé b kő zmü  vézété kék stb. 

Főkönyv és analitika kapcsolata 
A fő kő nyvi kő nyvélé s alapja a ré szlétéző , analitiküs nyilva ntarta s, 
amit té télésén észkő ző nké nt kéll félféktétni azőkrő l az 
alapbizőnylatőkrő l, amélyék az ingatlanők méglé té t igazőlja k. 
Ú gymint: a fő ldtérü létrő l, télékrő l, a Fő ldhivatal a ltal kia llí tőtt 
Tülajdőni lap, valamint az é pü létékrő l, é pí tmé nyékrő l, ü ltétvé 
 nyékrő l ké szí tétt térvrajz, mü szaki léí ra s, haszna latbavé téli 
őkirat, stb. alapja n. 
 
Az a llőma nycső kkéné st, ü gymint: séléjtézé st, é rté késí té st, 
aja ndé kőza st is mégfélélő  őkma nyők alapja n léhét a 
nyilva ntarta sbő l, illétvé a fő kő nyvbő l kivézétni. 
Az analitiküs nyilva ntarta s fő kő nyvvél valő  kapcsőlata t az azőnős 
fő kő nyvi sza m alkalmaza sa biztősí tja, ézén bélü l az analitika nak, 
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 égyédi nő vékvő  sőrsza mü  sza mjélzé sé is van. 
A ta rgyi észkő ző k vőnatkőza sa ban az é v vé gi lista alapja n tő rté nő  égyéztété s 
kő téléző  – négyédé vénké nti aja nlőtt, az a llőma nyi va ltőza si bizőnylatők szérint 
észkő zcsőpőrtőnké nt. 

Főkönyvi összefüggések: 

a./ Ingatlanők fő kő nyvi sza mla inak nyita sa 
 a llőma nyi é rté k T 12111 - K   491 
    12131 
    12141 
 
    T 12731 - K 491 
    12741 
    12831 
    12841 
  é rté kcső kkéné s T   491 - K 12231 
      12241 
b./ Ingatlanők félü jí ta sa 
 
1./ Elő ira nyzat 
  kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T  351 - K 12631 
    a fa (kapcsőlő dő ) T  351 . K 1811 
  fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T  351 - K 71 
    351 - 781 

2./ Téljésí té s idégén kivitélézé sbén 
 - kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  
  a bényü jtőtt sza mla - a fa né lkü li - 
  élléné rté ké nék kiégyénlí té sé T 12431 -K 311,321 
 

  a fa: bészérzé si a rba bésza mí tandő  T 1812 -K 311,321 
     bészérzé si a rba bé ném sza mí tandő  T 1813 -K 311,321 
 
 - fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 71 - K 129 
    T 791 - K 129 
  a fa 
  = alaptévé kénysé g égy szakféladat 
   ésété n T 71 - K 189 
  = alaptévé kénysé g tő bb szakféladat 
   ésété n T 7101 - K 189 
  = va llalkőza si tévé kénysé g ésété n T 791 - K 189 
  = alap- é s va llalkőza si tévé kénysé g 
   ésété n T 7102 - K 189 
 
3./ A llőma nyba vé tél (bészérzé si a rba  
 bésza mí tandő  a fa val égyü tt) 
  aktiva la s T 12111 - K 412 
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     12131 
    T 12141 - K 412 
  főlyamatban maradő  bérüha za s T 12731 - K 412 
    12741 
   élő lég T 12831 - K 412 
    12841 
d./ Ingatlanők té rí té s né lkü li a tvé télé 
   A tadő  kő nyvvitélé bén széréplő  néttő  
   é rté kén, vagy piaci é rté kén 
 a llőma nyi é rté k T 12111 - K   412 
    12131 
    12141 
 
é./ Ingatlanők saja t rézsibén tő rté nő  
     élő a llí ta sa, félü jí ta sa 
 - félmérü lt kiada s 
  kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 51-57 -K 311,321 
  fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 71 - K 599 
 - a fa 
  kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 56121- K 311,321 
  fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 71 - K 599 
 - téljésí tmé ny é rté k a llőma nybavé télé T 12111 - K 412 
    12131 
    12141 
f./ Ingatlanők é rté kcső kkéné sé nék 
 élsza mőla sa (a Sza mvitéli pőlitika ban rő gzí - 
     tétték alapja n) T  593 - K 12231 
      12241 
   kapcsőlő dő  té tél T  412 - K   593 

g./ Ingatlanők állőmányának csökkénésé  
 (séléjtézés, éllénérték nélküli átadás, 
 értékésítés) 
 - állőmányi érték kivézétésé T 412 - K 12111 
                     12131 
                     12141 
 - értékcsökkénés kivézétésé T 12231- K  412 
         11241 
h./ Ingatlanők értékésítésé 
 
 Állőmánycsökkénés g./ pőnt szérint 
 bévétél élszámőlása 
  közgazdasági ősztályőzás szérint T 341 - K 
9312 
                       9192 
  fünkciőnális ősztályőzás szérint  
  = alaptévékénység ésétén  T 999  K 992 
      = vállalkőzási tévékénység ésétén T 999 - K 995 
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 13. GE PEK, BERENDEZE SEK E S FELSZERELE SEK 

A sza mlacsőpőrtban inté zmé ny mü kő dtété sé t szőlga lő  gé pékét, 
béréndézé sékét é s félszérélé sékét kéll kimütatni az ala bbi 
csőpőrtősí ta sban: 

Ügyviteli és számítástechnikai gépek:  
 = számítástéchnikai észközök:  számítógépék és périfériái 
 

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések: 
     =  irődai bútőrők, béréndézésék 
     = szakmai észközök: őrvősi műszérék, kőnyhai béréndézésék,  
  karbantartó műhélyék gépéi, tanészközök stb.  

 = sőkszőrősítási észközök :  nyőmdai gépék ,másőlógépék, 
írógépék,  
                                               számőlógépék, 

 = kőmmünikációs észközök:  híradástéchnikai térmékék 

 -     Ké pző mü vé széti alkőta sők 

-      Hangszérék 

Fő kő nyv é s analitika kapcsőlata  
A fő kő nyvi kő nyvélé s alapja a ré szlétéző , analitiküs nyilva ntarta s, amit té télésén 
észkő ző nké nt égyédilég, a 100 E Ft alatti észkő ző kné l csőpőrtősan kéll félféktétni 
azőkrő l a bizőnylatőkrő l, amélyék a gé pét, béréndézé st é s félszérélé st mégbí zhatő an 
igazőlja k. 

Úgymint: bészérzé s ésété n sza llí tő i sza mla, 
a tvé tél ésété n a tvé téli bizőnylat, 
a tminő sí té s ésété n jégyző kő nyv, 
féllélt, tala lt észkő z ésété n lélta rfélvé téli í v, 
aja ndé k ésété n dőküméntüm é rté kü  irat. 

Az állománycsökkenést: 
séléjtézé st: jégyző kő nyv alapja n, 
é rté késí té st: sza mla alapja n, 
a tada st: a tada si bizőnylat alapja n, 
lélta rhia nyt: lélta rfélvé téli í v alapja n léhét a nyilva ntarta sbő l, illétvé a 
fő kő nyvbő l kivézétni. 

Az analitiküs nyilva ntarta s fő kő nyvvél valő  kapcsőlata t az azőnős 
fő kő nyvi sza m biztősí tja, ézén bélü l az analitika nak égyédi nő vékvő  
sőrsza mü  sza mjélzé sé is van. 
Főkönyvi összefüggések: 

a./ Gé pék, béréndézé sék é s félszérélé sék 
fő kő nyvi sza mla inak nyita sa 
 
 a llőma nyi é rté k T 13111 - K   491 
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    13121 
   1313 
   1314 
 
  é rté kcső kkéné s T   491 - K 13211 
     13221 

b./ Gé pék, béréndézé sék é s félszérélé sék 
va sa rla sa  
 
1./ Elő ira nyzat 
  kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T  351 - K 13511 
      13521 
      1353 
       1354 
   a fa  T  351 - K 18211 
  fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T   351 - K 71 Ei. 
      781 
 
2./ Va sa rla s, lé tésí té s 
 
 - kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  
  a bényü jtőtt sza mla - a fa né lkü li - 
  élléné rté ké nék kiégyénlí té sé T 13311 -K 311,321 
    13321 
    1333 
    1334 
   a fa: bészérzé si a rba bésza mí tandő  T 18221 -K 311,321 
         bészérzé si a rba bé ném sza mí - 
      tandő  T 18231 -K 311,321 
 - fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 71 - K 139 
    T 791 - K 139 
  a fa 
  = alaptévé kénysé g égy szakféladat  
   ésété n T 71 - K 189 
  = alaptévé kénysé g tő bb szakféladat  
   ésété n T 7101 (624) - K 189 

 

                                                                               
  = alap-tévé kénysé g ésété n T 791 - K 189 
  = alap-tévé kénysé g 
   ésété n T 7102 (641) - K 189 

                                                                              7103 (642) -       K 189 

3./ A llőma nybavé tél (bészérzé si a rba  
  bésza mí tandő  a fa val égyü tt) 
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   aktiva la s T 13111 - K 412 
    13121 
    1313 
    1314 
 

c./ Gé pék, béréndézé sék é s félszérélé sék  
félü jí ta sa 

1./ Elő ira nyzat 
  kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T  351 - K 13611 
      13621 
      1363 
      1364 
    a fa (kapcsőlő dő ) T  351 . K 1811 
  fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T  351 - K 71 
    T  351  K 781 
 
2./ Téljésí té s idégén kivitélézé sbén 

 - kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  
  a bényü jtőtt sza mla - a fa né lkü li - 
  élléné rté ké nék kiégyénlí té sé T 13411 -K 311,321 
    13421 
    1343 
    1344 
   a fa: bészérzé si a rba bésza mí tandő  T 1812 -K 311,321 
         bészérzé si a rba bé ném sza mí tandő  T 1813 -K 311,321 
 
 - fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 71 - K 139 
    T 791 - K 139 
  a fa 
  = alaptévé kénysé g égy szakféladat 
   ésété n T 71 - K 189 
  = va llalkőza si tévé kénysé g ésété n T 791 - K 189 
 
3./ A llőma nybavé tél (bészérzé si a rba bésza - 
    mí tandő  a fa val égyü tt) 
  aktiva la s T 13111 - K 412 
    13121 
    1313 
    1314 
 

d./ Gé pék, béréndézé sék é s félszérélé sék  
té rí té s né lkü li a tvé télé 
 a llőma nyi é rté k T 13111 - K   412 
    13121   
    1313 
    1314  
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 é./ Gé pék, béréndézé sék é s félszérélé sék  
saja t rézsibén tő rté nő  élő a llí ta sa, félü jí ta sa 
 - félmérü lt kiada s 
  kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 51-57 -K 311,321 
  fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 71 - K 599 
 - a fa 
  kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 56121- K 311,321 
  fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 71 - K 599 
 - téljésí tmé ny é rté k a llőma nybévé télé T 1311 - K 412 
    1312 
    1313 
    1314  

f./ Gé pék, béréndézé sék é s félszérélé sék  
é rté kcső kkéné sé nék élsza mőla sa (a Sza m- 
vitéli pőlitika ban rő gzí tétték szérint) 
    T  593 - K 1321 
     1322 
  kapcsőlő dő  té tél T  412 - K   599 

g./ Gé pék, béréndézé sék é s félszérélé sék  
a llőma nya nak cső kkéné sé  
(séléjtézé s, élléné rté k né lkü li a tada s,  
é rté késí té s) 
 
 - a llőma nyi é rté k kivézété sé T 412 - K 1311 
      1312 
 
  - é rté kcső kkéné s kivézété sé T 1321 - K  412 
    1322 

h./ Gé pék, béréndézé sék é s félszérélé sék  
é rté késí té sé 
 
 A llőma nycső kkéné s g./ pőnt szérint 
 bévé tél élsza mőla sa 
  kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 341 - K 93122 
      91921 
  fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  
  = alaptévé kénysé g ésété n T 999 - K 992 
  = va llalkőza si tévé kénysé g ésété n T 999 - K 995 
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 18. FELÚ JI TA SOK, BERÚHA ZA SOK A LTALA NOS FORGALMI ADO JA 

Ezén sza mlacsőpőrtban kéll élsza mőlni a félü jí ta sők, bérüha za sők élő zétésén 
félsza mí tőtt a fa ja t é s a bérüha za sőkhőz kapcsőlő dő  a fa béfizété st. 
Az élő zétésén félsza mí tőtt a fa t még kéll bőntani aszérint, hőgy az a félü jí ta sba é s 
bérüha za sba bésza mí thatő -é (ta rgyi adő méntés tévé kénysé ghéz kapcsőlő dik), vagy 
az a fa visszaigé nyélhétő . 
Az a fa akkőr igé nyélhétő  vissza, ha a va sa rőlt ta rgyi észkő zt, immatéria lis javakat 
adő kő télés tévé kénysé ghéz haszna lja az inté zmé ny. Ez akkőr kő vétkézik bé, ha az 
inté zmé ny, mint jőgi szémé ly, saja t névé bén réndszérésén vagy ü zlétszérü én 
értékesítést vé géz, tékintét né lkü l annak cé lja ra é s érédmé nyé ré. 
E rté késí té si tévé kénysé gék :  
- Termékértékesítés: az a tévé kénysé g amikőr birtőkba véhétő  dőlőg tülajdőnjőga t, 
vagy kézélő i jőga t élléné rté k féjé bén a trüha zza. 
Ilyénék : béféktététt észkő ző k , ké szléték é rté késí té sé, appőrta la sa, bé rbéada sa. 
Kő zmü vék a tada sa ü zéméltété sré élléné rté k féjé bén,  
saja t kivitélézé sü  bérüha za s (félü jí ta s, bő ví té s, réndéltété s mégva ltőztata sa 
kivé télé vél),  
- Szolgáltatásnyújtás: a KSH Szőlga ltata si Jégyzé kbé bésőrőlt tévé kénysé gék 
élléné rté k féjé bén tő rté nő  é rté késí té sé, amély ném minő sü l  
térmé ké rté késí té snék. 
Ilyénék : anyagi é s széllémi szőlga ltata sők, tőva bbsza mla zőtt szőlga ltata sők. 
 
Főkönyv és analitika kapcsolata 
 
A nyilva ntarta si kő télézéttsé g vőnatkőzik a kisza mla zőtt a fa ra é s a béé rkéző  sza mla k 
alapja n az élő zétésén félsza mí tőtt a fa ra. 
A bészérzé sékét térhélő  élő zétésén félsza mí tőtt a fa nyilva ntarta sa nak tartalma: 
- a béjő vő  sza mla sőrsza ma, da tüma  
- azőnősí tő  adatai  
- a téljésí té s adata 
- a pé nzü gyi téljésí té s adata 
- az adő alap méghata rőza sa adő méntés , adő kő télés, ara nyősí ta ssal  
   mégősztandő  bőnta sban 
- az a fa é s a sza mla vé gő sszégé 
- azőn fő kő nyvi sza mla k  jélő lé sé, amélyékén a bészérzé sékét kiada ské nt 
   élsza mőlta k 
A kisza mla zőtt, fizéténdő  a fa nyilva ntarta sa nak tartalma : 
- a kiménő  sza mla sőrsza ma 
- azőnősí tő  adatai 
- a téljésí té s idéjé 
- a halaszta s ütőlső  napja 
- a pé nzü gyi téljésí té s idéjé 
- az adő alap csőpőrtősí ta sa (adő méntés, lévőna sra jőgősí tő  )  
- a kisza mla zőtt adő  é s a vé gő sszég 
- tévé kénysé gi csőpőrtősí ta s (alap-, va llalkőza si) 
- azőn fő kő nyvi sza mla k jélő lé sé, amélyékén a bévé télékét  élsza mőlta k. 
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Főkönyvi összéfüggésék: 
 

Felújítás esetén 
 
1./ Elő ira nyzat kő zgazdasa gi 
őszta lyőza s szérint T  351 - K 1811 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T   351 - K 71 
      781 

2./ Téljésí té s idégén kivitélézé sbén 
 - kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  
  bészérzé si a rba bésza mí tandő  T 1812 -K 311,321 
   bészérzé si a rba bé ném sza mí tandő  T 1813 -K 311,321 
 
 - fünkciőna lis őszta lyőza s szérint    
  = alaptévé kénysé g égy szakféladat 
     ésété n T 71 - K 189 
  = alaptévé kénysé g tő bb szakféladat 
     ésété n T 7101 (624) - K 189 
    
   T 7102 ( 641) - K 189 
   T 7103 ( 642)   

Beruházás esetén 

1./ Elő ira nyzat 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T  351 - K 1821 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T  351 - K 71 
    781 

2./ Téljésí té s idégén kivitélézé sbén 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  
 bészérzé si a rba bésza mí tandő  T 1822 -K 311,321 
 bészérzé si a rba bé ném sza mí tandő  T 1823 -K 311,321 
 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  

 = alaptévé kénysé g égy szakféladat 
   ésété n T 71 - K 189 
= alaptévé kénysé g tő bb szakféladat 
   ésété n T 7101 - K 189 
   (624) 
   T 791 - K 189 
   T 7102 - K 189  
   (641) 

 

Beruházáshoz kapcsolódó áfa befizetés 
 
Saja t bérüha za sőkkal kapcsőlatős a fa   
ő sszég béfizété sé vél kapcsőlatős élsza -  
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 mőla s 

Kiada si élő ira nyzat 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 351-    K  1831 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  351 -  71, 781 
Kiada si élő ira nyzat téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 1832 - K  321 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  71, 791 - 189 



73 

 
                        2. Számlaosztály 

KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK 
 
Készletek a tevékenységet közvetlenül, vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, amelyek - a számviteli törvény 22.§ (6) 
bekezdése szerinti eszközök és állatok kivételével - rendszerint egyetlen tevékenységi folyamatban vesznek részt és a 
tevékenység folyamán eredeti megjelenési alakjukat elveszítik, illetve a tevékenység során változatlan állapotban 
maradnak. Készletek között kell kimutatni a követelések fejében értékesítési céllal átvett eszközöket. 
A számlaosztály tartalmazza továbbá az adós-vevői követelést, a rövidlejáratú kölcsönök, visszterhesen átadott 
pénzeszközök állományát, előirányzatát, és az előirányzat teljesítését, valamint az egy éven belül beváltandó 
(forgalmazási céllal beszerzett) értékpapírok állományát, előirányzatát és előirányzat teljesítését. 

KÉSZLETEK  

- Vásárolt (anyagők: alap-, ségé d-, ü zém- é s fü tő anyagők, 
tartalé k alkatré szék, égy é vné l rő vidébb idéig haszna lhatő  szérsza m, 
mü szér, béréndézé s, münka-, vé dő rüha é s hasőnlő  észkő ző k, a rük, 
kéréskédélmi ké szléték, bété tdí jas gő ngyő légék, alva llalkőző i 
téljésí tmé nyék),. A va sa rőlt ké szléték é rté kélé sé té nylégés bészérzé si 
a rőn tő rté nik. 

- Saját termelésű ké szléték é rté kélé sé t élő a llí ta si kő ltsé gén azaz   
ütő kal- küla ciő  alapja n észkő zlik.  

KÖVETELÉSEK  
Kő vétélé ské nt kéll kimütatni a kü lő n jőgszaba lyőkban méghata rőzőtt, 
é s a kő ltsé gvété si szérv a ltal élő í rt bévé télékét a térmé k é rté késí té sbő l, 
szőlga ltata sők nyü jta sa bő l sza rmaző  főrgalmi adő t is tartalmaző  
fizété si igé nyékét, münkava llalő kkal szémbéni, adő hatő sa ggal 
szémbéni kő vétélé sékét.  

Fő kő nyv é s analitika kapcsőlata 

A ké szlét bészérzé sékét kiada ské nt kéll élsza mőlni. E vkő zbén a gazdasa gi 
ésémé nyékét (bészérzé s, félhaszna la s, visszakü ldé s, éngédmé ny, é rté késí té s, saja t 
térmélé s rakta rra vé télé, stb.) ré szlétéző  nyilva ntarta si réndszérbén (analitika ban) 
kéll rő gzí téni. 
A haszna lt é s a münkahélyén haszna latban lé vő  ké szlétékrő l csak ménnyisé gi 
nyilva ntarta st kéll vézétni, dé é rté kbén is vézéthétő . 
 
 Az égy é vné l rő vidébb idéig haszna lhatő  szérsza m, mü szér, béréndézé s, münka-, 
vé dő rüha é s hasőnlő  észkő ző k, a rük, kéréskédélmi ké szléték, bété tdí jas gő ngyő légék 
ésété bén a bészérzé st kő vétő én a ké szlétét haszna latba kéll adni é s csak ménnyisé gi 
nyilva ntarta st kéll vézétni. 
A rakta rral réndélkéző  ré szbén ő na llő  inté zmé nyék az analitika t ké szlétfé lésé génké nt 
té télésén vézéti. A bévé télézé st mégbí zhatő  őkma nyők alapja n kő nyvéli lé, alkalmazva 
a rakta r-bévé télézé si bizőnylatőt. A rakta rbő l csak kiada si bizőnylat alapja n léhét 
ké szlétét kivé télézni. 
A rakta ri ké szlétét é rté kbén é s ménnyisé gbén kéll nyilva ntartani, é s idő szakőnké nt, 
légala bb é vénté égyszér lélta rőzni, ami az é vés vagyőnmé rlég alapja t ké pézi. 
Négyédé vénké nt a fő kő nyvi sza mla ra tő rté nő  félada s miatt az a llőma nyva ltőza st  
vézétni kő téléző . 
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 A követelések fő kő nyvi sza mla i alapja n é v éléjé n analitiküs nyilva ntarta st kéll 
félféktétni, amélybé az é v sőra n az alapbizőnylatők alapja n té télésén, idő sőrősan bé 
kéll vézétni az adő sőkkal é s vévő kkél szémbéni kő vétélé sék kélétkézé sé t é s azők 
kiégyénlí té sé t. A nyü jtőtt kő lcső nő krő l, vissztérhésén a tadőtt pé nzészkő ző krő l té télés 
nyilva ntarta st kéll vézétni. (Mégjégyzé s: a fa félsza mí ta sa ésété n a kő vétélé st annak 
néttő  ő sszégé ré é s a fa-ra fél kéll bőntani, ü gyélvé a halasztőtt adő fizété shéz 
kapcsőlő dő  infőrma ciő s igé nyré.) 
 
Az analitika adatai 
– vévő k nyilva ntarta sa   
– adő sők nyilva ntarta sa 
   = adő s névé 
   = téljésí té s idő pőntja 
   = élő í ra s ő sszégé  
   = béfizété sék hata ridéjé 
   = a béfizététt ő sszégék  
 

Főkönyvi összefüggések: 

1./ Főkönyvi számlák nyitása T 211 - K   491 
    2121 
    2131 
    215 
    216 
    217 
    218 
    219 
    22 
    231 
    232 
    T   24 - K 491 
    26 
    281 
    282 
    283 
2./ Készletekkel kapcsolatos gazdasági 
események 

A költségvetési szerv a készletet köz- 
vetlen felhasználás céljából vásárolta  

- bészérzé s 
 = kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 54 - K 321 
   a fa T 56121 - K 321 
 = fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 71 - K 599 
    a fa  
  alaptévé kénysé g égy szakféladat  
  ésété n T 71 - K 599 
  alaptévé kénysé g tő bb szakféladat  



75 

   ésété n T 7101(624)  K 599 
  va llalkőza si tévé kénysé g ésété n T 791 -  K 599 
  alap- é s va llalkőza si tévé kénysé g  
  ésété n T 7102(641) - K 599 
- é v vé gé n nincs ké szlétva ltőza s   - 

 

A ké szlét téljésí tmé nyé rté kén tő rté nő  nyilva n- 
tarta sba vé télé az analitika ban tő rté nik. 
A saja t élő a llí ta sü  ké szlétét a félhaszna la sig  
az analitika ban kéll nyilva ntartani, a ké szlét- 
va ltőza st az analitiküs nyilva ntarta s alapja n 
négyédé vénké nt a tő kéva ltőza s sza mla val 
szémbén kő nyvélni kéll. 
 = készletnövekedés T 21-26 - K 412 
 = készletcsökkenés T 412 - K 21-26 

3.) Követelésekkel kapcsolatos gazdasági 
események 

Négyédé vénté az analitiküs nyilva ntarta s 
alapja n a vévő  a ltal jőgszérü nék élismért 
a fa val nő vélt kő vétélé st még kéll a llapí tani 
é s az a llőma nyva ltőza snak mégfélélő én a 
kü lő nbő zétét kő nyvéli kéll. E v vé gé n a kő vétélé s 
a llőma nyt a lélta rőza s alapja n kéll méga llapí tani. 

1. kő vétélé s a llőma ny nő vékédé s T 281 - K 412 
   282 - 412 
   283 - 412 
 

2. kő vétélé s a llőma ny cső kkéné s T 412 - K 281 
   412 - 282 
   412 - 283 

 
Az inté zmé ny ésété bén csak é lélmiszérrő l (mint ké szlét),amit az 
é lélmézé svézétő  tart nyilva n. 

 

3. Számlaosztály 
 

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK 
 

 
A sza mlaőszta ly tartalmazza a pé nzta rak é s bété tkő nyvék főrgalma t, - a llőma nya t, a 
saja t é s idégén banksza mla k főrgalma t, - a llőma nya t, a pé nzészkő za tada s, égyé b 
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 ta mőgata s, valamint a fü ggő , a tfütő  é s kiégyénlí tő  kiada sők főrgalma t é s a llőma nya t. 
 
A sza mlaőszta ly dő ntő  tő bbsé gé bén mé rlégsza mla kat tartalmaz, kivé télék a 
pé nzészkő za tada s, égyé b ta mőgata s sza mlacsőpőrtők, amélyék égyénlégé za rlati 
té télké nt a bévé télék é s kiada sők élsza mőla sa fő kő nyvi sza mla ra kérü l. 
 
31. PE NZTA RAK  
 
A kő ltsé gvété si szérv ké szpé nzbén béfőlyő  bévé téléinék, tőva bba  kifizété séinék 
téljésí té sé ré, az éhhéz szü ksé gés ké szpé nző sszégék kézélé sé ré ha zipé nzta rat 
lé tésí thét. A pé nzta rban a bélfő ldi fizétő észkő ző ktő l élkü lő ní tvé kéll kézélni a kü lfő ldi 
fizétő észkő zt, a valüta t. 
 
A házipénztárba való készpénzfélvétél készpénzcsékkén történik, amit szigőrú 
számadású nyőmtatványként kéll kézélni. 

Főkönyvi összefüggések: 
 
Fő kő nyvi sza mla k nyita sa  T 311 - K 491  
 
Ké szpé nz félvé t T 311 - K 4832 
 
Néttő  szémé lyi jüttata s kifizété sé T 3922 - K 311 
 
Főlyó kiadásők kifizétésé (szémélyi 
kiadás, készlétbészérzés, szőlgálta- 
tás, különfélé kiadásők) 
 - közgazdasági ősztályőzás T 5 - K 311 
 - fünkciőnális ősztályőzás szérint   T 7 - K 599 
  
Jüttatásők, ségély 
- közgazdasági ősztályőzás szérint T  58  - K 311 
- fünkciőnális ősztályőzás szérint T 71 - K 599 
   389 
 
Elő lég kifizété s (kikü ldété s, bészérzé s, 
ü zémanyag) T 3932 - K 311 
 
Elő lég visszafizété s  T 311 - K 3932  
Kő ltsé gvété si bété tkő nyvbé a tütala s T 333 - K 3942 
 
 

32. KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK 
 

Költségvétési bankszámlák az intézmény pénzfőrgalmának lébőnyőlítására 
szőlgálnak. Ezén bélül a 321. költségvétési élszámőlási számla az intézmény 
gazdálkődási féladatait, a 3219 Intézményék közötti élszámőlási számla 
féladatait, míg a 322. számlacsőpőrtba tartőzó számlák különböző céljéllégű 
pénzügyi élkülönítésékét szőlgálnak. /Átvétt pénzészközök / A 3229.Elkülönítétt 
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 élszámőlási számla a szakképzésré használható. Az 
intézménybankszámlaszáma:11735098-15354336-

000000000,alszámlaszáma:11735098-15354336-02130000 (HEFOP 
élszámőlásra használünk). 

Főkönyvi összefüggések 

Főkönyvi számla nyitása 321 - K 491 

A. Bevételek, átvett pénzeszközök 

1. Főlyó bévétélék 

- közgazdasági ősztályőzás szérint 

Alaptévékénység körébén végzétt 
szőlgáltatásők éllénértéké T 321 - K 91222 

Alaptévékénység sajátős szőlgál- 
tatásainak éllénértéké T 321 - K 91229 

Bérléti és lízing díjbévétélék T 321 - K 91321 
Intézményi éllátási díjak T 321 - K 91322 

Véndéglátóipari vállalkőzásők 
által üzéméltététt intézményi 
éttérém díja T 321 - K 91323 

Elhasználódőtt, féléslégéssé 
vált készléték értékésítésé T 321 - K 91324 

Dőlgőzók, hallgatók, tanülók 
kártérítésé és égyéb térítésé T 321 - K 91325 

Kő tbé r, bí rsa g, égyé b ka rté rí té s,  
ba natpé nz T 321 - K 91326 

Egyé b bévé télék  T 321 - K 91329 

A rüé rté késí té s (va llalkőza s) T 321 - K 91521 

Szőlga ltata s (va llalkőza s) T 321 - K 91522 

Kamatbévé tél alaptévé kénysé g ésété n 
a llamha ztarta sőn kí vü lrő l T 321 - K 91621 

Kamatbévé tél va llalkőza si tévé kénysé g  
ésété n a llamha ztarta sőn kí vü lrő l T 321 - K 91622 

Mü kő dé si kiada sőkhőz kapcsőlő dő   
a fa visszaté rü lé s T 321 - K 91921 
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 Kisza mla zőtt térmé kék é s szőlga ltata sők  
a fa ja T 321 - K  91923 

E rté késí tétt ta rgyi észkő ző k,  immatéria lis  
javak a fa ja  T 321  -    K 91924 

2. Felhalmozási és  tőkebevételek 
 

- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint 
 

 
Gé pék, béréndézé sék, félszéré- 
lé sék é rté késí té sé T 321 - K 93122 
Ja rmü vék é rté késí té sé T 321 - K 93123 
 
Immatéria lis javak é rté késí té sé T 321 - K 93124 

 
 

B. Kiadások, támogatások, pénzeszközátadások 
 

1. Kiada sők 
 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint 

 
Ké szlétbészérzé sék T 54 - K 321 
 
Szőlga ltata sők igé nybévé télé T 55 - K 321 
 
Kü lő nfé lé dőlőgi kiada sők T 56 - K 321 
 
A fa T 56121 - K 321 
 56122  321 
 56123 
 

- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 71 - K 599 
 791 
 

2. Tő kékiada s 
 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint 

 
Immatéria lis javak va sa rla sa T 113 - K 321 
 
Ingatlanők félü jí ta sa T 124 - K 321 
 
Gé pék, béréndézé sék é s félszéré- 
lé sék va sa rla sa, lé tésí té sé T 133 - K 321 
 
Gé pék, béréndézé sék é s félszé- 
rélé sék félü jí ta sa T 13421 - K 321 
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Ja rmü vék va sa rla sa, lé tésí té sé T 1431 - K 321 
 
Ja rmü vék félü jí ta sa T 1441 - K 321 
 
Félü jí ta s élő zétésén félsza mí tőtt 
a fa ja T 1812 - K 321 
 1813  321 
Bérüha za s élő zétésén félsza - 
mí tőtt a fa ja T 18221 - K 321 
 18231  321 
 
Bérüha za shőz kapcsőlő dő   
főrgalmi adő  béfizété sé T 1832 - K 321 

39. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLITŐ KIADÁSOK 
 

A gazda lkőda s sőra n az inté zmé nyné l gyakran jéléntkéznék őlyan pé nzfőrgalmi 
gazdasa gi ésémé nyék, amélyék ném kapcsőlő dnak a ta rgyé vi kő ltsé gvété s 
vé gréhajta sa hőz. Ezék a kő ltsé gvété si fü ggő , a tfütő , kiégyénlí tő  kiada sők, pé nzélla ta si 
féladatőkat szőlga lő  élsza mőla sők, valamint az idégén pé nzészkő ző k banksza mla ihőz 
kapcsőlő dő  kő ltsé gvété sén kí vü li fü ggő , a tfütő  é s kiégyénlí tő  kiada sők. 
A sza mlacsőpőrt sza mla it a kő ltsé gvété si gazda lkőda s szémpőntja bő l az ala bbiak 
szérint csőpőrtősí thatjük: 
 
- Az élső  csőpőrtba tartőznak azők a fő kő nyvi sza mla k, amélyék az ő nkőrma nyzati 
inté zmé nyék kő ltsé gvété si gazda lkőda sa val ő sszéfü ggé sbén mü kő dnék, pé nzfőrgalmi 
é s a llőma nyi ré szlétézéttsé gbén jélénnék még. A főrgalmi sza mla n a pé nzfőrgalőmmal 
ő sszéfü ggő  kiada sőkat, mégté rü lé sékét kéll élsza mőlni, az égyénlégét é v vé gé n a t kéll 
vézétni az a llőma nyi sza mla ra, amély a mé rlégbén mégjélénik. 
Az a llőma nyi sza mla k égyénlégé t a pé nzmaradva ny élsza mőla sna l nő vélő  té nyéző ké nt 
kéll figyélémbé vénni. Ezék a sza mla k a 

391. Kő ltsé gvété si fü ggő  kiada sők, 
392. Kő ltsé gvété si a tfütő  kiada sők, 
393. Münkava llalő kkal kapcsőlatős kiégyénlí tő  kiada sők, 
394. Kő ltsé gvété si égyé b kiégyénlí tő  kiada sők 
 

Kő ltsé gvété si függő kiada ské nt kéll élsza mőlni a kő ltsé gvété si élsza mőla si 
sza mla rő l kifizététt azőn ő sszégét, amélyét a kifizété s idő pőntja ban 
kőnkré t főlyő -, tő ké kiada ské nt, pé nzészkő z a tada ské nt ném léhét 
mégjéléntétni. A sza mla égyénlégé nék réndézé sé (mégté rü lé s) 
ké tfé léké ppén tő rté nhét: 
- a fü ggő  kiada st a t kéll kő nyvélni a kőnkré tan mégismért főlyő -, illétvé 
pé nzészkő z-a tada si fő kő nyvi sza mla ra, 

- a fü ggő  kiada s a banksza mla n mégté rü l. 

A kő ltsé gvété si átfutó kiada si sza mla t őlyan gazdasa gi ésémé nyék 
kő nyvélé sé ré kéll alkalmazni, amélyhéz tő bb gazdasa gi ésémé ny 
kapcsőlő dik. Itt kéll kő nyvélni a néttő  münkabé rt, a mégbí za si dí jakat é s 
azők mégté rü lé sé t. 
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 A münkava llalő kkal kapcsőlatős kiegyenlítő kiada sőkat a münkava llalő k 
ré szé ré nyü jtőtt kő lcső n, élő lég nyilva ntarta sa ra, valamint bank-pé nzta r 
kő ző tti pé nzmőzga sra kéll alkalmazni. 

 
A kő ltsé gvété si égyé b kiégyénlí tő  kiada sők fő kő nyvi sza mla n a banksza mla k kő ző tti 
pé nzfőrgalmat kéll kő nyvélni. 
 

Alkalmazandó főkönyvi számlák: 
 
3911. Költségvetési függő kiadások állománya 
 

Olyan kiada sőkat kéll itt kimütatni, amélyék tartalma a félmérü lé s 
idő pőntja ban ném ismért. 
 
Főkönyvi összefüggések: 
 
Fő kő nyvi sza mla nyita sa T 3911 - K 491 
 
 

3912. Költségvetési függő kiadások forgalma 
 

Az élőbbi főkönyvi számla pénzfőrgalmi gazdasági éséményéinék élszámőlása itt 

történik. 

Főkönyvi összefüggések: 
 
Fü ggő  kiada s téljésí té sé T 3912 - K 321 
Tiszta za st kő vétő én réndézé s: 
- ré szbén, vagy égé szbén vissza-   
  kapjük az ő sszégét T 321 - K 3912 
 
- szőlga ltata ské nt, sza llí tő i kiégyén- 
  lí té ské nt sza mőljük él a kiada st 
     kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 1,2,3,4,5 - K 3912 
     fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 7 - K 119 
   129 
   139 
   149 
   179 
   189 
   199 
   279 
   299 
   389 
   439 
   459 
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    599 
- é v vé gi égyénlég a tréndézé sé 
  a llőma nyi sza mla ra T 3911 - K 3912 
  vagy 
 T 3912 - K 3911 
 

3921. Költségvetési átfutó kiadások állománya 
 

A lébőnyőlí ta si cé llal a tadőtt, a tütalt pé nzészkő z, ami a cé lra tő rté nő  
félhaszna la st, élsza mőla st kő vétő én réndéző dik. 
 
Főkönyvi összefüggések: 
 
Sza mla nyita sa T 3921 - K 491 
 
Főrgalmi sza mla égyénlégé nék 
a tvézété sé T 3921 - K 3922 
                                                                               vagy 
                                                    T 3922 - K 3921 
 

 
 
3922. Költségvetési átfutó kiadások forgalma 
 

Az élő bbi fő kő nyvi sza mla (3921) pé nzfőrgalma nak lébőnyőlí ta sa 
 
Főkönyvi összefüggések: 
 
Néttő  bé r kifizété s T 3922 -K 311,4992 
 
A tvézété s bé rfélada s alapja n T 4992 - K 3922 
 
Pé nzészkő z a tada s, a tütala s 
(pl. bérüha za s, félü jí ta s, bé r- 
kifizété s, stb.) T 3922 - K 321 
 
A féladat élvé gzé sé t, sza mla za - 
sa t kő vétő  élsza mőla s T 321 - K 3922 
 
E v vé gi égyénlég a tvézété sé T 3921 - K 3922 
 

3931. Munkavállalókkal kapcsolatos kiegyenlítő kiadások állománya 
 
Főkönyvi összefüggések: 
 
Sza mla nyita sa T 3931 - K 491 
 
Főrgalmi sza mla égyénlégé nék  
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 a tvézété sé T 3931 - K 3932 
                                                                              vagy 
                                                    T 3932 - K 3931 

 
3932. Munkavállalókkal kapcsolatos kiegyenlítő kiadások forgalma 

 
A mégélő ző  fő kő nyvi sza mla pé nzfőrgalmi lébőnyőlí ta sa. 
 
Főkönyvi összefüggések: 
 
Elő lég főlyő sí ta sa T 3932 - K 311 
 
Elő lég visszaté rü lé sé T 3922 - K 3932 
 
E v vé gi égyénlég a tvézété sé 
a llőma nyi sza mla ra T 3931 - K 3932 
                                                                               vagy 
                                                    T 3932 - K 3931 
 

3941. Költségvetési egyéb kiegyenlítő kiadások állománya 
 

Itt kéll nyilva ntartani a banksza mla k kő ző tti a tütala sők é v vé gi 
a llőma nya t. 
 
 
Főkönyvi összefüggések: 
 
Sza mla nyita sa T 3941 - K 491 
 
Főrgalmi sza mla égyénlégé nék  
a tvézété sé T 3941 - K 3942 
                                                                               vagy 
 T 3942 - K 3941 
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 4. Számlaosztály 
 

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) 
 

 
A sza mlaőszta ly a kő ltsé gvété si szérv ő sszés észkő zé saja t é s idégén 
főrra sainak kimütata sa ra szőlga l. A sza mlaőszta ly az észkő ző k főrra sait 
saja t tő ké, tartalé kők, hősszü - é s rő vid léja ratü  kő télézéttsé gék 
csőpőrtősí ta sban tartalmazza. 
 
Ebbén a sza mlaőszta lyban szérépélnék a nyitő - é s za rő mé rlég 
élké szí té sé t, valamint a bévé télék é s kiada sők élsza mőla sa t szőlga lő  
téchnikai jéllégü  sza mla k is. 
 
A mé rlégbén kimütatőtt főrra sők az inté zmé ny észkő zéinék érédété t, 
sza rmaza sa t jéléní tik még, saja t é s idégén (kő lcső nvétt) 
csőpőrtősí ta sban.  A saja t tő ké é s a tartalé k a saja t főrra st, mí g a 
kő télézéttsé gék az idégén főrra st jéléní tik még. 
 

41. SAJA T TO KE 
 

A saja t tő ké azt mütatja, hőgy az alapí tő  milyén ő sszégét bőcsa tőtt 
vé glégésén a kő ltsé gvété si szérv réndélkézé sé ré, mély tévé kénysé gé 
főlytata sa hőz szabadőn, idő béni mégkő tő ttsé g né lkü l a ll 
réndélkézé sré. 
 
A saja t tő ké ké t ré szbő l a ll, indülő  tő ké é s tő kéva ltőza s. Az indülő  
tő ké az 1993. janüa r 1-é n méglé vő  saja t tartő s főrra s. Ez csak akkőr 
va ltőzik, ha a kő ltsé gvété si szérv mégszü nik, a tszérvézik, vagy 
ő sszéőlvad ma s kő ltsé gvété si szérvvél. 
 
Tő kéva ltőza ské nt kéll kimütatni az észkő ző k finanszí rőza sa ra 
szőlga lő  1993. janüa r 1-jé üta n ké pző dő tt tartő s főrra sőkat, 
valamint a főrra scső kkéné sékét. 
 
A sza mla égyénlégé mütatja, hőgy az indülő  tő ké héz ké pést nő tt 
vagy cső kként a kő ltsé gvété si szérv vagyőna. 
 
Alkalmazandó főkönyvi számlák 
 
411. Indülő  tő ké 
412. Tő kéva ltőza s 
 
Főkönyvi összefüggések: 
 
Indülő  tő ké fő kő nyvi sza mla nyita sa T 491 - K 411 
Tő kéva ltőza s fő kő nyvi sza mla nyita sa T 491 - K 412 
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 Pé nzfőrgalőmmal ő sszéfü ggő  immatéri- 
a lis javak, ta rgyi észkő ző k a llőma nynő - 
vékédé sé, ill. té rí té sméntés a tvé tél, vagy  
ta rsadalmi münka val lé tréhőzőtt é rté k 

a llőma nyi é rté k T 1112 - K 412 
 T 12111 - K 412 

 12131 
 12141 
 12731 
 12741 
 12831 
 12841 
  13111 

 13121 
 1313 
 1314 
 1411 
 
Té rí té sméntésén a tvétt immaté- 
ria lis javak, ta rgyi észkő ző k  
é rté kcső kkéné sé T 412 - K 11211 

11221 
 

 T 412  -  K 12231 
   12241 
   13211 

13221 
 1421 

Immatéria lis javak, ta rgyi észkő ző k  
é rté késí té sé, séléjtézé sé, 
té rí té sméntés a tada sa 

 
- brüttő  é rté k T 412 - K 11121 
   12111 
   12131 
   12141 
   13111 
   13121 
   1313 
   1314 
   1411 
 
- é rté kcső kkéné s T 11221 - K 412 

12231 
12241 
13211 
13221 
 1421 
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42. TARTALÉKOK 

 
A tartalé k égy a tgőndőlt, térv szérint vé gréhajtőtt gazda lkőda s 
érédmé nyéké nt réaliza lő dik, amély a ké ső bbiék főlyama n kü lő nfé lé 
gazda lkőda si cé lra haszna lhatő  fél, vagy tőva bb tartalé kőlhatő . A 
tartalé k pé nzmaradva ny é s va llalkőza si érédmé ny főrma ja ban 
jélénik még. 

 
 
Pénzmaradvány megállapítása 
 
- az ő nkőrma nyzat a za rsza mada s kérété n bélü l élsza mől a 
kü lő nbő ző  jőgcí mén kapőtt a llami ta mőgata ssal. Tü lfinanszí rőza s 
ésété n az ő nkőrma nyzatőt még ném illétő  ő sszégét visszaütalja, 
alülfinanszí rőza s ésété n a mé g ésédé kés ő sszégét bévé téli 
élő í ra ské nt nyilva ntartja, amit pő tlő lagősan mégkap, 

 
- inté zmé nyi tü lfinanszí rőza s, féladatélmarada s miatti, a 
méghata rőzőtt cé lra réndélkézé sé ré bőcsa tőtt ő sszégét, a 
münkaadő kat térhélő  ja rülé k bé rmaradva nyhőz ném kapcsőlő dő  
ré szé t é s égyé b pé nzmaradva nyt cső kkéntő  té télhéz kapcsőlő dő  
ő sszégét az inté zmé ny  az inté zmé ny kő ltsé gvété si élsza mőla si 
sza mla ja ra béfizét. 

 
Vállalkozási eredmény megállapítása  
 
Az inté zmé ny va llalkőza si tartalé kkal ném réndélkézik. 
 
 
Pénzmaradvány elszámolása 
 
- Va llalkőza si tévé kénysé g érédmé nyé - 
bő l élő ző  é vbén alaptévé kénysé gré 
félhaszna lt ő sszég a tvézété sé T 4221 - K 4211 

 
- Pé nzmaradva nyt térhélő  élvőna sők 
élkü lő ní té sé T 4211 - K 4214 

 
- Pé nzmaradva ny kiégé szí té sé nék 
élsza mőla sa  T 4214 - K 4211 

 
- Pé nzmaradva ny a llőma nyba vé télé T 4211 - K 4212 
 
Pé nzmaradva ny kiégé szí té sé 
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 - kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 341 - K 46122 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 469 - K 992 
 

Pénzmaradványt terhelő befizetés 

 
  Téljésí té s 
 - kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 571 - K 341 
 - fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 71 - K 599 
 
  Főrra s igé nybévé tél 
 - kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 4214 - K 9812 
 - kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 999 - K 992 
 
 
- élő ira nyzat 
   kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 98212 - K 351 
   fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 993 - K 351 
 
- érédmé ny igé nybévé télé 
   kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 4224 - K 98222 
   fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 999 - K 995 
 
Pénzmaradvány felhasználása 

 
- félhaszna la s szémé lyi jüttata sőkra 

néttő  ő sszég pőstai ütala sa T 3922 - K 321 
néttő  ő sszég banksza mla ra ütala sa T 3922 - K 321 
néttő  ő sszég félvé t   T 331 - K 4832 
néttő  ő sszég kifizété s  T 3922 - K 311 
ké szpé nz félvé t térhélé sé T 4832 - K 321 
szémé lyi jüttata s félada s 
   kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 51,52,53 - K 499 
   fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T  7 - K 599 
néttő  ütala s é s kifizété s élsza mőla sa T 499 - K 3922 

 
- félhaszna la s fénntarta sra, ü zémélé sré  

 térmé kva sa rla s, szőlga ltata s 
   kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 54-57 -K 311, 321 
fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T  7  - K 599 

A fa 
kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 56121 - K 31l, 321 
fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 71 - K 599 

 
- félhaszna la s immatéria lis javak, 
  ta rgyi észkő ző k bészérzé sé ré, va sa r- 
  la sa ra, félü jí ta sa ra (a fa né lkü l) 

bészérzé s, va sa rla s 
kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 11321        -         K 321 
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  12331 
                                                                                              12431 

        13311 
 13411 
 1431 
 1441 

fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 71 - K 119 
   129 
   139 
   149 

A fa 
kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 1812 -K 311, 321 
 T 18221 - 311, 321 
fünkciőna lis őszta lyőza s szérint 
égy szakféladat T 71 - K 189 

 
Pénzmaradvány igénybevétel 

kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 4212 - K 9812 
fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 999 - 992 

 
 
 
 

44. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
 
Azőkat a kő télézéttsé gékét, amélyékét égy é vén bélü l ki kéll 
égyénlí téni, ézén sza mlacsőpőrtban tartjük nyilva n. I gy a sza llí tő kat 
(bélfő ldi, kü lfő ldi) é s a mü kő dé si cé lra félvétt égy é vén bélü l 
tő rlészténdő  hitélt, kibőcsa tőtt va ltő t é s a mü kő dé si cé lra 
idéiglénésén a tvétt pé nzészkő ző két. 
 
441. Belföldi szállítók 

A fő kő nyvi sza mla ra é vkő zbén negyedévente kő nyvélü nk. A 
gazdasa gi ésémé nyék rő gzí té sé (kő télézéttsé g mégjélő lé sé) csak az 
analitika ban jélénik még. A kifizété st az analitika ban é s a 
fő kő nyvbén is rő gzí tjü k ü gy, mint vé glégés félhaszna la st vagy 
észkő za llőma ny bő vü lé st. A kő télézéttsé géknék az a ltala nős 
főrgalmi adő t is tartalmaznia kéll. 
 
Az é v vé gi mé rlégbén kü lő n kéll bémütatni a mé rlég főrdülő napja ig 
ésédé kés, ki ném égyénlí tétt illétvé a mé rlég főrdülő napja t kő vétő én 
ésédé kés sza llí tő i tartőza sőkat, mélyék a ta rgyé vi kő ltsé gvété st 
térhélik. Kü lő n kéll kimütatni azőkat a sza llí tő i tarta sőkat, mélyék 
kiégyénlí té sé a főrdülő napőt kő vétő én ésédé kés é s a ta rgyé vét 
kő vétő  é v kő ltsé gvété sé t térhélik.  

 
Könyvelés az analitikában 
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 Az analitika ban kéll kő nyvélni a kő télézéttsé g kélétkézé sé t, 
kiégyénlí té s kő vétkézté bén a mégszü né st (amit a 
pé nzfőrgalmi kiada ssal égyü tt kéll rő gzí téni), í gy a 
nyilva ntarta s az a llőma ny mindénkőri é rté ké t mütatja. 
 
A sza llí tő i kő télézéttsé gék a llőma nya t négyédé vénké nt az 
analitiküs nyilva ntarta sbő l ké szí tétt ő sszésí tő  bizőnylatők 
alapja n még kéll a llapí tani, é s az a llőma nyva ltőza snak 
mégfélélő én a kü lő nbő zétét rő gzí téni kéll a sza llí tő k sza mla ja n 
é s tő kéva ltőza ské nt. 
 

Főkönyvi összefüggések:  
 
Fő kő nyvi sza mla nyita sa T 491 - K 4411 
   4412 
   4413 
   4414 
Négyédé vi a llőma nyva ltőza s 
- za rő  a llőma ny nagyőbb, mint a 
  nyitő  a llőma ny T 412 - K 4411 
   4412 
   4413 
   4414 
- za rő  a llőma ny alacsőnyabb, 
  mint a nyitő  a llőma ny T 4411 - K 412 
 4412 
 4413 
 4414 

 
 

46. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZITÉSEK ÉS MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLRA 
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK 

 
Ezén sza mlacsőpőrtőn bélü l kéll élsza mőlni az inté zmé ny ré szé ré 
jüttatőtt kü lő nbő ző  a llamha ztarta sőn bélü li é s azőn kí vü lrő l é rkéző  
ta mőgata sőkat, kiégé szí té sékét, mü kő dtété si é s félhalmőza si 
ré szlétéssé ggél. Az a llami ta mőgata st ném itt kéll élsza mőlni. 
 

 
46122. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 

 
462. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül 

Itt kéll élsza mőlni az a llamha ztarta sőn bélü li (kő zpőnti 
kő ltsé gvété s, ta rsadalőmbiztősí ta si alapők, élkü lő ní tétt a llami 
alapők, ő nkőrma nyzatők) mü kő dé si cé lü  pé nzészkő z a tvé télt. A 
kapcsőlő dő  analitika a ré szbén ő na llő  inté zmé nyékné l 
sza mlama sőlatőkkal igazőlt légyén.  
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 Főkönyvi összefüggések: 
 
Pé nza tvé tél élő ira nyzata 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 46211 - K 351 
 46212 
 46214 
 46215 
 46216 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 991 - K 351 
Téljésí té s 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 321 - K 46221 
   46222 
   46224 
   46225 
   46226 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 469 - K 992 
 

464. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 
  
Itt kéll élsza mőlni az a llamha ztarta sőn kí vü lrő l (lakőssa g, 
va llalkőza s, civil szérvézéték) a mü kő dé si cé lü  
pé nzészkő za tvé télt. Esétü nkbén a Munkaügyi Központtól 
kapott támogatás kérü l idé. 
 

Főkönyvi összefüggések: 
 
Pé nza tvé tél élő ira nyzata 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 4641 - K 351 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 991 - K 351 
 993 
Téljésí té s 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 321 - K 46421 
   46422 
   46423 
   46424 
   46425 
   46426 
   46427 
   46428 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 469 - K 992   995 
 

465. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 
 

Itt kéll élsza mőlni az a llamha ztarta sőn kí vü lrő l tő rté nő  
(lakőssa g, va llalkőza s, civil szérvézéték) félhalmőza si cé lü  
pé nzészkő za tvé télt. 

Főkönyvi összefüggések: 
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 Pé nza tvé tél élő ira nyzata 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 4651 - K 351 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 991 - K 351 
 994 
 
Teljesítés 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 321 - K 46521 
   46522 
   46523 
   46524 
   46525 
   46526 
   46527 
   46528 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 469 - K 992   995 
 

 
 
469. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök átvezetési 

számlája 
A 46-47. sza mlacsőpőrthőz tartőző  sza mla kőn élsza mőlt 
bévé télék a tvézété sé ré szőlga lő  sza mla. 

 
48. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK 

 
A gazda lkőda s sőra n gyakran jéléntkéznék őlyan pé nzfőrgalmat 
é rintő  ésémé nyék, amélyék ném kapcsőlő dnak a ta rgyé vi 
kő ltsé gvété s vé gréhajta sa hőz, abban csak ma sődlagős szérépü k van, 
téchnikai jéllégü ék. 

E sza mla kra akkőr kő nyvélü nk, ha az élső  gazdasa gi ésémé ny 
bévé tél jéllégü . 
E passzí v élsza mőla sők égyénlégé mindaddig főrra ské nt mü kő dik, 
amí g ném réndéző dik. 
A sza mla k főrgalma é vkő zbén a kéttés jélü  főrgalmi sza mla n 
bőnyőlő dik, dé é v vé gé n a sza mla égyénlégé t a t kéll vézétni az 
a llőma nyi sza mla ra. 

 
 
4811. Költségvetési függő bevételek állománya 
Olyan bévé télékét kéll itt élsza mőlni, amélyék tartalma, 
hővatartőza sa a félmérü lé s idő pőntja ban ismérétlén. 

 
Főkönyvi összefüggések: 
 
Fő kő nyvi sza mla nyita sa T 491 - K 4811 
Év végi állomány változás T 4812 - K 4811 
                                                                           vagy 
 4811 - 4812 
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4812. Költségvetési függő bevételek forgalma 
 

A 4811. sza mla hőz tartőző  bévé télék é vkő zi főrgalma 
bőnyőlő dik ézén a sza mla n. 
 
Főkönyvi összefüggések: 
 
Fü ggő  bévé tél béé rkézé sé T 321 - K 4812 
Függő bevétel rendezése T 4812 - K 321 
 T 4812 - K 9,46 
E v vé gi a llőma ny a tvézété sé 4812 - 4811 
                                                                          vagy 
 4811 - 4812 
 

4821. Költségvetési átfutó bevételek állománya 
 

E sza mla n a pé nzfőrgalőmban idő légésén mégjélénő , 
lébőnyőlí ta s jéllégü  é s tőva bbütalandő  bévé télék é v vé gi 
a llőma nya jélénik még. 
 
Főkönyvi összefüggések: 
 
Nyitő  té tél T 491 - K 4821 
E v vé gi a llőma nyréndézé s T 4822 - K 4821 
                                                                             vagy 
 4821 - 4822 
 

4822. Költségvetési átfutó bevételek forgalma 
 
Az élő ző  sza mla é vkő zi főrgalma bőnyőlő dik ézén a sza mla n. 
 
Főkönyvi összefüggések: 
 
Bévé tél béé rkézé sé T 321 - K 4822 
 311 
Mégtő rté nik a kifizété s T 4822 - K 321 
   311 
E v vé gi égyénlég a tvézété sé T 4822 - K 4821 
                                                                              vagy 
 4821 - K 4822 
 

 
48311. Költségvetési kiegyenlítő bevételek állománya 
 

Ezén a sza mla n sza mőljük él a pé nzta r é s a banksza mla k 
kő ző tti főrgalmat. 
Az a llőma nyi sza mla a mé rlégké szí té s főrdülő napja n ü tőn 



92 

 lé vő  pé nz ő sszégé t mütatja. 
 
Főkönyvi összefüggés: 
 
Nyitő  té tél T 491 - K 48311 
Év végi állomány változás T 48311 - K 4832 
                                                                           vagy 
 48321 - 48311 
 

48323. Költségvetési kiegyenlítő bevételek forgalma 
 

Az élő ző  sza mla é vkő zi főrgalma bőnyőlő dik ézén a sza mla n. 
 
 
 
Főkönyvi összefüggések: 
 
- ké szpé nzfélvé tél a pé nzta rba T 311 - K 48323 
- mégé rkézik a bank é rtésí té sé a 
  pé nzfélvé télrő l T 48323 - K 321 
- é v vé gi égyénlég a tvézété sé T 48323 - K 48311 
                                                                         vagy 
 48311 - 48323 
 
 

49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 
 

A sza mlacsőpőrt a mé rlégsza mla k mégnyita sa ra, za ra sa ra, valamint 
a bévé télék é s kiada sők élsza mőla sa ra szőlga lő  sza mla kat 
tartalmazza. 
A mé rlégsza mla knak az ő sszés nyitő , réndéző  é s za rő té télék 
kő nyvélé sé üta n égyénlégü k ném léhét. 
 
491. Nyitómérleg számla 
 

A sza mla t a fő kő nyvi sza mla k nyita sa ra kéll haszna lni. A 
sza mla n a nyitő té télékét a za rő mé rléggél égyéző én kéll 
kő nyvélni. 
 
A 491. nyitő mé rlég sza mla adatai ném té rhétnék él az élő ző  
é vi za rő mé rlég sza mla adataitő l, mély a főlytőnőssa g élvé bő l is 
kő vétkézik. 
 
Főkönyvi összefüggés: 
 T 1, 2, 3 - K 491 

(Kivéve az 
értékcsökke- 
né s sza mla it) 
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 T 491 - K 4 

é s az é rté kcső kkéné s sza mla i 
 

 
492. Mérlegrendezési számla 
 

Abban az ésétbén haszna ljük, ha jőgszaba lyva ltőza s miatt a 
fő kő nyvi sza mla k va ltőznak. 
Félü lvizsga lat üta n ütő lagős mé rlégmő dősí ta s ésété bén a 
mé rlégsza mla k kő ző tti réndézé s ézén a sza mla n tő rté nik. 
 

493. Zárómérleg számla 
 

E v vé gé n a kő nyvélé si sza mla k za ra sakőr alkalmazzük. 
Idé kéll a tvézétni az 1-4. sza mlaőszta lyők sza mla inak 
égyénlégé t. 
 
Főkönyvi összefüggések: 

 
 T 493 - K  1, 2, 3 

( kivé vé az é rté kcső k- 
kéné s sza mla i) 
 
 T 4 - K 493 
é s az é rté kcső kkéné s 
sza mla i 
 

 
 
 
494. Költségvetési bevételek és kiadások elszámolása 
 

A fő kő nyvi sza mla n za rlati té télké nt kő nyvéljü k az 
alaptévé kénysé g bévé téléit é s kiada sait, é s az élő ző  é vi 
pé nzmaradva ny kiégé szí té sé t a 4214. fő kő nyvi sza mla na l. A 
sza mla égyénlégé t a 4211. Kő ltsé gvété si tartalé k élsza mőla si 
sza mla ra vézétjü k a t. 
 
A fő kő nyvi ő sszéfü ggé sékét a za rlati té tél tartalmazza. 
 

495. Vállalkozási bevételek és kiadások elszámolása 
 

A fő kő nyvi sza mla n za rlati té télké nt kő nyvéljü k a va llalkőza si 
tévé kénysé g bévé téléit é s kiada sait. A sza mla égyénlégé t a 
4221. Va llalkőza si tartalé k élsza mőla sa sza mla ra vézétjü k a t. 
 

496. Előirányzatok zárlati elszámolása 
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A kő zgazdasa gi é s a fünkciőna lis őszta lyőza s szérinti bévé téli 
é s kiada si élő ira nyzatők é v vé gi za ra sa ra szőlga lő  sza mla. A 
fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék a IV. féjézét szérint. 

 
499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások 

elszámolása 
 
Olyan gazdasa gi ésémé nyék kő nyvélé sé né l alkalmazhatő , ahől 
a néttő  pé nzü gyi téljésí té s méllétt szü ksé g van a kiada si é s 
bévé téli jőgcí mék brüttő  kő nyvélé sé ré. 

  



95 

 5. Számlaosztály 
 

KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE 
 
A sza mlaőszta ly a főlyő  kiada sők jő va hagyőtt kő ltsé gvété si élő ira nyzata t a 
kő ltsé gvété s vé gréhajta saké nt té nylégésén téljésí tétt főlyő  kiada sőkat, é s a főlyő  
kiada ské nt élsza mőlandő  béfizété sékét tartalmazza. Az élő ira nyzatőkat é s a 
kiada sőkat az é vés kő ltsé gvété sbén méghata rőzőtt szérkézéti tagőla sban kéll 
kimütatni a KÖZGAZDASÁGI OSZTA LYOZA SI REND-nék mégfélélő én. A 
sza mlaőszta lyban valő  kő nyvélé ssél égyidő bén a FUNKCIONÁLIS OSZTA LYOZA SI 
REND-nék mégfélélő én kéll kő nyvélni a tévé kénysé gré tő rté nő  élsza mőla st. 
 
51-52. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 
 
A szémé lyi jüttata sők sza mlacsőpőrtőkban kéll kimütatni a réndszérés é s ném 
réndszérés, valamint a kü lső  szémé lyi jüttata sőkat. Azőkna l a szémé lyi jüttata sőkna l, 
amélyékné l a kifizété s ő sszégé a ltala nős főrgalmi adő t is tartalmaz vagy a fő kő nyvi 
sza mla tőva bbtagőla sa val, vagy analitiküs (ré szlétéző ) nyilva ntarta sban gőndőskődni 
kéll arrő l, hőgy az adő hatő sa gi élsza mőla shőz az a ltala nős főrgalmi adő  ő sszégé 
méga llapí thatő  légyén. 

 
RENDSZERES SZEME LYI JÚTTATA SOK 

 Réndszérés szémé lyi jüttata sők: a téljés münkaidő bén főglalkőztatőttak 
kő ré ré vőnatkőző an tő rvé nyékbén é s ma s jőgszaba lyőkban 
méghata rőzőtt jüttata sők, mélyék réndszérésén ismé tlő dő én kérü lnék 
kifizété sré. 
  
A sza mlacsőpőrtban kéll élsza mőlni 

- a közalkalmazőttak jőgállásáról szóló többször módősítőtt 1992. évi XXXIII. 
törvény (a tővábbiakban: Kjt.) szérint a közalkalmazőttak alapillétményét a 
bésőrőlási ősztály, a fizétési főkőzat és az évés költségvétési törvénybén 
méghatárőzőtt illétményalap figyélémbévétélévél kéll mégállapítani. A vézétői 
mégbízással réndélkéző közalkalmazőttak alapillétményét a Kjt. élőírásai alapján 
kéll méghatárőzni. 
Itt kell szerepeltetni azoknak a közalkalmazőttaknak az alapillétményét is, akiknék 
az alapillétményé méghaladja a jőgszabályban széréplő mértékét (béállási szintjük 
magasabb, mint 100 %), vagy szémélyi fizétésbén részésülnék. 

- Ezén a sza mla n kéll élsza mőlni a kő zalkalmazőtti tő rvé ny alapja n 
főglalkőztatőttakat mégillétő  illétmé nykiégé szí té s ő sszégé nék 
élő ira nyzata t é s téljésí té sé t, a kő zalkalmazőttakat a Kjt. é s vé gréhajta si 
ütasí ta s szérint mégillétő  vézétő i illétmé nypő tlé kőt, é jszakai pő tlé kőt, 
gé pja rmü vézétő i pő tlé kőt, az égé szsé gré a rtalmas vagy főkőzőttan 
vészé lyés münka t vé gző k pő tlé ka t, idégénnyélv-tüda si pő tlé kőt.  
Itt kéll élsza mőlni azőn kő ltsé gvété si inté zmé nyék (ő vőda, a ltala nős 
iskőla, stb.) kő zalkalmazőttainak é s égyé b jőgviszőnyban a llő  
münkava llalő inak szémé lyi kiada sait, mélyék gazda lkőda sa nak 
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 lébőnyőlí tő  szérvé az inté zmé ny. 
A főglalkőztatőttakra vőnatkőző  tő rvé nyékbén é s ma s jőgszaba lyőkban 
méghata rőzőttak szérint főlyő sí tandő  13. havi illétmé ny élő ira nyzata t é s 
téljésí té sé t, illétvé az ézzél jéllégé bén azőnős jüttata st kéll ézén a sza mla n 
élsza mőlni.  

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   
 

Ném réndszérés szémé lyi jüttata sők: a téljés münkaidő bén illétvé 
ré szmünkaidő bén főglalkőztatőttak ré szé ré jőgszaba lyőkban, kőlléktí v 
szérző dé sbén méghata rőzőtt jüttata sők, kő ltsé gté rí té sék, hőzza ja rüla sők, 
mélyék léhétnék kő téléző ék é s ném kő téléző ék, éséti, égyédi, 
alkalmanké nti fizété si kő télézéttsé gké nt jéléntkéznék. 
A féntiékén tü lménő én ézén a sza mla n kéll élsza mőlni: 
 

- a münka bő l valő  ta vőllé t idéjé ré jőgszaba lyban méghata rőzőtt 
ésétékbén fizéténdő  dí j é s az égyé bké nt a münkava llalő nak ja rő  illétmé ny 
kü lő nbő zété t, 

              -    a félmőnda si, félménté si idő ré fizététt illétmé nyt, a tlagkérésétét, 
              -    a kő zalkalmazőttaknak fizéténdő  szabadidő  mégva lta s ő sszégé t, 

 -    a münka ltatő t ü zémi balését vagy ma s ők miatt térhélő  ka rté rí té si 
kő télézéttsé gé t, s az ézzél ő sszéfü ggő  münka ltatő  a ltal fizététt éséti 
kő zlékédé si kő ltsé gté rí té st, 

              -     a münkava llalő t bétégsé gé idéjé ré mégillétő  jüttata st, 
-    a Münka Tő rvé nykő nyvé bén széréplő  félté télék fénna lla sa ésété n a münka 
      va llalő  tőva bbtanüla sa ésété n adhatő  münka ltatő i ta mőgata st (idé é rtvé a 
kü - 
      lő nbő ző  kő ltsé gté rí té sékét is), azőn tőva bbtanülő k ré szé ré kifizététt 
ta mőgata st  
      é s kő ltsé gté rí té st, mélyét a münka ltatő  égyé b, a ltala méghata rőzőtt 
ésétékbén  
      fizét ki téljés münkaidő bén főglalkőztatőtt münkava llalő i ré szé ré, 

 
A münkavé gzé sré ira nyülő  égyé b jőgviszőny kérété bén saja t (égyé bké nt 
téljés münkaidő bén főglalkőztatőtt) münkava llalő nak fizététt mégbí za si 
dí jat, tisztélétdí jat, szérző i dí jat (alkőtő i dí jat), hőnőra riümőt, valamint az 
ü jí ta si é s tala lma nyi dí jakat, béléé rtvé a némésí té si, fajtafénntartő i 
jütalé kőt is. 
 

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 
 
Kü lső  szémé lyi jüttata ské nt kéll kimütatni az a llőma nyba ném tartőző k 
szémé lyi jüttata sait. Idé tartőznak a nyügdí jas é s ma s, a llőma nyba ném 
tartőző  főglalkőztatőttak jüttata sai. 
A sza mla a nyügdí jaské nt, ném téljés münkaidő bén, szérző dé sés 
viszőnyban münka t va llalő k ré szé ré ja rő  - kérésétbé tartőző  - kifizété sékét, 
jüttata sőkat főglalja maga ba. A téljés münkaidő bén főglalkőztatőtt 
nyügdí jasők jüttata sait ném itt, haném a "Réndszérés é s ném réndszérés 
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 szémé lyi jüttata sők" kő ző tt kéll élsza mőlni. 

53. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 
 

A münkaadő kat térhélő  ja rülé kők sza mlacsőpőrtban kéll kimütatni a 
szémé lyi jüttata sők üta n jőgszaba ly alapja n élsza mőlt 
ta rsadalőmbiztősí ta si ja rülé kőt, münkaadő i ja rülé kőt , égé szsé gü gyi 
hőzza ja rüla st, münka ltatő  a ltal fizéténdő  ta ppé nz hőzza ja rüla st, az 
a llamha ztarta sőn kí vü lré fizététt ja rülé kőt é s égyé b ja rülé kőkat. 

 
Személyi juttatásokkal és járulékokkal kapcsolatos főkönyvi 
összefüggések: 
 
Tartalmazza k a fünkciőna lis őszta lyőza s szérinti kapcsőlő dő  té télékét is. 

1./ Kiada si élő ira nyzatők kő nyvélé sé 
 
- a gazdasa gi ésémé ny  
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 351 - K 5111 
    5121 
    5131 
    5141 
    5151 
    5161 
    5171 
    5211 
    5221 
 - münkaadő t térhélő  ja rülé kők   5311 
    5321 
    5331 
    5341 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 351 - K 71, 781 

2./ Kiada si élő ira nyzat téljésí té sé nék kő nyvélé sé 

a./ Az a llami ta mőgata s, szémé lyi jő vé- 
délémadő  ő sszégé élé ri, vagy még- 
haladja a szémé lyi kiada st é s a kap-. 
csőlő dő  ja rülé kők ő sszégé t 
   Néttő  ja randő sa g ütala sa 3922 - 321 
   A szémé lyi kiada s, a münka ltatő t 
  térhélő  béfizété si kő télézéttsé g  
  é s a néttő  ja randő sa g kő ző tti  
  kü lő nbő zét élsza mőla sa 
  - kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 499 - K 9232 
   499  9422 
  - fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 999 - K 992 
     Néttő  ja randő sa g a tkő nyvélé sé T 499 - K 3922 
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  Brüttő  ő sszég kiada ské nt valő  élsza - 
 mőla sa 
 - kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint 
  szémé lyi jüttata sők  T 5112 - K   499 
   5122 
   5132 
   5162 
   5212 
   5222 
     münkaadő t térhélő  ja rülé k T 5312 - K  499 
   5322 
   5332 
    5342 
   5352 
   5362 
 - fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T  71, 791 - K 599 

b./ Az a llami ta mőgata s, szémé lyi jő vé- 
délémadő  ő sszégé ném fédézi a  
szémé lyi kiada st é s a kapcsőlő dő   
ja rülé k ő sszégé t 
   Néttő  ja randő sa g ütala sa 3922 - 321 
   Néttő  ja randő sa g é s a mé g ja rő  
  ta mőgata s élsza mőla sa 
  - kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 499 - K 9232 
     9422 
  - fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 999 - 992 
 

 A szémé lyi kiada s, münkaadő kat tér- 
hélő  ja rülé kők é s a 3922. sza mla n 
éddig élsza mőlt (néttő  ja randő sa g) 
ő sszég kő ző tti kü lő nbő zét a tütala sa 
a kincsta r sza mla ja ra T 3922 - K 321 
  Néttő  ja randő sa g é s a béütalt  
  ő sszég a tkő nyvélé sé T 499 - K 3922 
  Brüttő  ő sszég kiada ské nt valő  élsza - 
  mőla sa 
 - kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  
  szémé lyi jüttata sők ¨T 5112  - K 499 
   5122 
   5132 
   5162 
   5212 
   5222 
  - münkaadő t térhélő  ja rülé kők T 5312 - K 499 
   5322 
   5332 
   T 5342 - K 499 
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    5352 
   5362 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 71, 791 - K 599 

c./ Egyé b szémé lyi jüttata sők ké szpé nzbén 
tő rté nő  kifizété sé 
 - kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 5132 - K 311 
   5142 
   5152 
   5162 
   5172 
   5212 
   5222 
  Aménnyibén a kifizété snék ta rsa- 
  dalőmbiztősí ta si vőnzata van T 5312 - K 311 
   5322                                                                      5332 
   5352 
   
  Aménnyibén a kifizété snék SZJA  
  vőnzata van T 57221 - K 311 
 - fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 71,791 - K 599 

54-56. DOLOGI KIADÁSOK 

A dőlőgi kiada sők sza mlacsőpőrtőkban kéll élsza mőlni mindén 
anyag, a rü , gő ngyő lég, a llat bészérzé sé ré főrdí tőtt - a ltala nős főrgalmi 
adő t ném tartalmaző  - kiada sők élő ira nyzata t é s téljésí té sé t, 
fü ggétlénü l attő l, hőgy azt a kő ltsé gvété si szérv azőnnal félhaszna lja, 
vagy ké ső bbi félhaszna la s cé lja bő l rakta rőzza. Itt kéll kimütatni a 30 
ézér főrint égyédi bészérzé si é rté k alatti széllémi térmé kékkél, ta rgyi 
észkő ző kkél ő sszéfü ggő  kiada st is. 
Itt kéll élsza mőlni a müzéa lis cé lü  gyü jtémé nyék va sa rla sa ra főrdí tőtt 
kiada sőkat. Itt kéll kimütatni az igé nybé vétt énérgia-, kő zmü -, 
sza llí ta si, pőstai, bé rléti, karbantarta si é s égyé b szőlga ltata sők 
élléné rté kéké nt fizététt kiada sőkat is. 
Szinté n itt kéll élsza mőlni a kü lő nfé lé kiada sőkat, béfizété sékét is. Idé 
tartőznak az a ltala nős főrgalmi adő , a kamatkiada sők. 

A fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék tartalmazza k kapcsőlő dő  té télké nt a 
fünkciőna lis őszta lyőza s szérinti ő sszéfü ggé sékét is. 

54. KÉSZLETBESZERZÉSEK 

A készleteket a következő bontásban kell elszámolni: 

- E lélmiszér bészérzé s 
- Győ gyszér, végyszér 
- Irődaszér, nyőmtatva ny 
- Kő nyv, főlyő irat ,égyé b infőrma ciő hőrdőző  
- Tü zélő anyagők 
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 - Hajtő  é s kénő anyag 
- Szakmai anyag é s kis é rté kü  ta rgyi észkő ző k  
- Münkarüha, vé dő rüha, főrmarüha, égyénrüha 
- Egyé b ké szléték, mélyék ném sőrőlhatő k az élő bbiék kő zé  
 = karbantartő  anyagők, észkő ző k, alkőtő ré szék 
 = bü tőr, téxtí lia. 
 
 
Az élelmiszer beszerzés: 
Az é lélmézé s vézétő  az é lélmiszérék nagyőbb ré szé t kő zbészérzé ssél 
szérzi bé,illétvé réndéli még é s hélybé sza llí tja k, a sza mla k élléné rté ké t az 
iskőlagőndnők ütalja a bésza llí tő k sza mla ja ra. Dé a téjtérmé k, illétvé a 
tisztí tő szér kis ménnyisé gé miatt a kő zbészérzé s ném léhétsé gés,ézé rt 
ézén térmé kékét kp sza mla élléné bén va sa rőlja még az é lélmézé svézétő . 
A bészérzé si a rba a félsza mí tőtt a ltala nős főrgalmi adő  ném sza mí t bélé, 
mért az inté zmé ny visszaigé nyélhéti az a fa t az adő bévalla s üta n. 
Az é lélmézé s vézétő  a bészérzétt é lélmiszért ké szlétré vészi bészérzé si 
a rőn, é s abbő l a tlaga rat ké péz. Az é lélmiszérékét égyénké nt Élelmezési 
anyag ár- és nyilvántartólapra félvézéti, félhaszna la skőr az Élelmezési 
anyagkiszabási és kivételezési bizonylatőn féltü ntéti az adőtt napi 
é lélmiszér félhaszna lt ménnyisé gé t, a félhaszna la s a fa s a rőn tő rté nik. 
Hő nap vé gé n élké szí ti a tárgyhavi készítmények nyersanyagszükségletét 
anyagféleségenkénti félhaszna la st,amély a havi ő sszés félhaszna la st 
tartalmazza. Ebbő l égy ő sszésí tő t /Tárgyidőszaki tényleges 
anyagfelhasználás/ ké szí t  é s a nyőmtatva nyt a tadja az iskőlagőndőknak  
kő nyvélé sré. 
E v vé gé n a mégmaradt ké szlétékét félmé ri, lélta rfélvé téli í vén félsőrőlja 
ménnyisé gbén é s é rté kbén, a tlaga rőn. Ez az í v az analitika ja a 2-és 
fő kő nyvi sza mla nak, a mé rlégbén a készletek sőrőn szérépél. 
A té rí té si dí j is tartalmazza a nyérsanyagnőrma a fa ré szé t is. 
Az é lélmézé si nőrma t a fénntartő  O nkőrma nyzat a llapí tja még. A réndélét 
é rtélmé bén az ő vődai é lélmézé si égé sz napős nyérsanyag nőrma 276.-Ft, 
az a ltala nős iskőla sők ébé djé nék nőrma ja 203.-Ft, a félnő tt ébé d 
nyérsanyagnőrma ja 289.-Ft, mindégyik a fa val égyü tt é rténdő . 
Az é lélmézé si té rí té si dí jakat az é lélmézé svézétő  szédi bé mindén 
hő napban é s fizéti a KVI élsza mőla si sza mla ra. 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék:  

Kiada si élő ira nyzat 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 351 -K  5411 
    54211 
    54212 
    54311 
    54312 
    54411 
    54412 
    5451 
    5461 
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     5471 
    5481 
    5491 
 Elő zétésén félsza mí tőtt a fa 351 - 56111 
Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  351 -  71, 781 

Kiada si élő ira nyzat téljésí té sé 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 5412 -K 311, 321 
  54221 54222 
  54321 54322 
  54421 54422 
  5452 
  5462 
  5472 
 5482 
   5492 
   Elő zétésén félsza mí tőtt a fa 56121 - 311, 321 
 
Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  71, 791 - 599 

55. SZOLGÁLTATÁSOK 

Kommunikációs szolgáltatások 
 - ném adata tvitéli cé lü  (téléfőn, téléfax, téléx) 
 - adata tvitéli cé lü  (sza mí tő gé pék kő ző tti kapcsőlatők dí ja) 
 - égyé b (ra diő , téléví ziő  élő fizété si dí j, sza mí ta stéchnikai szőlga ltata si 
dí jak) 

Különféle szolgáltatások 
 - va sa rőlt é lélmézé s 
 - bé rléti é s lí zingdí jak (szőftvér bé rléti dí j is) 
 - sza llí ta si szőlga ltata sők 
 - ga zénérgia dí j 
 - villamős énérgia dí j 
 - ta vhő - é s mélégví zdí j 
 - ví z- é s csatőrnadí jak 
 - karbantarta si, kisjaví ta si kiada sők 
 - égyé b ü zéméltété si kiada sők (takarí ta s, kültüra lis réndézvé ny 
mégréndé- 
  zé sé, ü zémőrvősi szőlga ltata s, pőstai lévé l, csőmag, ta virat, 
pőstafiő k- 
  bé rlét, élő fizété si dí j, szémé tsza llí ta s, ké mé nysépré s, rővarirta s) 

Vásárolt közszolgáltatások:  

       Itt azőkat az égyé bké nt jéllémző én az a llamha ztarta s a ltal kibőcsa tőtt 
szőlga ltata sőkat kéll kimütatni, amélyékét ném az a llamha ztarta s 
szérvézétéi a llí tanak élő , haném a llamha ztarta sőn kí vü li gazdasa gi 
szérvézéték. Az a llamha ztarta sba tartőző  szérv éz ésétbén 
mégréndélő , é s mint vé gtérmé két – jéllémző én szérző dé s alapja n, 
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 illétő lég sza mla élléné bén – mégva sa rőlja a ké sz szőlga ltata st. Ilyén 
léhét – jőgszaba lyők a ltal léhétő vé  tétt – égé szsé gü gyi kifizétő hélyi 
stb. szőlga ltata s mégva sa rla sa maga nva llalkőző ktő l (pl. 
maga nőrvőstő l), va llalkőza sőktő l, nőn-prőfit szérvézétéktő l. 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék:  

Kiada si élő ira nyzat 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 351 -K  55111 
    55112 
    55119 
    55211 
    55212 
    55213 
    55214 
    55215 
    55216 
    55217 
    55218 
    55219 
    5531 
 Elő zétésén félsza mí tőtt a fa 351 - 56111 
    56112 
    56113 
    56119 
Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  351 -  71, 781 

Kiada si élő ira nyzat téljésí té sé 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 55121 -K 311, 321 
 55122 
  55129 
  55221 
  T 55222 -K 311, 321 
   55223 
   55224 
  55225 
   55226 
  55227 
  55228 
  55229 
  5532 

       Elő zétésén félsza mí tőtt a fa 56121 - 311, 321 
   Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  71, 791 - 599 
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 56. KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK 

Itt kéll kimütatni az a ltala nős főrgalmi adő -, kikü ldété s-, réprézénta ciő -, rékla m- 
égyé b dőlőgi kiada sők élő ira nyzatait é s téljésí té sé t. 

Általánős főrgalmi adó kiadásők 

Vásárőlt térmékék és szőlgáltatásők élőzétésén félszámítőtt áfája 

A sza llí tő k a ltal kia llí tőtt sza mla kban – a sza mla k 
analitiküs nyilva ntarta sa val égyéző én - mégjélénő   
é s kifizététt a ltala nős főrgalmi adő t kéll itt kő nyvélni 
 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék:  

Kiada si élő ira nyzat 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 351 -K  56111 
Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  351 -  71, 781 

Kiada si élő ira nyzat téljésí té sé 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint   T 56121 -K 311, 321 
Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  71, 791 - 599 

Általános forgalmi adó befizetése 

a.)  A kiszámlázott termékértékesítés, szolgáltatás 
áfa elszámolással összefüggésben jelentkező 
áfa befizetést itt kell elszámolni. 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék:  

Kiada si élő ira nyzat 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 351 -K  56112 
Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  351 -  71, 781 

Kiada si élő ira nyzat téljésí té sé 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 56122 - K , 321 
Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  71, 791 - 599 

b.)  A tárgyi eszközök és immateriális javak áfa  
elszámolással összefüggésben jelentkező  
áfa befizetést itt kell elszámolni. 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék:  

Kiada si élő ira nyzat 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 351 -  K 56113 
Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  351 -  71, 781 

Kiada si élő ira nyzat téljésí té sé 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 56123 - K , 321 
Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  71, 791 - 599 
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Kiküldetés, reprezentáció, reklám és egyéb dologi kiadások elszámolása 

Belföldi kiküldetés sőrán kifizététt ütazási, szállőda költség, élélmézési, pőggyászmégőrzés, téléfőn, 
saját gépkőcsi igénybévétélé. A napidíjat ném itt kéll élszámőlni. 

Külföldi kiküldetés: sza lla s, ütaza si, égyé b (ü tlévé l, illété k, ví züm dí j, téléfőn, 
pőggya szmégő rzé s, parkőla si dí j). A napidí jat ném itt kéll élsza mőlni. 
 
Reprezentáció 

 
 
Réklám: 
  

Egyé b dőlőgi kiada s: kő zbészérzé si dí j é s azőn szőlga ltata si dí jak, amélyék az 
élő ző ékén tü lménő én kérü lnék kifizété sré. (pl.: pédagő güs tőva bbké pzé s stb.) 
Ré szbén ő na llő  inté zmé nyékné l a  kapcsőlő dő  analitika t sza mlama sőlatőkkal igazőlni 
kéll.  

 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék:  

Kiada si élő ira nyzat 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 351 -  K 56211 
     56212 
    56213 
     56214 
      5631 
 Elő zétésén félsza mí tőtt a fa 351 - 56111 
Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  351 -  71, 781 

Kiada si élő ira nyzat téljésí té sé 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 56221 -K 311, 321 
   56222 
  56223 
  56224 
    5632 

  Elő zétésén félsza mí tőtt a fa 56121 - 311, 321 
Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  71, 791 - 599 

57. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 

Különféle költségvetési befizetések 
 - Elő ző  é vi maradva ny visszafizété sé 
 - Va llalkőza si tévé kénysé g érédmé nyé üta ni béfizété s, réhabilita ciő s  
  béfizété s 
 - Jőgtalanül igé nybé vétt ta mőgata s visszafizété sé 

 - Ja rmü vék mü szaki vizsga ztata sa nak, ző ldka rtya nak, biztősí ta sa nak  
  dí ja 
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     - Münka ltatő  a ltal fizététt SZJA rüha zati ta mőgata s üta n. 

Kamatkiadások  
 - a llamha ztarta sőn kí vü lré 
 - a llamha ztarta sőn bélü lré. 

   Főkönyvi összefüggések:  

Kiada si élő ira nyzat 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 351 - K 571131 
     571132 
    57211 
    57213 
  
  Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  351 -  71, 781 

Kiada si élő ira nyzat téljésí té sé 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 571231 - K  321 
  571232 
  57221 
  57223 
  

  Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  71, 791 - 599 

58. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 

Itt kéll élsza mőlni a kő zé pfőkü   őktata sban ré szt vévő k kü lő nfé lé jüttata sait. 
  

59. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK 
 
Ezén sza mlacsőpőrtban kü lő n fő kő nyvi sza mla kőn kéll kimütatni a térvézétt 
maradva nyt, érédmé nyt, a tartalé kőt, az é rté kcső kkéné si léí ra st, az alap- é s 
va llalkőza si tévé kénysé g kő ző tt pé nzfőrgalőm né lkü li kiada sők élsza mőla sa t, valamint 
az a tvézété sékét. 
Az é rté kcső kkéné si léí ra si sza mla k tartalmazza k az immatéria lis javak é s ta rgyi 
észkő ző k, ü zéméltété sré, kézélé sbé, kőncéssziő ba a tadőtt észkő ző k brüttő  é rté ké üta n 
élsza mőlt é rté kcső kkéné si léí ra st alaptévé kénysé g é s va llalkőza si tévé kénysé g 
tagőla sban. 
Az alap- é s va llalkőza si tévé kénysé g kő ző tti pé nzfőrgalőm né lkü li kiada sők sza mla n 
kéll élsza mőlni az érédmé nybő l az alaptévé kénysé gré főrdí tőtt kiada sőkat. 
Az a tvézété si sza mla k téchnikai jéllégü ék, a kiada sők 6-7. sza mlaőszta lyba valő  
a tvézété sré vagy 6-7. sza mlaőszta lybő l az 5. sza mlaőszta lyba valő  a tvézété sré 
szőlga lnak, biztősí tva a kiada sők élsza mőla sa nak a ttékinthétő sé gé t. 

591. Tervezett maradvány, eredmény előirányzata 

Aménnyibén a kő ltsé gvété s térvézé sékőr alaptévé kénysé g ésété bén 
pé nzmaradva nnyal, va llalkőza si tévé kénysé g ésété bén érédmé nnyél 
sza mől az inté zmé ny, ü gy ézt érédéti élő ira nyzatké nt kő nyvélni 
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 szü ksé gés. 

593. Értékcsökkenési leírás 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék: 

- E rté kcső kkéné s élsza mőla sa T 5931 - K 11221 
  5932  12231 
  5933  12241 
   13211 
   13221 
   1421 
   16622 
 

- é rté kcső kkéné s tő kéva ltőza ské nt  
tő rté nő  élsza mőla sa T 412  -   K 5931 
   5932 
   5933 

594. Alap- é s va llalkőza si tévé kénysé g kő ző tti pé nzfőrgalőm né lkü li kiada s 

A ta rgyé vi é s az élő ző  é v(ék)bén ké pző dő  va llalkőza si érédmé ny 
alaptévé kénysé gré tő rté nő  félhaszna la sa a gazda lkőda ssal ő sszéfü ggő  
gazdasa gi ésémé nyék méllétt pé nzfőrgalőm né lkü li kő nyvélé st is 
szü ksé géssé  tész. Ezén pé nzfőrgalőm né lkü li kiada snak kő zgazdasa gi 
őszta lyőza s szérinti kő nyvélé sé ézén fő kő nyvi sza mla n tő rté nik. 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék:  

Kiada si élő ira nyzat 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 351 -  K 5941 
Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 351 -  K 783 

Kiada si élő ira nyzat téljésí té sé 
Kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint T 5942 - K 4221 
Fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 793  K 595 

Kapcsolódó tétel: 

Bevételi előirányzat 
Közgazdasági osztályozás szerint  T 9831 -  K 351 
  9831 
Funkcionális osztályozás szerint  T 994 - K 351 

Bevételi előirányzat teljesítése 
Közgazdasági osztályozás szerint T 4221 - K 9832 
    9832 
Funkcionális osztályozás szerint  T 999  K 996 

599. Kiadások átvezetési számlája 
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Az a tvézété si sza mla k téchnikai jéllégü ék, a kiada sők 6-7. 
sza mlaőszta lyba valő  a tréndézé sé ré szőlga lnak, biztősí tva a 
kiada sők élsza mőla sa nak a ttékinthétő sé gé t. 
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 6. Számlaosztály 
 

KÖZVETETT (ÁLTALÁNOS) KIADÁSOK 
 
 
Azőkat a kiada sőkat, amélyékrő l a félmérü lé s idő pőntja ban ném a llapí thatő  még, hőgy 
mélyik szakféladat é rdéké bén mérü lték fél, fünkciőna lisan élső dlégésén ézén 
sza mlaőszta lyban kéll kimütatni.  
Az Inté zmé ny 6. sza mlaőszta ly fő kő nyvi sza mla it ném haszna lja. Hélyétté a kő nyvélé si 
prőgramnak mégfélélő én a 7. sza mlaőszta lyban é rtélémszérü én „ mégféléltété s 
alapja n” azőnnali élsza mőla st vé géznék a sza mlatü kő rbén mégjélő lt sza mla k szérint , 
mélyék az ala bbiak:  

 7105. Gé pja rmü  ü zéméltété s kiada sai ( 622) 
 7101. E lélmézé si tévé kénysé g kiada sai (624) 
 7102. Szaka gazatők kő zvététt  kiada sai, sü tő -tanm kiada s (641) 
 7103.Szaka gazatők kő zvététt kiada sai hü s-tan kiada s (642) 
 7109. Elő zétésén félsza mí tőtt A FA ( 69 ) 

A kő zvététt kiada sők félőszta sa ütő kalküla ciő  alapja n tő rté nik. 
 

7. Számlaosztály 

TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS  
ELŐIRÁNYZAT TELJESITÉSE 

 

A sza mlaőszta ly a kő ltsé gvété sbén méghata rőzőtt szakféladat rénd (FÚNKCIONA LIS 
OSZTA LY) szérinti tagőla sban tartalmazza a jő va hagyőtt kő ltsé gvété si élő ira nyzatőt é s 
a téljésí tétt kiada sőkat az 1., 3., é s 5. sza mlaőszta ly mégfélélő  sza mla in kimütatőtt 
élő ira nyzatőkkal é s kiada sőkkal azőnős ő sszégbén. A szakféladat kiada sa kő zvétlén é s 
kő zvététt kiada sőkbő l tévő dik ő sszé. 
 
 

71-77. ALAPTEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA  ÉS ELŐIRÁNYZAT 
TELJESíTÉSE 
 
A valaménnyi szakféladatra élsza mőlhatő  kiada st ébbén a sza mlacsőpőrtban 
kő nyvéljü k. A fő kő nyvi sza mlasza m: 71-77. é s a Szakféladatrénd szérinti sza m. 
A fő kő nyvi sza mla kat a sza mlaőszta ly bévézétő  magyara zata ban léí rtak szérint kéll 
alkalmazni. 

Alkalmazandó főkönyvi számlák  a szakféladat-réndbén méghata rőzőttak szérint. 

Főkönyvi összefüggések:  
 
Kiada si élő ira nyzat 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 351 - K 1, 2, 3, 4, 5 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 351 - K  71-77 
Kiada si élő ira nyzat téljésí té sé 
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  kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 1, 2, 3, 4, 5 - K 311, 321 
       119 
       129 
       139 
       149 
       179 
       199 

 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T  71-77 - K   189 
       279 
       299 
      389 
       439 
       453 
      599 

Főkönyvi összefüggések:  
 
Kiada si élő ira nyzat 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 351 - K 1, 2, 3, 4, 5 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 351 - K 781-782 
 
Kiada si élő ira nyzat téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 1, 2, 3, 4, 5 - K 311, 321 
       119 
       129 
       139 
       149 
       179 
       199 

 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T  71-77 - K   189 
       279 
       299 
      389 
       439 
       453 
      599 

 

783. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli kiadások 
elszámolásának előirányzata 

793. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli kiadások 
elszámolása előirányzatának teljesítése 
 
A va llalkőza si tévé kénysé g ta rgyé vi vagy az élő ző  é vi érédmé nyé t 
alaptévé kénysé gré van félhaszna lva, ü gy a kiada sőkat pé nzfőrgalőm 



110 

 né lkü l ézén a fő kő nyvi sza mla n is él kéll sza mőlni. 
 
 

Főkönyvi összefüggések:  
 
Kiada si élő ira nyzat 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 351 - K 5941
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 351 - K  783 
Kiada si élő ira nyzat téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 5942 - K 4221 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T   793 - K   599 
 

                                                     9. Számlaosztály 
 

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE 
 
Ebbén a sza mlaőszta lyban tartjük nyilva n az inté zmé ny jő va hagyőtt bévé téli 
élő ira nyzata t, a kő ltsé gvété si sza mla ja ra béé rkézétt bévé télt, a pé nzfőrgalőm né lkü l 
igé nybévétt pé nzmaradva nyt é s a va llalkőza si érédmé nyt, kő zgazdasa gi őszta lyőza s 
szérinti csőpőrtősí ta sban. 
 
 

91. INTE ZME NYI MÚ KO DE SI BEVE TELEK 
 
A sza mlacsőpőrtban sza mőljük él alaptévé kénysé ggél, va llalkőza ssal 
kapcsőlatős bévé télékét, tőva bba  a kamatbévé télt, é s a té nylégésén 
réaliza lt valüta-, déviza a rfőlyamvésztésé gét, az a ltala nős főrgalmi adő  
bévé télékét é s visszaté rü lé sékét. 
 
911. Alaptevékenység bevételei 

Az inté zmé ny alaptévé kénysé géké nt méghata rőzőtt féladatők 
élla ta sa sőra n élé rhétő  bévé télék jélénnék még itt. 
- Inté zmé nyi élla ta si dí jak 
- Alkalmazőttak té rí té sé 

                            - Egyé b saja tős bévé télék 
 
Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék: 

Bévé téli élő ira nyzat 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 911111 - K 351 
   911112 
   911113 
   911191 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 991 - K 351 
Bévé téli élő ira nyzat téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  
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   Bévé tél béfizété sé  T 311,321-    K 91229 
         912291 
     91322 
     91323 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 999 - K 992 

 
912. Alaptevékenységgel  összefüggő egyéb bevételek 

Alaptévé kénysé gbé tartőző  szőlga ltata sők bévé télé 

Egy é pü létén bélü li kő ző s élhélyézé sbő l adő dő  tőva bbsza mla za s 
bévé télé 

 

Főkönyvi összefüggések: 

Bévé téli élő ira nyzat 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 9121 - K 351 
   9131 
   91512 
   91611 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 991 - K 351 
Bévé téli élő ira nyzat téljésí té sé T 9122 
   9132 
   91522 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  
  Bévé tél béfizété sé  T 311,321 - K 91222 
     9132 
     91522 
     91621 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 999 - K 992 

913. Intézmények sajátos bevételei 

Bé rléti é s lí zingdí j, gé pja rmü  igé nybévé télé, maga ntéléfőn 
bészé lgété s, szőftvér-, tala lma ny igé nybévé télé, é ttérmék, bü fé k 
bé rléti dí ja, ké szléték é rté késí té sé, dőlgőző k ka rté rí té séi, kő tbé r-, 
bí rsa g-, ba natpé nz mégfizété sé bő l sza rmaző  bévé tél. 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék: 

Bévé téli élő ira nyzat 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 91311 - K 351 
   91312 
   91314 
   91315 
   91316 
   91319 
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 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 991 - K 351 
Bévé téli élő ira nyzat téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  
  Bévé tél béfizété sé  T 311,321 - K 91321 
     91322 
     91323 
     91325 
     91326 
     91329 
  
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 999 - K 992 

915. Vállalkozási bevételek 

A haszőn é s vagyőnszérzé s cé lja bő l, élléné rté k féjé bén, ü zlétszérü én 
vé gzétt é rté késí té si tévé kénysé g bévé télé t itt kéll élsza mőlni. 

Főkönyvi összefüggések: 

Bévé téli élő ira nyzat 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 91512 - K 351 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 993 - K 351 
Bévé téli élő ira nyzat téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  
  Bévé tél béfizété sé  T 311,321 - K 91522 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 999 - K 995 

916. Kamatbevételek 

Az a llamha ztarta sőn bélü lrő l illétvé kí vü lrő l réaliza lt ba rmilyén 
főrra sbő l sza rmaző  kamatbévé télékét mütatjük ki. 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék: 

Bévé téli élő ira nyzat 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 91611 - K 351 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 991 - K 351 
   993 
Bévé téli élő ira nyzat téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  
  Bévé tél béfizété sé  T 311,321 - K 91621 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 999 - K 992 
   995 

919. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 

Forgalmi adó visszatérülések 

a.) A kisza mla zőtt térmé kék é s szőlga ltata sők a fa  
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 élsza mőla sa val kapcsőlatban visszaigé nyélt a fa élsza mőla sa  
ézén a fő kő nyvi sza mla n tő rté nik. 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék: 

Bévé téli élő ira nyzat 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 91911 - K 351 
  fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 991 - K 351 
   993 
Bévé téli élő ira nyzat téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 311,321 - K 9192 
  fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 999 - K 992 
     995 

Forgalmi adó bevételek 

a.) Térmé ké rté késí té ssél é s szőlga ltata ssal 
kapcsőlatban kibőcsa tőtt sza mla ban félsza - 
mí tőtt illétvé béfőlyt a fa élsza mőla sa ézén fő kő nyvi 
sza mla n tő rté nik. 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék: 

Bévé téli élő ira nyzat 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 91913 - K 351 
  fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 991 - K 351 
   993 
Bévé téli élő ira nyzat téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 311,321 - K 91923 
  fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 999 - K 992 
               995 

b.) A ta rgyi észkő ző k, immatéria lis javak 
é rté késí té sé vél kapcsőlatban kisza mla zőtt 
illétvé béfőlyt a fa élsza mőla sa ézén fő kő nyvi 
sza mla n tő rté nik. 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék: 

Bévé téli élő ira nyzat 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 91914 - K 351 
  fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 991 - K 351 
   993 
Bévé téli élő ira nyzat téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 311,321 - K 91924 
  fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 999 - K 992 
               995 

93. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 
 

931. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 
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 Az é rté késí tétt é pü léték, é pí tmé nyék, fő ldtérü léték, gé pék, béréndézé sék, 
ja rmü vék, immatéria lis javak é rté késí té sé bő l sza rmaző  bévé télékét itt 
sza mőljük él. 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék: 

Bévé téli élő ira nyzat 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 93112 - K 351 
   93113 
   93114 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 991  -K 351 
   993 
Bévé téli élő ira nyzat téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 321 - K 93122 
     93123 
     93124 
 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 999 - K 992 
            995 

94. ÖNKORMÁNYZAT, MINT FELÜGYELETI SZERVTŐL KAPOTT 
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 

E fő kő nyvi sza mla n kéll élsza mőlni az inté zmé ny félü gyéléti szérvtő l 
kapőtt ta mőgata sait. 

 

 

941. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 

Az inté zmé ny a kő téléző  é s ném kő téléző  féladatainak élla ta sa hőz 
féladat, illétvé téljésí tmé nymütatő  alapja n ta mőgata sban ré szésü l, 
amélynék téljésí té sé t ézén fő kő nyvi sza mla n kéll kimütatni. 

Főkönyvi összefüggések: 

Bévé téli élő ira nyzat 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 9411 - K 351 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 991 - K 351 
Bévé téli élő ira nyzat téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 321  K 9412 
     - Néttő  finanszí rőza si kü lő nbő zét 
      pé nzfőrgalőm né lkü li bévé téléké nt 
      élsza mőlt a llami ta mőgata s T 499 - K 9412 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 999 - K 992 

98. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 

981. Előző évi előirányzat- pénzmaradvány igénybevétele   
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 Az élő ző  é vi gazda lkőda s érédmé nyéké nt méga llapí tőtt 
pé nzmaradva nyt tartalé kké nt kézéljü k, igé nybévé télé jütalmaza s 
cé lja ra, dőlőgi kiada sők fédézété ré, ta rgyi észkő z bészérzé sré, 
félü jí ta sra, a llami ta mőgata s visszaütala sa ra tő rté nhét. 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék:  

Pé nzmaradva ny igé nybévé tél  
élő ira nyzata 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 9811 - K 351 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 991 - K 351 
 
Pé nzmaradva ny igé nybévé télé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  
 - béfizété si kő télézéttsé ghéz T 4214 - K 9812 
 - gazda lkőda shőz T 4212 - K 9812 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 999 - K 992 

982 . Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele   

Vállalkozási eredmény felhasználása alaptevékenységre 

Az NGSZ a va llalkőza si érédmé nyé t az alaptévé kénysé gré a 
ta rgyé vbén é s a kő vétkéző  é vbén is félhaszna lhatja. 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék: 

Erédmé ny igé nybévé télé alaptévé - 
kénysé gré élő ira nyzata  
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 98211 - K 351 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 993 - K 351 
 
Erédmé ny igé nybévé tél téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 4222 - K 98221 
  4223 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 999 - K 995 

983. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli 
bevétel elszámolása   

Tárgyévben képződő eredmény igénybevétele alaptevékenységre  
Ezén a fő kő nyvi sza mla n kéll élsza mőlni az NGSZ va llalkőza si 
tévé kénysé gé bő l ta rgyé vbén ké pző dő  érédmé ny térhé ré az 
alaptévé kénysé ghéz igé nybévétt pé nzfőrgalőm né lkü li bévé télt. 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék: 

Pé nzfőrgalőm né lkü li élsza mőla s 
élő ira nyzata  
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 98311 - K 351 
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 - fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 994 - K 351 

Pé nzfőrgalőm né lkü li élsza mőla s 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 4221 - K 98321 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 999 - K 996 

Előző években képződött eredmény igénybevétele alaptevékenységre  

 
Ezén a fő kő nyvi sza mla n kéll élsza mőlni az NGSZ va llalkőza si 
tévé kénysé gé bő l élő ző  é vékbén ké pző dő tt érédmé nyé térhé ré az 
alaptévé kénysé ghéz igé nybévétt pé nzfőrgalőm né lkü li bévé télt. 

 

 

Főkönyvi összefüggések: 

Pé nzfőrgalőm né lkü li élsza mőla s 
élő ira nyzata  
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 98312 - K 3541 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 994 - K 351 

Pé nzfőrgalőm né lkü li élsza mőla s 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 4221 - K 98322 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 999 - K 996 

99. BEVÉTELEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS SZERINTI 
ELSZÁMOLÁSA 

991. Alaptevékenység szakfeladatainak bevételi előirányzata  

992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatának 
teljesítése  
 
Ez a sza mla arra szőlga l, hőgy a fünkciőna lis őszta lyőza s szérint 
mind a jő va hagyőtt élő ira nyzatőkat, mind azők téljésí té sé t itt 
mütassa ki az inté zmé ny, fü ggétlénü l attő l, hőgy azők mélyik 
sza mlaőszta lyban kérü lték élsza mőla sra. A 91-98. 
sza mlacsőpőrtban élsza mőlt bévé télék ma sődlagős élsza mőla sa na l 
a 999. Bévé télék a tvézété sé sza mla t, égyé b ésétbén a mégfélélő  
a tvézété si sza mla t kéll alkalmazni. 

Főkönyvi összefüggések:  

Bévé téli élő ira nyzat 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T  9 - K 3541 
   46 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 991 - K 351 
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  Bévé téli élő ira nyzat téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 311,321 - K  9 
     46 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 469 - K 992 
   999 

993. Vállalkozási tevékenység különféle  bevételeinek előirányzata 

994. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli  
bevételek elszámolásának előirányzata 

995. Vállalkozási tevékenység különféle bevételi előirányzatának 
teljesítése 

Főkönyvi összefüggések:  

Bévé téli élő ira nyzat 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T  9 - K 351 
    46 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 993 - K 351 

Bévé téli élő ira nyzat téljésí té sé 
 kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 311,321 - K  9 
     46 
 fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 469 - K 995 
 

996. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli  
bevételek elszámolása előirányzatának teljesítése 

Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék:  

Bévé téli élő ira nyzat 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T  9831 - K 351 
   9832 
 - fünkciőna lis őszta lyőza s szérint  T 994 - K 351 
 
Kapcsolódó tétel 
 Közgazdasági  osztályozás szerint T 351 - K 5941 
 Funkcionális osztályozás szerint T 351 - K 781 

Bévé téli élő ira nyzat téljésí té sé 
- kő zgazdasa gi őszta lyőza s szérint  T 4221 - K  98321 
- fünkciőna lis őszta lyőza s szérint T 999 - K 996 
 
Kapcsolódó tétel 
 Közgazdasági  osztályozás szerint T 5942 - K 4221 
 Funkcionális osztályozás szerint T 791 - K 599 

999. Bevételek átvezetési számla 
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Téchnikai sza mla, a bévé télék fünkciőna lis őszta lyőza s szérinti 
kő nyvélé sé né l a 992, 994. 996. fő kő nyvi sza mla k éllénsza mla ja. 
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 0. Számlaosztály 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK 

A sza mlaőszta ly sza mla i az alaptévé kénysé ghéz kapcsőlő dő an idéiglénésén a tvétt, 
őnnan idéiglénésén a tadőtt ta rgyi észkő ző k, ké szléték nyilva ntarta sa ra, a va llalkőza si 
tévé kénysé ghéz té rí té sméntésén a tvétt ta rgyi észkő ző k, ké szléték, a vagyőni vagy 
égyé b é rté kék, valamint kő vétélé sék é s kő télézéttsé gék nyilva ntarta sa ra szőlga lnak. 

Itt kéll kimütatni a pé nzfőrgalőmhőz ném kapcsőlő dő  a fa kő télézéttsé g alapja nak 
élő í ra sa t is, pl. saja t bérüha za s, té rí té sméntés szőlga ltata s, stb. Ezén féladatőkra a 01., 
02., 03. é s 06. sza mlacsőpőrtők sza mla it kéll alkalmazni a 04. sza mlacsőpőrt 
sza mla ival szémbén. A 05., 09. sza mlacsőpőrtőkban kéll nyilva ntartani a kő ltsé gvété si 
szérv kő ltsé gvété si élő ira nyzata t (kiada s, bévé tél), annak mő dősí ta sa val égyü tt. 

A sza mlaőszta ly sza mla it mindig éllénsza mla val szémbén kéll mégnyitni, é s 
főlyamatősan is í gy kéll vézétni. A sza mlaőszta ly sza mla i é s éllénsza mla i 
ő sszéssé gé bén égyénlégét ném mütathatnak. E v vé gé n a sza mla kat éllénsza mla ikkal 
szémbén kéll léza rni. 

01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA 
 
A sza mla t a 041. Béféktététt észkő ző k nyilva ntarta si éllénsza mla ja val 
szémbén kéll mégnyitni é s főlyamatősan vézétni. 
 
Itt kéll kimütatni a kő lcső nadőtt é s kő lcső nkapőtt béféktététt észkő ző két. 
A nyilva ntarta s főrmanyőmtatva nya t a VII. féjézét 37. sz. méllé klété 
tartalmazza. 
 
A sza mla hőz kapcsőlő dő an őlyan analitiküs nyilva ntarta st kéll vézétni, 
amélybő l kitü nik, hőgy a kő ltsé gvété si szérv kinék é s milyén é rté kbén 
adőtt a t, illétvé kitő l é s milyén é rté kbén kapőtt béféktététt észkő ző két. 
 
Főkönyvi összefüggések: 
 
- nyita s  T  01 - K  041 
- idéiglénésén a tadőtt (a tvétt) béféktététt 
  észkő z  01 - 041 
- visszaadőtt (visszakapőtt) béféktététt 
  észkő ző k é rté ké nék kivézété sé 041 - 01 

02. KÉSZLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA 
 
A sza mla n ké szléta tada st, illétvé idéiglénés a tvé télt kéll kő nyvélni. 
 
A sza mla t a 042. Ké szléték nyilva ntarta si éllénsza mla val szémbén kéll 
mégnyitni é s főlyamatősan vézétni. 
A sza mla t é v vé gé n az éllénsza mla ja val szémbén kéll léza rni. 
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 Főkönyvi összefüggések: 
- nyita s  T  02 - K  042 
- a tadőtt (a tvétt) ké szléték 02 - 042 
- visszaadőtt (visszakapőtt)  
 észkő ző k é rté ké nék kivézété sé 042 - 02 

03. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA 
 
A sza mla n  a kő ltsé gvété si szérv idéiglénésén mü kő dé si cé lra a tadőtt  
pé nzészkő zéit kéll nyilva ntartani. 
 
A sza mla t a 043. sza mla val szémbén kéll mégnyitni é s főlyamatősan 
vézétni, illétvé é v vé gé n léza rni. 
A sza mla hőz kapcsőlő dő an a kő ltsé gvété si szérvnék őlyan analitiküs 
nyilva ntarta st kéll vézétni, amély a kő vétkéző  adatőkat tartalmazza: 
 
- a pé nzészkő zt a tvévő  (a tadő ) szérv mégnévézé sé, 
- az a tadőtt ő sszég, 
- a visszafizété s té nylégés idő pőntja, 
- a visszafizété s ő sszégé, 
- a tartőza s ő sszégé. 
 
Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék: 
 
- nyita s  T  03 - K  043 
- a tadőtt é rté k 03 - 043 
- visszafizété s 043 - 03 

04. NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK 
 
A sza mlacsőpőrt a béféktététt észkő ző k, ké szléték, a pé nzü gyi 
élsza mőla sők é s a té rí té s né lkü li szőlga ltata sők nyilva ntarta si 
éllénsza mla it tartalmazza. 

Alkalmazandó főkönyvi számlák 
 
041. Béféktététt észkő ző k nyilva ntarta si éllénsza mla ja 
042. Ké szléték nyilva ntarta si éllénsza mla ja 
043. Kő vétélé sék, pé nzü gyi élsza mőla sők nyilva ntarta si éllénsza mla ja 
046. Té rí té s né lkü li szőlga ltata sők nyilva ntarta si éllénsza mla ja 
 
A fő kő nyvi ő sszéfü ggé sékét a kapcsőlő dő  nyilva ntarta si sza mla k léí ra sa 
tartalmazza. 

06. TÉRÍTÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA 
 
Itt kéll nyilva ntarta sba vénni a té rí té s né lkü l, ingyénésén a tadőtt 
béféktététt észkő ző k, ké szléték é s szőlga ltata sők é rté ké t, mélyék 
béfizéténdő  a fa alapőt ké péznék abban az ésétbén, ha a kő ltsé gvété si 
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 szérv az érédéti bészérzé skőr az élő zétésén félsza mí tőtt a ltala nős 
főrgalmi adő t visszaigé nyélté. 
 
Úgyancsak ézén fő kő nyvi sza mla n kéll nyilva ntartani a "bélső  sza mla za s" 
ő sszégé t é s az ébbő l érédő  adő fizété si kő télézéttsé gét. 
 
Fő kő nyvi ő sszéfü ggé sék: 
 
- nyita s  T  06 - K  046 
- té rí té s né lkü li vé glégés a tada s é rté ké 06 - 046 
- adő hivatali élsza mőla st kő vétő  kivézété s 06 - 046 
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 1.sza mü  méllé klét 
 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 
A sza mvitéli pőlitika ban főglaltakat mégismértém. Tüdőma sül vészém, hőgy az abban 
főglaltakat a münkavé gzé sém sőra n kő télés vagyők bétartani. 
 
 

NÉV BEOSZTÁS DÁTUM ALÁÍRÁS 
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 223/2013.(VII.31.) Kt. határozat 2. számú melléklete 
 
 

ALGYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

ÉS INTÉZMÉNYEI 

 
 
 
 

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA 
 
 
 
 
 
 

Ké szü lt: 2013. ma rciüs 1. 
 

Jő va hagyta:  
Jő va hagya s da tüma: 

 
 

Hata lyős: 2013. ma rciüs 1-tő l 
Hata lya t vészti: ………………………… 
 
        
           ……………………………. 
              pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
 
 
 
Szérvézéti égysé g vézétő jé nék ala í ra sa: 
 
Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal: ………………………………….. 
 Tiszaszigéti Kiréndéltsé gé:  ………………………………….. 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat:  ………………………….. 
Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny:  ………………………………….. 
Sziva rva ny O vőda:    ………………………………….. 
Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r:   …………………………. 
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 Az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal, Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s Inté zmé nyéi 
lélta rőza sa val ő sszéfü ggő  féladatait a sza mvitélrő l sző lő  2000.é vi C. tő rvé ny é s az 
a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l 
sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 249/2000.(XII.24.) kőrma nyréndélét alapja n a kő vétkéző k szérint 
hata rőzőm még: 
 
 
 

1.   LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA 
 

A lélta rőza si szaba lyzat cé lja, hőgy a Kő ltsé gvété si szérvné l a lélta rőza si kő télézéttsé g 
égysé gés élvék alapja n kérü ljő n vé gréhajta sra.       
 
A lélta rőza s mégkézdé sé élő tt a jégyző  hata skő ré bé tartőzik a kő vétkéző k méghata rőza sa: 

 a lélta rőza si münka k élő ké szí té sé nék mő dja é s idéjé, 
 a lélta rőza sé rt félélő s szémé ly mégbí za sa, 
 a lélta réllénő r kijélő lé sé, 
 a lélta rőza si bizőttsa g ő sszété télé nék jő va hagya sa. 

 
A lélta rőza s sőra n biztősí tani kéll, hőgy valaménnyi vagyőnta rgy félvé télré (sza mbavé télré) 
kérü ljő n, é s énnék érédmé nyéké nt a mé rlégvalő disa g é rvé nyésü ljő n. 
 
 

2. LELTÁROZÁS ALAPFOGALMAI 
 

Leltározás célja 
A lélta rőza s cé lja Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s Inté zmé nyéi, valamint az Algyő i Kő ző s 
O nkőrma nyzati Hivatal vagyőna nak sza mbavé télé. A lélta rnak léhétő vé  kéll ténni: 

 az é vés bésza mőlő  té téléinék ala ta maszta sa t, a mé rlég valő disa ga nak biztősí ta sa t, 
 a fő kő nyvi kő nyvélé s é s az analitiküs nyilva ntarta sők pőntőssa ga nak, égyéző sé gé nék 

éllénő rzé sé t, a bizőnylati fégyélém mégszila rdí ta sa nak élő ségí té sé t, 
 az élté ré sék kimütata sa t, a nyilva ntarta sők té nylégés vagyőni hélyzété nék mégfélélő  

réndézé sé t, 
 a vagyőn vé délmé t, az anyagi félélő ső k élsza mőltata sa t, 
 a cső kként é rté kü -, valamint a haszna latőn kí vü l észkő ző k félta ra sa t. 

 
Leltározás fogalma      
A lélta rőza s a kő ltsé gvété si szérv kézélé sé bé, vagy tartő s haszna lata ba adőtt béféktététt- é s 
főrgő észkő ző k valamint azők főrra sainak, tőva bba  a birtőka ban lé vő  idégén észkő ző k 
valő sa gban méglé vő  a llőma nya nak (ménnyisé gé nék) méga llapí ta sa. A lélta rőza si 
tévé kénysé ghéz tartőzik a nyilva ntarta sők szérinti a llőma ny é s a té nylégés a llőma ny kő ző tti 
kü lő nbő zét - hia nyők, tő bbléték – méga llapí ta sa é s réndézé sé is. A ménnyisé gi adatők é s a 
sza mlaréndbén rő gzí tétt é rté kélé si szaba lyők alapja n az észkő ző k é s főrra sők é rté ké nék 
méga llapí ta sa. 
 

Leltár fogalma 
A léltár őlyan tétélés kimütatás, amély a költségvétési szérv észközéinék és főrrásainak 

valóságban is méglévő állőmányát - ménnyiségét és értékét - égy méghatárőzőtt időpőntra 
vőnatkőzóan tartalmazza. 

A jélén szaba lyzatban méghata rőzőtt ésétékbén, illétvé félté télék méllétt lélta rnak tékinthétő  
a szaba lyszérü én éllénő rző tt é s szü ksé g szérint hélyésbí tétt a fő kő nyvi kő nyvélé s adataival 
égyéző  analitiküs nyilva ntarta s is. 
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Leltározási ütemterv      
Az ü témtérv ő sszéa llí ta sa nak a cé lja a lélta rőza sra kérü lő  észkő ző k, illétvé a kő zrémü kő dő  
szérvézéti égysé gék münka ja nak ő sszéhangőla sa, a féldőlgőza s főlyamatőssa ga nak, 
ző kkénő méntéssé gé nék biztősí ta sa é rdéké bén. Lélta rőza si ü témtérvét a lélta rőza st mégélő ző  
10  nappal él kéll  ké szí téni,  amélyét  a jégyző   hagy jő va . 
A lélta rőza si ü témtérvnék tartalmazni kéll: 
        - miré térjéd ki a lélta rőza s, 
        - a lélta rőza si bizőttsa g élnő ké nék, tagjainak mégnévézé sé t, 
        - a lélta réllénő rő k névé t, 
        - a lélta rőza si kő rzétékét, a kő rzétfélélő ső k névé t, 
        - a lélta rőza s idő pőntja t napra méghata rőzva, 
        - a lélta rőző k névé t, 
        - a lélta rőza s mégkézdé sé nék é s béféjézé sé nék idő pőntja t, 
        - a lélta r kié rté kélé sé nék hata ridéjé t, 
        - a kié rté kélé s a tada sa nak idő pőntja t a lélta rvézétő  ré szé ré, 

 - az élté ré sék miatt ésétlég szü ksé géssé  va lő  félélő ssé gré vőna s hata r- 
   idéjé t, 

        - a za rő -jégyző kő nyvék élké szí té sé nék hata ridéjé t, 
        - az élté ré sék réndézé sé nék hata ridéjé t a kő nyvvitéli nyilva ntarta sőkban. 
 
A lélta rőza si ü témtérv minta ja t az 1. sz. méllé klét tartalmazza. 
A lélta rőza si ü témtérvtő l csak a jégyző nék az éngédé lyé vagy ütasí ta sa alapja n léhét élté rni. 
 

Leltározási utasítás 
A lélta rőza si ü témtérvbén mégjélő lt lélta rőza si kő rzétékbén a lélta rőza st, a jégyző  a ltal 
kiadőtt lélta rőza si ütasí ta sban kéll élréndélni. A lélta rőza si ütasí ta st a lélta rőza s mégkézdé sé 
élő tt 8 nappal ki kéll adni. 
A lélta rőza si ütasí ta st a tvé téli élismérvé ny élléné bén még kéll kü ldéni: 
       - a lélta rfélélő snék, 
       - a lélta rőza si kő rzét lélta rfélélő séinék.        
       - a lélta réllénő rnék. 
 
A lélta rőza si ütasí ta s minta ja t a 2. sz. méllé klét tartalmazza. 
 

Leltározási körzet, leltárfelvételi egység    
Lélta rőza si kő rzét a fizikailag élhata rőlhatő , sőrsza mmal mégjélő lt é s azőnősí thatő  térü lét. 
Mindén lélta rőza si kő rzétbé lélta rfélélő st kéll kijélő lni, aki kő télés gőndőskődni a kő rzété bé 
tartőző  észkő ző k vagyőnvé délmé rő l. 
Aménnyibén a kő rzétbé kiadőtt észkő ző kné l hia nyt é szlél azt haladé ktalanül kő télés jélézni a 
vagyőnkézélő  ré szlég vézétő jé nék. 

 
3.   LELTÁRRAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS ALAKI KÖVETELMÉNYEK 

 
A kő nyvék é v vé gi za ra sa hőz, a bésza mőlő  élké szí té sé héz a lélta rt ü gy kéll ő sszéa llí tani, hőgy 
az té télésén, éllénő rizhétő  mő dőn tartalmazza a kő ltsé gvété si szérvnék a mé rlég 
főrdülő napja n méglé vő  kisé rté kü  ta rgyi észkő zéit ménnyisé gbén, égyé b észkő za llőma nya t é s 
főrra sait ménnyisé gbén é s é rté kbén. 
A lélta rnak biztősí tani kéll, hőgy az észkő ző k a llőma nya fajta, mé rét, minő sé g, ménnyisé g é s 
é rté k szérint a mé rlég főrdülő napja ra vőnatkőztatva méga llapí thatő  légyén. A lélta rnak 
biztősí tani kéll tőva bba  a téljéskő rü sé gét, a valő s a llapőt bémütata sa t, é s az a ttékinthétő sé gét. 
 
A teljeskörűsé g azt jélénti, hőgy a lélta rnak a kő ltsé gvété si szérv valaménnyi észkő zé t é s 
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 főrra sa t tartalmaznia kéll, abbő l sémmi ki ném maradhat.                 
 
A lélta r valódisága t ü gy kéll biztősí tani, hőgy a lélta rőza s, égyéztété s sőra n a té nylégésén 
féllélt ménnyisé gi é s é rté kadatőkat kéll kimütatni. 
 
Az áttekinthetőség é rdéké bén bé kéll tartani, hőgy a lélta rral kapcsőlatban ké szü lt 
őkma nyőkőn javí ta st csak szaba lyszérü én a hiba s béjégyzé s a thü za sa val  é s fő lé í ra ssal szabad 
észkő ző lni, é s a javí ta st vé gző  szémé lynék a „javí tőtta” jélzé ssél é s ké zjégyé vél kéll a javí ta st 
igazőlni. A javí ta st mindén ésétbén ü gy kéll élvé gézni, hőgy az érédéti adat, féljégyzé s is 
őlvashatő , ütő lag éllénő rizhétő  légyén. 
 
A lélta rké szí té s sőra n a hitéléssé g biztősí ta sa é rdéké bén gőndőskődni kéll a kő vétkéző k 
bétarta sa rő l: 

 a bizőnylatők (lélta rfélvé téli jégyék, í vék stb.) tőva bba  az égyé b dőküménta ciő k 
(jégyző kő nyvék, kimütata sők) égyé rtélmü  é s hia nytalan kitő lté sé rő l, 

 a szü ksé gés za radé kők é s ala í ra sők a dőküménta ciő kőn rajta légyénék. 
 
A lélta rnak (ré szlélta rőknak) tartalmaznia kéll: 

 a kő ltsé gvété si szérv mégnévézé sé t, 
 a "lélta r" mégjélő lé sé t, 
 a lélta rőza si hély (kő rzét) mégjélő lé sé t, 
 a bizőnylatők sőrsza ma t, 
 a lélta rőza s mégkézdé sé nék é s béféjézé sé nék idő pőntja t, valamint a lélta r 

főrdülő napja t, 
 a lélta rőzőtt észkő ző k é s főrra sők vagy azők csőpőrtjainak égyé rtélmü  

méghata rőza sa t, 
 a lélta rőzőtt észkő ző k é s főrra sők té nylégésén tala lt ménnyisé gé t, ménnyisé gi 

égysé géit, égysé ga ra t é s ő sszé rté ké t, 
 a csak ménnyisé gbén nyilva ntartőtt kisé rté kü  ta rgyi észkő ző k tékintété bén a tala lt 

ménnyisé gét, 
 a lélta rkü lő nbő zétnék (hia nyők é s tő bbléték) kimütata sa t, 
 a lélta rőza s vé gréhajta sa é rt é s éllénő rzé sé é rt félélő s, valamint a sza mada sra 

kő télézétt szémé lyék ala í ra sa t. 
 
 
 
 
 
 

4.   LELTÁROZÁS MÓDJA 
 

A lélta rőza s tő rté nhét: 
a./ mennyiségi felvétellel (mégsza mla la s, mé ré s, égyé b mő dszér) ézén bélü l léhét: 

 nyilva ntarta sőktő l fü ggétlénü l, 
 nyilva ntarta sőkkal valő  ütő lagős ő sszéhasőnlí ta ssal, 
 a nyilva ntarta sők alapja n a félvé tél alkalma val valő  ő sszéhasőnlí ta ssal 

b./ egyeztetéssel (rővancs) 
 
A leltározásnak ez a módja akkor választható, ha a tényleges állapot megállapítása az 
analitikus nyilvántartások egyeztetésével is biztosítható. 
 
A lélta r őkma nyain a lélta rőza s mő dja t rő gzí téni kéll. Az égyés vagyőnré szék lélta rőza sa nak 
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 mő dja ra szaba lyzat 10. pőntja kő téléző  élő í ra sőkat tartalmaz. 
 
A lélta rőza snak ké t münkafőlyamatbő l kéll a llni: 

 az észkő ző k ménnyisé gé nék térmé szétés mé rté kégysé gbén tő rté nő  méga llapí ta sa bő l 
é s a 

 lélta rőzőtt ménnyisé gék é rté kélé sé bő l. 
 
 

5. LELTÁROZÁS IDŐPONTJA 
 
A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalnak a lélta rőza st, főrdülő nappal kéll élvé géznié. Biztősí tani 
kéll, hőgy a szérvézét égé sz térü lété n vagy térü létilég kü lő na llő , élhata rőlt égysé géibén élő ré 
méghata rőzőtt napőn, a lélta rfélvé téli hélyékén mindén észkő zfajta téljéskő rü én 
sza mbavé télré kérü ljő n. 
 
  

6. LELTÁROZÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐK FELADATA ÉS FELELŐSSÉGE 
 

Jegyző feladatai 
 a lélta rőza s vézétő jé nék kijélő lé sé é s mégbí za sa, 
 a lélta réllénő rő k kijélő lé sé é s mégbí za sa, 
 az é vés lélta rőza si ü témtérv jő va hagya sa, 
 a lélta rőza si ütasí ta sők kiada sa. 

 
Jegyzői felelősség       

 a lélta rőza si é s lélta rké szí té si szaba lyzatban főglaltak szaba lyszérü  
vé gréhajta sa é rt, 

 a jőgszaba lyi réndélkézé sék bétarta sa é rt, 
 a lélta rhia nyők miatti félélő ssé gré vőna s mégté télé é rt 

 
Leltározás vezetőjének feladatai 

 az é vés lélta rőza si ü témtérv élké szí té sé, a jégyző vél tő rté nő  égyéztété sé, 
 a lélta rőző  bizőttsa gők kialakí ta sa, tagjainak mégbí ző lévé llél tő rté nő  

élla ta sa, 
 a lélta rőza sban kő zrémü kő dő k félké szí té sé, őktata sa, 
 a lélta rőza shőz szü ksé gés ta rgyi észkő ző k biztősí ta sa (nyőmtatva nyők, 

mé rő észkő ző k), 
 a lélta rőza s szaba lyszérü sé gé nék biztősí ta sa. 

 
Leltárellenőr feladatai 

 éllénő rizni a lélta rőza sra kijélő lt szémé lyék mégjéléné sé t a lélta rőza s 
hélyé n, 

 a lélta rfélvé tél sőra n é szlélt hia nyőssa gők, ésétlégés visszaé lé sék, a 
szaba lyők mégsé rté sé ésété n kő télés mégténni a szü ksé gés inté zkédé st, 

 a lélta rfélvé tél béféjézé sé üta n éllénő rzi a lélta rfélvé tél téljéskő rü sé gé t,  
 éllénő rzi mé g a kő vétkéző két: 

       = a ménnyisé gi félvé télék  hélyéssé gé t  légala bb szü rő prő baszérü én, 
       = a lélta ri ta rgyak azőnősí ta sa nak szakszérü sé gé t, 
       = a bizőnylatők főrmailag hélyés kitő lté sé t, 

 élté ré s ésété n a lélta rőza s vézétő jé t kő télés é rtésí téni, 
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  a lélta rfélvé tél idő tartama alatt münka ja t ü gy kéll szérvéznié, hőgy 
ba rmikőr élé rhétő  légyén, a félmérü lő  prőblé ma k ző kkénő méntés 
réndézé sé é rdéké bén. 

 
Leltárfelelős feladatai        
A lélta ri alapbizőnylatők szakszérü , valő sa gnak mégfélélő  kitő lté sé é rt, valamint a 
lélta ré rtékézlétén élhangzőtt ütasí ta sők pőntős bétarta sa é rt. 

 ré szt vész a lélta ré rtékézlétén, ahől él kéll saja tí tania a lélta rbizőnylatők 
kitő lté sé nék mő dja t, a lélta rfélvé tél téchnika ja t, 

 a lélta rőza s idő tartama alatt mindén nap a mégjélő lt idő bén még kéll 
jélénnié a lélta rőza s hélyé n é s őnnan a münkavé gzé s idéjé alatt csak a 
lélta rőza s vézétő jé nék éngédé lyé vél ta vőzhat, 

 a lélta rfélvé tél mégkézdé sékőr a tvészi az ü rés bizőnylatőkat ala í ra s 
élléné bén,       

 a lélta rőza st a lélta rfélélő s a ltal mégjélő lt sőrréndbén vé gzi, kihagya s 
né lkü l.       

 
Analitikus és főkönyvi nyilvántartást végzők feladatai 

A ta rgyi észkő ző k é s rakta ri ké szléték lélta rőza sa val kapcsőlatősan félélő s: 
 a lélta rélsza mőla s alapja t ké péző  nyilva ntarta sők napraké sz a llapőta é rt, 

az adatők, bizőnylatők valő disa ga é rt, 
 az é vés mé rlégbén béa llí tandő  ké szlété rté kék méga llapí ta sa é rt, azők 

lélta rőkkal valő  ala ta maszta sa é rt, 
 a lélta rkü lő nbő zéték kimütata sa é rt é s az é vés mé rlégbén valő  élő í ra s 

szérinti élsza mőla sa é rt, 
 az idégén hélyén ta rőlt saja t ké szléték élkü lő ní tétt kimütata sa é rt, 
 a lélta rőza si kő rzétékbén félvétt jégyző kő nyvbén széréplő  réndézétlén 

vagy vitatőtt té télék réndézé sé é rt, 
 a lélta r szérinti ké szlété rté kékét é s a kő nyvszérinti ké szlété rté kékét 

égybévéti é s méga llapí tja azők égyéző sé gé t vagy az élté ré sékét, 
 ő sszéa llí tja a lélta ri dőküménta ciő t é s azt a tadja a lélta rőza s vézétő jé nék, 

aki élő ké szí ti a szü ksé gés inté zkédé sék mégté télé t. 
 
 

7. LELTÁROZÁS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Leltározás előkészítése      
A lélta rőza s mégkézdé sé élő tt: 

 fél kéll mé rni é s még kéll hata rőzni a kőnkré t féladatőkat, 
 idő bén gőndőskődni kéll, hőgy a szü ksé gés lé tsza m é s münkaészkő z 

réndélkézé sré a lljanak. 
 
A leltározás adminisztratív előkészítése 

 él kéll ké szí téni a lélta rőza si ü témtérvét, 
 ki kéll adni a lélta rőza si kő rzétéknék a lélta rütasí ta st, 
 gőndőskődni kéll a kő nyvélé si é s pé nzü gyi nyilva ntarta sők 

napraké szsé grő l, a főrdülő napi kő nyvszérinti ké szlét méga llapí ta sa 
é rdéké bén. 

 
Személyi feltételek biztosítása 

A lélta rőza s mégkézdé sé élő tt gőndőskődni kéll a lélta rőza s vézétő jé nék kijélő lé sé rő l. Ki kéll 
alakí tani a lélta rőza si bizőttsa gőkat, akik az égyés lélta rőza si kő rzétékbén vé gzik a lélta rőza st. 
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 A bizőttsa gnak légala bb 2 fő bő l kéll a llni, akik kő zü l az égyikét a bizőttsa g vézété sé vél kéll 
mégbí zni. A bizőttsa gőkat ü gy kéll kialakí tani, hőgy saja t kő rzété bén sénki sém léhét a 
bizőttsa g vézétő jé. Még kéll bí zni a lélta réllénő rő két. 
 

Leltározásban résztvevők oktatása 
A lélta rőza s mégkézdé sé élő tt az őktata st a lélta rőza s vézétő jé tartja. Az őktata sőn kő télés 
mindénki ré szt vénni, aki a lélta rőza sban kő zvétlénü l vagy kő zvétvé kő zrémü kő dik. Az 
őktata s sőra n ismértétni kéll a lélta rőza ssal, valamint a lélta rbizőnylatők kézélé sé vél 
kapcsőlatős élő í ra sőkat. 
 

Tárgyi feltételek biztosítása 
A lélta rőza s mégkézdé sé élő tt a szü ksé gés ta rgyi félté télék biztősí ta sa é rt a lélta rőza s vézétő jé 
a félélő s. 
Ennék kérété bén gőndőskődnia kéll: 

- a szü ksé gés nyőmtatva nyőkrő l, 
- a lélta rőza shőz szü ksé gés mé rő észkő ző krő l. 

 
A lélta rbizőnylatők kitő lté sé né l bé kéll tartani a kő vétkéző két: 

- a nyőmtatva nyőkat, mint a lélta r bizőnylatait tinta val (gőlyő stőllal) kéll 
kitő lténi, a lélta rőza sna l grafitcérüza ném haszna lhatő , 

- valaménnyi rővatőt ki kéll tő lténi, a kitő lté sré ném kérü lő  rővatőkat 
mégsémmisí tő  vőnallal a t kéll hü zni, 

- a lélta rbizőnylatőkat főlyamatős sőrsza mmal kéll élla tni, 
- gőndőskődni kéll az őlvashatő  sző végí ra srő l (radí rőza s, kapara s, léfésté s a 

bizőnylatőkőn ném léhét). A javí ta st ü gy kéll élvé gézni, hőgy a rőntőtt adatőt 
égy vőnallal a t kéll hü zni, a hélyés adatőt fő lé  í rni. A javí ta s té nyé t a javí ta st 
vé gző  ala í ra sa val kő télés igazőlni, 

- a lélta rőza sban kő zrémü kő dő k a lélta rőza s bizőnylatait ala í ra sükkal 
hitélésí tik.       

       
A lélta rőza s mégkézdé sé élő tt a lélta rőza s vézétő jé kő télés éllénő rizni, hőgy a szü ksé géssé  
va lt séléjtézé s mégtő rté nt-é. 
 

Egyéb előkészítési feladatok 
Tárgyi eszközökkel kapcsolatos feladatok 

- A nyilva ntarta sők alapja n sza mba kéll vénni a kő lcső nbé é s javí ta sra adőtt 
saja t vagy idégén tülajdőnü  ta rgyi észkő ző k a llőma nya t. 

- Félü l kéll vizsga lni a haszna latbő l kivőnt illétvé ma r téljésén (0-ig) léí rt ta rgyi 
észkő ző k a llőma nya t, szü ksé g szérint inté zkédni kéll a séléjtézé srő l, ésétlég az 
é rté késí té srő l. 

- Még kéll győ ző dni arrő l, hőgy a ta rgyi észkő ző kő n a lélta ri sza mők őlvashatő k-
é. Aménnyibén ném, gőndőskődni kéll a pő tla sa rő l. Hia nyző  sza mők ésété n a 
ta rgyi észkő ző k azőnősí ta sa t a kőra bbi lélta rfélvé téli őkma nyők a lapja n kéll 
méga llapí tani. 

- Ellénő rizni kéll a ta rgyi észkő ző k tartőzé kainak nyilva ntarta sa t. 
- A haszna latőn kí vü li vagy idégén tülajdőnt ké péző  ta rgyi észkő ző két él kéll 

kü lő ní téni. 
- Ellénő rizni kéll, hőgy az é v kő zbén a ta rgyi észkő ző kő n vé gréhajtőtt félü jí ta s 

é rté ké vél a brüttő  é rté k mő dősí ta sa mégtő rté nt-é. 
- Az alaptévé kénysé ghéz té rí té sméntésén a tvétt ta rgyi észkő ző k 

nyilva ntarta sba vé télé az élő í ra sőknak mégfélélő én tő rté nt-é. 
- Még kéll győ ző dni arrő l is, hőgy a 50.000 Ft é rté k alatti ta rgyi észkő ző k kő zü l, 

amélyék a sza mlarénd élő í ra sai szérint é v kő zbén főlyő  kiada ské nt 
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 élsza mőla sra kérü lték, ném kérü lt-é té vésén é rté kbén is nyilva ntarta sba 
vé télré. 

 
 

8.   LELTÁROZÁS ALAKI, TARTALMI ÉS TECHNIKAI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA 
 
Mindén lélta r alkalma val szaba lyősan kia llí tőtt, mégfélélő  tartalmü  jégyző kő nyvét kéll 
ké szí téni. A lélta rőza s mégkézdé sékőr é s béféjézé sékőr jégyző kő nyvét kéll félvénni. 
Jégyző kő nyv minta t az 5. é s 6. sza mü  méllé klét tartalmazza. 
 
A lélta rfélvé téli bizőnylatőkat az abban főglalt adatők hélyéssé gé nék igazőla sa cé lja bő l a 
lélta rőző k, a lélta rőza si kő rzétfélélő s é s a lélta réllénő rnék ala  kéll í rnia.                
 
 

9. LELTÁROZÁS VÉGREHAJTÁSA 
 

Mennyiségi felvétel sőra n: 
a./ Még kéll a llapí tani (mé ré ssél, sza mla la ssal stb.) a lélta rőzőtt észkő ző k ménnyisé gé t, 
b./ A lélta rőza s téljéssé gé nék biztősí ta sa é rdéké bén: 

- a kéttő s félvé tél vagy a kihagya s élkérü lé sé é rt a lélta rőzőtt észkő ző két még 
kéll jélő lni. A jélő lé s tő rté nhét: 

     = a lélta rbizőnylatők ma sőlata nak,  vagy  szélvé nyé nék a lélta rőzőtt észkő z- 
                             ré valő   félérő sí té sé vél, 
     = fésté k, zsí rkré ta vagy égyé b jélzé s  alkalmaza sa val, 
     = a lélta rőzőtt észkő znék érré a cé lra  élkü lő ní tétt térü létré valő  a traka sa val.                              
c./ Ellénő rizni kéll, hőgy a lélta rőzőtt észkő z téljés é rté kü -é, ném tékinthétő -é élfékvő  
ké szlétnék. 
d./ Még kéll a llapí tani a lélta r félvé télé é s a főrdülő napja kő ző tti ké szlét mőzga st, ha a  félvé tél  
napja é s a főrdülő nap ném égy napra ésik. 
 
A lélta rőza s szaba lyszérü sé gé é rt a lélta rőző  csőpőrt vézétő jé é s a lélta réllénő r, a mé rét é s a 
minő sé g méga llapí ta sa é rt, valamint a ménnyisé gi sza mbavé tél hélyéssé gé é rt a lélta rőző k 
félélő sék. 
 
A lélta rőza ssal kapcsőlatős adminisztratí v féladatők vé gréhajta sa: 

- A lélta rőző knak a lélta rőzőtt észkő z azőnősí ta si adatait (lélta ri sza ma t, 
tí püsa t, mé rété t, minő sé gé t) ménnyisé gi égysé gé t é s ménnyisé gé t a lélta ri 
bizőnylatőn a sza mbavé téllél égyidéjü lég rő gzí téni kéll, majd a 
lélta rbizőnylatőt ala  kéll í rniük. 

- A bizőnylatőkat a lélta rő sszésí tő ( kő rzéti lélta r) élké szí té sé cé lja ra réndézni é s 
csőpőrtősí tani kéll. 

- El kéll ké szí téni a lélta rő sszésí tő t é s azt égybé kéll vétni a tartalmilag é s 
sza mszakilag éllénő rző tt bizőnylatőkkal. 

- A lélta rő sszésí tő ré fél kéll vézétni a kő nyvszérinti ké szlétét, majd ézt kő vétő én 
még kéll a llapí tani a lélta ri hia nyőkat é s a tő bblétékét. 

 
 

10. ESZKÖZÖK, FORRÁSOK LELTÁROZÁSA 
 
A mé rlég élké szí té sé héz mindén é vbén a mé rlég főrdülő napja t kő vétő  30 napőn bélü l a 
nyilva ntarta sők égyéztété sé nék vé gréhajta sa val a lélta rőza st él kéll vé gézni.  A ta rgyi 
észkő ző k é s ké szléték ésété bén a szaba lyzatban méghata rőzőtt idő szakőnké nt a lélta rőza st 
ménnyisé gi félvé téllél is biztősí tani kéll. 
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A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

 I. Immateriális javak 
Az immatéria lis javakat az analitiküs nyilva ntarta sők alapja n a mé rlég főrdülő napja szérinti 
é rté kén kéll a lélta rban szérépéltétni. A lélta rfélvé tél sőra n még kéll győ ző dni, hőgy a 
nyilva ntarta sőkban széréplő  é rté kadatők mindén ésétbén bizőnylatők alapja n kérü lték-é 
rő gzí té sré. 
 

II. Tárgyi eszközök 
A bészérzéskőr főlyó kiadásként élszámőlt 100.000 Ft alatti, csak ménnyiségbén 
nyilvántartőtt tárgyi észközökét 2 événként kéll ménnyiségi félvétéllél léltárőzni. 

 

Ingatlanok      
Az ingatlanőkat ménnyisé gi félvé téllél 2 é vénké nt kéll lélta rőzni. A lélta rőza s sőra n 
gőndőskődni kéll a kő nyvvitéli nyilva ntarta sők adatainak a fő ldhivatali, valamint a katasztéri 
nyilva ntarta sőkkal valő  égyéztété srő l. 
 

Gépek, berendezések, felszerelések       
2 é vénké nt ménnyisé gi félvé téllél. A gé pékné l gőndőskődni kéll a tartőzé kők lélta rőza sa rő l is. 

 

Járművek       

2 événként ménnyiségi félméréssél. A léltárőzás sőrán égyéztétni kéll a 
mőtőr és alvázszámőkat. 
 

Beruházások      
E vénké nt a nyilva ntarta sőkkal tő rté nő  égyéztété ssél. 
 

Beruházásra adott előlegek       

A bérüházásra adőtt élőlégékét égyéztétéssél kéll léltárőzni. Az 
égyéztétést úgy kéll élvégézni, hőgy a vállalkőzóval közölni kéll a nálük 
nyilvántartőtt élőlégét, és fél kéll kérni,  hőgy  éltérés ésétén közöljé az 
általa nyilvántartőtt  összégét.   
Aménnyibén a va llalkőző  ném va laszől, akkőr az a ltalünk nyilva ntartőtt ő sszégét kéll a 
lélta rban szérépéltétni.    
 

III. Befektetett pénzügyi eszközök leltározása 
Az é rté kpapí rőkat, béléé rtvé a ré szvé nyékét is, é vénké nt ménnyisé gi félvé téllél kéll lélta rőzni. 
A tő bbi béféktététt pé nzü gyi észkő ző két é vénké nt égyéztété ssél.           
 



132 

 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök leltározása 
 2 é vénké nt ménnyisé gi félvé téllél 
 

B./  FORGÓESZKÖZÖK 
 
I. Készletek 
A münkahélyré, szémé lyi haszna latra kiadőtt észkő ző két (szérsza mők, münkarüha k stb.) a 
ménnyisé gi nyilva ntarta sőkkal 2 é vénké nt ménnyisé gi félvé téllél kéll lélta rőzni. 
 

II.  Követelések 
A lélta rt ü gy kéll ő sszéa llí tani, hőgy az té télésén (adő sőnké nt, vévő nké nt) tartalmazza a 
kő vétélé sék é rté ké t. A kő vétélé sékét a lélta r ő sszéa llí ta sa t mégélő ző én égyéztété ssél 
éllénő rizni kéll. 
El kéll vé gézni: 

- ma s gazda lkődő val szémbéni kő vétélé s ésété n a vőnatkőző  sza mla kkal valő  
égyéztété st, 

- az adő hivatallal kapcsőlatős kő vétélé s ésété n az adő  élsza mőla si 
bizőnylatőkkal, illétvé az adő bévalla ssal tő rté nő  égyéztété st, 

- a münkava llalő kkal szémbéni kő vétélé s ésété n az analitiküs nyilva ntarta sők 
bizőnylatőkkal valő  égyéztété sé t. 

 
Az égyéztété s léza ra sa t kő vétő én a kő vétélé sék é rté ké t a sza mlaréndbén főglalt élő í ra sők 
alapja n kéll méga llapí tani. 
 
III.  Értékpapírok 
A főrgata si cé lbő l va sa rőlt é rté kpapí rőkat é vénké nt égyéztété ssél kéll lélta rőzni.                  
 
 IV.  Pénzeszközök 
A pé nzészkő ző k lélta rőza sa t mindén é vbén décémbér 31-é vél él kéll vé gézni. A ha zipé nzta r é v 
vé gi pé nza llőma nya rő l – cí mléténké nt félsőrőla sban – jégyző kő nyvét kéll ké szí téni. (A 
jégyző kő nyv minta ja t a 7. sz. méllé klét tartalmazza.) 
A pé nzinté zéttél szémbén mütatkőző  kő vétélé sékét az é v ütőlső  napja val a kivőnatők, 
banké rtésí té sék alapja n égyéztété ssél kéll lélta rőzni. 
 
V.  Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 
A leltár elkészítése előtt meg kell győződni arról, hogy a számlarendben foglalt 
előírások alapján az elszámolások rendezésre kerültek-e. (pl. útielőleg). Ezt követően 
a leltározást minden év december 31-ével el kell végezni. 
      
 
 

C./ KÖTELEZETTSÉGEK 
 
A kő télézéttsé gékét a fő kő nyvi sza mla k é s az analitiküs nyilva ntarta sők, valamint a 
kő vétélé sékré vőnatkőző  őkma nyők égyéztété sé alapja n kéll lélta rőzni. 
 
 
I. Hitelek leltározása 
A hitélék, kő lcső nő k a llőma nya t égyéztété ssél kéll élvé gézni a hitélt, kő lcső nt főlyő sí tő  
hitélinté zétnék a décémbér 31-i a llapőtra vőnatkőző  bankkivőnata, ma s va llalkőza s, szérvézét 
a ltal adőtt kő lcső n ésété bén a főlyő sí tő  égyénlégkő zlő  lévélé alapja n. 
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II. Szállítók leltározása 
A sza llí tő kkal szémbéni kő télézéttsé gékét a lélta rba té télésén, sza llí tő nké nt kéll félvézétni. A 
félvétt é rté kadatők valő disa ga t égyéztété ssél kéll élvé gézni. A mé rlégbé csak égyéztététt, 
élismért adatők kérü lhétnék. 
 

D./ MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK LELTÁROZÁSA 
 
A kő nyvvitéli mé rlégbén é rté kkél ném széréplő  ké szlétékét, kisé rté kü  immatéria lis javakat, 
ta rgyi észkő ző két mindén é vbén égyéztété ssél, ké t é vénké nt ménnyisé gi félvé téllél kéll 
lélta rőzni. 
 
 

11. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 
 

Az é rté kélé s sőra n a kő ltsé gvété si szérv kézélé sé bén, tartő s haszna latban lé vő  észkő ző k é s 
főrra sők főrint é rté kéinék méga llapí ta sa t kéll élvé gézni. A mé rlégté télék é rté kélé sé sőra n bé 
kéll tartani a sza mvitélrő l sző lő  2000.é vi C. tő rvé ny, valamint az a llamha ztarta s szérvézétéi 
bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l sző lő  249/2000. (XII.24.) 
kőrma nyréndélét, valamint szérvézétü nk sza mvitéli pőlitika ja ban főglalt élő í ra sőkat. 
 
 

12. LELTÁRI HIÁNYOK ÉS TÖBBLETEK RENDEZÉSE 
 

A lélta rban széréplő  adatőkat égyéztétni kéll az analitiküs nyilva ntarta sők adataival. Az 
analitiküs nyilva ntarta sban a lélta rőza s idő pőntja t fél kéll jégyézni, a lélta rfélvé téli 
bizőnylatőkra pédig az analitiküs nyilva ntarta sők (kartőnők) azőnősí tő  adatait kéll 
féltü ntétni. 
Az égyéztété s sőra n méga llapí tőtt lélta rkü lő nbő zétékét a lélta rőza si bizőttsa g élnő ké kő zli a 
lélta rőza si kő rzét lélta rfélélő sé vél, aki az é rtésí té st kő vétő  10 napőn bélü l kő télés 
gőndőskődni az élté ré sék őkainak kivizsga la sa rő l. 
A kivizsga la st kő vétő én jégyző kő nyvét kéll félvénni, amibén rő gzí téni kéll: 
   - a lélta rkü lő nbő zét ménnyisé gé t é s é rté ké t, 
   - a kü lő nbő zétét élő idé ző  őkőkat, 
   - a félélő ssé g méga llapí ta sa t, 
   - a félélő s szémé ly nyilatkőzata t. 
 
A féntiék méga llapí ta sa na l jélén kéll lénni: 
   - a lélta rőza si kő rzét lélta rfélélő sé nék, 
   - a lélta rőza si bizőttsa g élnő ké nék, 
   - a lélta réllénő rnék. 
 
A lélta rhia nyé rt félélő s dőlgőző  abban az ésétbén félél a méga llapí tőtt lélta rhia nyé rt, 
aménnyibén: 

- a kijélő lt münkatérü létén a vagyőnta rgyakat lélta r szérinti kézélé sré a tvétté, 
é s az a tvé télt az ala í ra sa val igazőlta, 

- a hia ny kélétkézé sé nék őka t ném léhét méga llapí tani, dé a ké t lélta rőza s 
kő ző tti idő szak légala bb félé bén, é s az idő szak vé gé n is a münkahélyén 
dőlgőzőtt. 

 
A münkava llalő  a münkaviszőnya bő l érédő  kő télézéttsé gé nék vé tkés mégszégé sé vél őkőzőtt 
ka ré rt ka rté rí té si félélő ssé ggél tartőzik. A ka r békő vétkézté t, mé rté ké t, é s a münkava llalő  
vé tsé gé t, valamint az őkőzati ő sszéfü ggé st a münka ltatő nak kéll bizőnyí tani. A münkava llalő t 
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 téljés anyagi félélő ssé g csak akkőr térhéli, ha az észkő zt élismérvé ny illétvé jégyzé k alapja n 
vétté a t.  
  
A jégyző kő nyvét 3 pé lda nyban kéll élké szí téni, mélynék 1 pé lda nya t még kéll kü ldéni a 
lélta rőza s vézétő jé nék. 
A lélta rőza s vézétő jé a jégyző kő nyv alapja n kézdémé nyézi a félélő ssé gré vőna st, a ka rté rí té s 
méga llapí ta sa t, az inté zmé ny vézétő jé (jégyző ) félé . 
 
 

13. LELTÁROZÁSI BIZONYLATOK MEGŐRZÉSE 
 

A lélta rőza s léza ra sa t kő vétő én a lélta rhőz kapcsőlő dő  valaménnyi bizőnylatőt iratta rőzni kéll, 
s azőkat légala bb 10 é vig még kéll ő rizni. 
 

 
14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 
Gőndőskődni kéll, hőgy a lélta rőza si é s lélta rké szí té si szaba lyzata ban főglalt élő í ra sőkat az 
é rintétt münkata rsak mégismérjé k, annak té nyé t a szaba lyzathőz csatőlt í vén ala í ra sükkal 
igazőlja k. 

 
A Lélta rké szí té si é s lélta rőza si szaba lyzat 20 ………….… -tő l lé p hata lyba, éttő l az 
idő pőnttő l a kőra bbi (20…... janüa r hő  1-tő l hata lyős) lélta rőza si szaba lyzat hata lya t 
vészti.  
 
Algyő, 20....   ............................ 
 
          
 
 
 
 
 
                                                              ……………………….. 
                                                                          jegyző  
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                        1.sz. méllé klét 
 

Alégyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Algyő Kastélykert u. 40.sz. 
 
...................../20.... 
 
 

LELTÁROZÁSI ÜTEMTERV 
 

20......é vré 
 
A lélta rőza st 20... é v .................... hő  ....... napja n kéll mégkézdéni 
         é s 20... é v .................... hő  ....... napja n kéll béféjézni. 
 
A lélta rőza s a Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Pőlga rméstéri Hivatala kézélé sé bén lé vő  
valaménnyi vagyőnta rgyra kitérjéd. 
 
A lélta rőza st a kő vétkéző  lélta rőza si kő rzétékbén é s idő pőntőkban kéll élvé gézni a kő rzéti 
lélta rfélélő ső k kő zrémü kő dé sé vél. 
 
 

Leltározási körzet száma, 
megnevezése körzetfelelős neve 

 
Leltározást végzők 

 
Leltározás időpontja 

1.sza mü     
200…………………….. 

2.sza mü     
200…………………….. 

3.sza mü    
200…………………….. 

4.sza mü     
200…………………….. 

5.sza mü     
200…………………….. 

6.sza mü     
200…………………….. 

7.sza mü     
200…………………….. 

8.sza mü     
200…………………….. 

9.sza mü     
200…………………….. 

10.sza mü     
200…………………….. 

11.sza mü     
200…………………….. 

12.sza mü     
200…………………….. 

13.sza mü     
200…………………….. 
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14.sza mü     
200…………………….. 

15.sza mü     
200…………………….. 

16.sza mü     
200…………………….. 

17.sza mü     
200…………………….. 

 
 
A lélta r kié rté kélé sé nék hata ridéjé        ......é v......................... hő ......... nap. 
  
A lélta rak kié rté kélé sé t                          .....é v......................... hő  ….... napja ig, 
 
a za rő  jégyző kő nyvét                             ... .é v......................... hő ..... napja ig kéll élké szí téni. 
 
A lélta rőza s sőra n  jéléntkéző  élté ré sékét  a kő nyvélé sbén légké ső bb 
 
                                                  20...é v......................... hő ..... napja ig réndézni kéll. 
 
Algyő , 20....é v………….....hő …....nap 
 
Az ü témtérvét ő sszéa llí tőtta:               ...................................................... 
                          lélta rőza s vézétő jé 
Jő va hagyőm: 
 
Algyő , 20....é v………….....hő …....nap 
                        ............................................          
                       jégyző  
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                                       2. sz. méllé klét 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Algyő, Kastélykert  u.40. 
 
...................../20.......... 
 
 
 

LELTÁROZÁSI UTASITÁS 
 

20......é vré 
         
     
 
 
E rtésí tém, hőgy az 20....é vi lélta rőza si ü témtérvbén főglaltaknak mégfélélő én ………………. 
 
........................................………………………………………………………... égysé gné l  
 
20... é v ..................hő  .....naptő l  20.... é v .....................hő  ......... napja ig lélta rőza st tartünk. 
 
 
A lélta rőza st ......................................………………………………….. lélta rfélélő s  vézéti. 
 
 
 
Ké rém, hőgy a lélta rőza s zavartalan lébőnyőlí ta sa é rdéké bén a szü ksé gés inté zkédé st a  
lélta rőza si  szaba lyzatban  főglalt élő í ra sők alapja n szí véskédjén élvé gézni. 
 
 
 
Algyő , 20....é v ........................hő  ......nap 
 
 
 
 
                                              ..................................................   
        
                                                                                 jégyző  
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                          3.sz. méllé klét 
 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Algyő, Kastélykert u.40. 
 
..................../20.... 
 
 
 
 

MEGBIZÓLEVÉL 
 
                
 
    
 

.............................................................. 
ré szé ré 

 
Mégbí zőm, hőgy ....………. sza mü  .................................................... lélta rőza si kő rzétbén, 
 

20.... é v ........................... hő  ...... napja n kézdő dő  lélta rőza sna l, 
 
mint .............................…………………...a lélta rőza ssal kapcsőlatős féladatőkat élvé gézzé. 
 
 
A lélta rőza s sőra n  a  Lélta rőza si  Szaba lyzat,  valamint  a ..... sza mü  lélta rőza si ütasí ta s szérint 
kéll élő ké szí téni  é s vé gréhajtani. 
 
A lélta rőza s kézdé si idő pőntja: 20.....é v ....................hő  ....nap 
 
Térvézétt béféjézé s idő pőntja : 20.... é v ....................hő  ....nap 
 
 
 
Algyő , 20......é v..........hő ......nap 
 
 
 
                                                ........................................................ 
                                                               lélta rőza s vézétő jé 
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      4.sz. méllé klét 
 

 
 
 
 
 
 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 
 
 
 
Alülí rőtt fégyélmi félélő ssé gém tüdata ban kijéléntém, hőgy a ……………………………… lélta rőza si 
kő rzétbén 
a …… é v ……………… hő  …….. napja n mégtartőtt lélta rőza skőr valaménnyi lélta ri ta rgyat 
bémütattam. 

 
 
 
Algyő , …….. é v ….. hő  ….. nap 
 
 
 
 
 
 
                                                          .................................................... 
                                       lélta rőza si kő rzét lélta rfélélő sé 
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 5.sz. méllé klét 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

(a lélta rőza s mégkézdé sé élő tt) 
 
 
 
Ké szü lt Algyő n, 20….... é v ….......................…..hő  …..........nap ….....……. sza mü  
 
.............................................………….............lélta rőza si kő rzét lélta rőza sa nak mégkézdé sé  
 
élő tt ........………………………...........................................................hivatali hélyisé gbén. 
 
Jélén vannak: ................................................................... 
   lélta rőza si kő rzét lélta rfélélő sé 
 
             .................................................................. 
                                    lélta rőza si bizőttsa g élnő ké 
 
   .................................................................. 
               lélta rőza si bizőttsa g tagja 
 
                          .................................................................. 
               lélta rőza si bizőttsa g tagja 
 
 
A leltárfelvétel ütemterv szerinti kezdete 
 
               20....... é v ......………...hő  ......nap 
 
A leltárfelvétel tényleges kezdete: 
 
                          20.........é v .......…….…..hő  .......nap 
 
A lélta rfélvé tél mő dja: ........................……………………………………………….. 
 
 
A lélta rőza sban ré sztvévő k  kijéléntik,  hőgy  a  lélta rőza s mégkézdé sé élő tt a lélta ré rtékézlét 
mégtarta sra kérü lt. 
 
 
A lélta rőza shőz szü ksé gés észkő ző k, bizőnylatők hia nytalanül réndélkézé sré a llnak. 
 
A lélta rőza si kő rzétbén a lélta rfélélő s a  lélta rőza si szaba lyzatban, valamint  a  .........sz.  
lélta rőza si  ütasí ta sban főglalt élő í ra sőknak élégét tétt (ném tétt élégét). 
     
 
 
Egyé b méga llapí ta sők: .......................................................................................………….. 
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 ............................................................................................................................……….. 
 
.............................................................................................................................………. 
 
.............................................................................................................................………. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

....................................... 
lélta rfélélő s 

 
 
..............................................     ...........................................   ....................................... 
lélta rőza si bizőttsa g élnő ké       lélta rőza si bizőttsa g tagja    lélta rőza si bizőttsa g tagja 
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 6.sz. méllé klét 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

(a lélta rőza s béféjézé sé rő l) 
 
Ké szü lt Algyő n, 20…….... é v .……..................... hő  .…..... nap ……........ sza mü  
 
.................................................................…………….. lélta rőza si kő rzétbén vé gréhajtőtt 
 
lélta rőza s béféjézé sé alkalma bő l. 
 
Jélén vannak: ................................................................... 
   lélta rőza si kő rzét lélta rfélélő sé 
 
             .................................................................. 
                                       lélta rőza si bizőttsa g élnő ké 
 
   .................................................................. 
               lélta rőza si bizőttsa g tagja 
 
                          .................................................................. 
               lélta rőza si bizőttsa g tagja 
 
 
A lélta rőza s 20.......é v .........................hő  ........napja n kézdő dő tt é s 
 
         20.......é v .........................hő  ........napja n za rült. 
 
Jélénlé vő k kijéléntik, hőgy a lélta ri ta rgyak a valő sa gős é s té nylégés hélyzétnék mégfélélő én - 
az élő í rt ütasí ta sők  bétarta sa val - tő rté nt. 
 
A lélta rőza si kő rzét lélta rfélélő sé kijélénti, hőgy a lélta rfélvé téli í vén(jégyén) széréplő  lélta ri 
ta rgyak hia nytalanül mégvannak, é s azőkat tőva bbi kézélé sré,  illétvé  mégő rzé sré a tvészi. 
 
A lélta rőza shőz a tvétt bizőnylatők élsza mőla sra kérü lték. 
 
 
Egyé b méga llapí ta sők: .......................................................................................………….. 
  
.............................................................................................................................………. 
 
.............................................................................................................................………. 
 
.............................................................................................................................………. 
 

k.m.f. 
 

....................................... 
lélta rfélélő s 

 
..............................................     ...........................................   ....................................... 
lélta rőza si bizőttsa g élnő ké       lélta rőza si bizőttsa g tagja    lélta rőza si bizőttsa g tagja 
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 7.sz. méllé klét 
 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

(pé nzészkő ző k é s é rté kcikkék lélta rőza sa rő l) 
 
 
 
Ké szü lt az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Pőlga rméstéri Hivatala pé nzta ra ban  
 
20........é v ......................hő  ......... napja n a ha zipé nzta rna l mégtartőtt lélta rőza s alkalma val. 
 
 
Jélén vannak:  ..................................................... pé nzta rős 
 
  ..................................................... lélta rőző  
 
   .................................................... lélta réllénő r 
 
   .................................................... pé nzta réllénő r 
 
 
Jélénlé vő k méga llapí tja k, hőgy a pé nzta rza ra st kő vétő én a pé nzta rban a kő vétkéző  cí mlétü  é s 
ő sszégü  ké szpé nz é s é rté kcikkék vőltak. 
 

Készpénz 
  

Cí mlét Darabsza m Cí mlét * darab 
20.000,-Ft   
10.000,-Ft   
5.000,-Ft   
2.000,-Ft   
1.000,-Ft   
500,-Ft   
200,-Ft   
100,-Ft   
50,-Ft   
20,-Ft   
10,-Ft   
5,-Ft   
2,-Ft   
1,-Ft   
O sszésén   
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Értékpapírok 
  

Megnevezés Címlet Darab Címlet * darab (Ft) 
    
    
    
    
    
    
    
O sszésén    
 
 

Megnevezés Érték (Ft) 

Pénztárjelentés szerinti készpénzkészlet 
 

Lélta rőza s sőra n tala lt ké szpé nzké szlét  
Elté ré s (hia ny, tő bblét)  
 

Megnevezés Érték (Ft) 

Értékpapírok nyilvántartás szerinti értéke 
 

Lélta rőza s sőra n tala lt é rté kpapí rők é rté ké  
Elté ré s (hia ny, tő bblét)  
 
 
Egyé b méga llapí ta sők: .......................................................................................………….. 
  
.............................................................................................................................………. 
 
.............................................................................................................................………. 
 
 
Pé nzta rős kijélénti, hőgy a lélta rőza s sőra n tala lt élté ré sékrő l í ra sbéli magyara zattal tartőzik, 
s  azt  a jégyző kő nyv félvé télé tő l sza mí tőtt 2 napőn bélü l a lélta rőza s vézétő jé nék kő télés 
mégkü ldéni. 

 
 

k.m.f. 
 
 
 ..........................................                               ................................................. 
    lélta rőző                                                 pé nzta rős 
 
 
............................................                                .................................................. 
     lélta réllénő r                                                         pé nzta réllénő r 
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 8.sz. méllé klét 
  

 
 

J E L E N T É S 
 

(a lélta réllénő r a ltal vé gzétt éllénő rzé sékrő l) 
 
 
 
………...................................................................…………….... lélta rőza s vézétő jé nék  a 
 
........sz. ..................................................... lélta rőza si kő rzétbén félvétt lélta r éllénő rzé sé rő l. 
 
 
Ellenőrzött tételek sorszáma: 
  
 
 ...................................................................................................................... 
  
 ...................................................................................................................... 
  
 ...................................................................................................................... 
  
 
 
Egyéb megállapítások: 
 
 ....................................................................................................................... 
  
 ....................................................................................................................... 
 
            ....................................................................................................................... 
 
 
 Algyő , 20...é v .........hő  .....nap 
 
 
                  ............................................. 
              lélta réllénő r 
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 MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 

 
A lélta rőza si é s lélta rké szí té si szaba lyzatban főglaltakat mégismértém. Tüdőma sül vészém, 
hőgy az abban főglaltakat a münkavé gzé sém sőra n kő télés vagyők bétartani. 
 
 
 

NÉV BEOSZTÁS DÁTUM ALÁÍRÁS 
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223/2013.(VII.31.) Kt. határozat 3. számú melléklete 

 

 
ALGYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
ÉS INTÉZMÉNYEI 

 
 
 

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 
 
 
 
Ké szü lt: 2013. ma rciüs 1. 
 

Jő va hagyta:  
Jő va hagya s da tüma: 

 
Hata lyős: 2013. ma rciüs 1-tő l 
Hata lya t vészti: ………………………… 
 
         ……………………………. 
              pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
 
Szérvézéti égysé g vézétő jé nék ala í ra sa: 
Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal: ………………………………….. 
 Tiszaszigéti Kiréndéltsé gé:  ………………………………….. 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat:  ………………………………….. 
Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny:  ………………………………….. 
Sziva rva ny O vőda:    ………………………………….. 
Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r:   ………………………………….. 
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 Az értékelési szabályzat célja, hőgy abban a sza mvitélrő l sző lő  2000.é vi C. tő rvé nybén, 
valamint az a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé nék 
saja tőssa gairő l sző lő  249/2000.(XII.24.) kőrma nyréndélétbén rő gzí tétt élő í ra sők alapja n 
méghata rőza sra kérü ljénék azők az é rté kélé si élvék, mő dszérék amélyékkél szérvézétü nk az 
észkő zéinék é s főrra sainak mé rlégé rté ké t méga llapí tja. Rő gzí té sré kérü ljénék azők az 
é rté kélé si szaba lyők, amélyék alkalmaza sa - a sza mvitéli tő rvé ny, valamint a kőrma nyréndélét 
félhatalmaza sa alapja n - szérvézétü nk dő nté sé n alapül.  
 
 Az értékelési szabályzat előírásokat tartalmaz: 

 a mé rlégbén széréplő  észkő ző k minő sí té sé nék a ltala nős szaba lya ra, 
 a mé rlégbén széréplő  észkő ző k é rté kélé sé nék a ltala nős szaba lya ra, 
 az észkő ző k békérü lé si é rté ké ré, 
 az égyés észkő ző k é rté kélé sé ré, 
 az é rté khélyésbí té sré, 
 égyés főrra sők é rté kélé sé. 

 
 
 

I. 
 

MINŐSÍTÉS FOGALMA 

 
A minő sí té s a dő nté st jélénti, az adőtt észkő z béféktététt észkő ző k illétvé a főrgő észkő ző k 
kő zé  valő  bésőrőla sa rő l, tőva bba  a kő télézéttsé gék a mé rlég hősszü  vagy rő vidléja ratü  
kő télézéttsé gék kő zé  valő  élhélyézé sé rő l. 
 
 

I.1. 
 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MINŐSÍTÉSE 
 

Az észkő ző k béféktététt észkő z vagy főrgő észkő zzé  tő rté nő  minő sí té sé t kiza rő lag az észkő z 
haszna lhatő sa ga, réndéltété sé, tőva bba  a térvézétt haszna lati idő  alapja n szabad 
méghata rőzni. Az égy é vén tü l haszna latős észkő ző két a béféktététt, az égy é vné l rő vidébb 
idéig haszna landő  észkő ző két pédig a főrgő észkő ző k kő zé  kéll sőrőlni. 
 

1.1. IMMATERIÁLIS JAVAK 
Immatéria lis javak kő zé  csak a főrgalőmké pés, tartő s, égy é vné l hősszabb féladatélla ta st 
szőlga lő  ném matéria lis észkő ző k véhétő k fél, é rté khata rra tékintét né lkü l, í gy 

 alapítás-átszervezés aktivált értéke 
idé tartőzik a minő sé gbiztősí ta si réndszér bévézété sé vél kapcsőlatős tévé kénysé g 
kiada sa 

 kísérleti fejlesztés aktivált értéke 
idé tartőzik az alap- é s alkalmazőtt kütata s, illétvé a kí sé rléti féjlészté s Ilyén 
tévé kénysé g a Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalna l jélénlég ném valő sül még. 

 vagyoni értékű jogok értéke 
idé tartőzik a tévé kénysé g élla ta sa é rdéké bén va sa rőlt ingatlanhőz ném kapcsőlő dő  
jőgők, mélyék ném tartőznak a széllémi térmé kék kő zé . (Pl. bé rléti jőg, haszna lati jőg, 
kőncéssziő s jőg) Itt kéll szérépéltétni a saja t Intérnét cí m (dőmain né v) bészérzé sé, 
régisztra la sa kiada sait, valamint a prőgramva sa rla s ésété n a prőgram tő bb gé pén valő  
télépí té sé nék a jőga é rt fizététt ő sszégét. 
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  szellemi termékek értéke 
idé tartőzik a szérző i jőgi vé délémbén ré szésü lő  szőftvér térmé k, égyé b széllémi 
alkőta s. A sza mí tő gé pés prőgram aktüaliza la sa val kapcsőlatős prőgramkő vété si 
kiada sőkat a dőlőgi kiada sők kő ző tt kéll szérépéltétni. 

 immateriális javak beszerzésére nyújtott előlegek 
idé tartőzik a sza llí tő nak a tütalt – a lévőnhatő  élő zétésén félsza mí tőtt a ltala nős 
főrgalmi adő t ném tartalmaző  – az é v vé gi é rté kélé s sőra n élsza mőlt é rté kvészté ssél 
cső kkéntétt, az élsza mőlt é rté kvészté s visszaí ra sa val nő vélt ő sszég. 

 immateriális javak értékhelyesbítése 
Az O nkőrma nyzat  ném alkalmazza a piaci é rté kén tő rté nő  é rté kélé st, í gy a vagyőni 
é rté kü  jőgők, tőva bba  a széllémi térmé kék kő ré bén nincs é rté khélyésbí té s. 

 
 
1..2 TÁRGYI ESZKÖZÖK 
Ta rgyi észkő ző k kő zé  az égy é vné l hősszabb idéig haszna lhatő  é s haszna latra térvézétt 
észkő ző két kéll égyédilég minő sí téni. A 100 ézér főrint égyédi bészérzé si a r alatti ta rgyi 
észkő ző k – a sza mvitéli pőlitika ban léí rtak szérint – a bészérzé skőr dőlőgi kiada ské nt 
kérü lnék élsza mőla sra. 

A tárgyi eszközök között kell kimutatni: 
 az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, 

Az ingatlanők kő ző tt kéll kimütatni a réndéltété sszérü én haszna latba vétt 
fő ldtérü létét é s mindén őlyan anyagi észkő zt, amélyét a fő lddél tartő s kapcsőlatban 
lé tésí tétték.  
Ingatlanők kő zé  sőrőlandő : a fő ldtérü lét, a télék, az é pü lét, égyé b é pí tmé ny, tőva bba  az 
ingatlanőkhőz kapcsőlő dő  vagyőni é rté kü  jőgők. 
Ingatlanhőz kapcsőlő dő  vagyőni é rté kü  jőg kő zé  sőrőlandő  a fő ldhaszna lat, a 
haszőné lvézét, a haszna lat, a bé rléti jőg, a szőlgalmi jőg, é s a kü lő nfé lé hőzza ja rüla sők. 

 a gépeket, berendezéseket és felszereléseket, 
Gé pék, béréndézé sék é s félszérélé sék kő ző tt kéll kimütatni a réndéltété sszérü én 
haszna latba vétt, ü zémbé hélyézétt, az O nkőrma nyzat é s Inté zmé nyéi, valamint a  
Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal tévé kénysé gé t szőlga lő  égé szsé gü gyi, kő rnyézétvé délmi, 
sza mí ta s é s ü gyvitél téchnikai észkő ző két, tőva bba  az észkő ző kő n, bé rbé vétt 
észkő ző kő n vé gzétt é s aktiva lt bérüha za sőkat, félü jí ta sőkat. 

 a járműveket, 
Ja rmü vék kő ző tt kéll kimütatni a réndéltété sszérü én haszna latba vétt, ü zémbé 
hélyézétt főrgalmi réndsza mmal élla tőtt kő zü ti ja rmü vékét, illétvé az észkő ző kő n 
vé gzétt é s aktiva lt bérüha za sőkat, félü jí ta sőkat. 

 a beruházásokat, felújításokat, 
A bérüha za sők, félü jí ta sők kő ző tt kéll kimütatni a réndéltété sszérü én haszna latba 
ném vétt, ü zémbé ném hélyézétt észkő ző k békérü lé si é rté ké t, valamint a ma r 
haszna latba vétt ta rgyi észkő ző kő n vé gzétt bő ví té ssél, réndéltété sva ltőza ssal, 
a talakí ta ssal, é léttartam nő vélé ssél, félü jí ta ssal ő sszéfü ggő  münka k mé g ném aktiva lt 
békérü lé si é rté ké t. 

 a beruházásokra adott előlegeket, 
Bérüha za sőkra adőtt élő légké nt kéll kimütatni a bérüha za si sza llí tő nak, az 
ingatlanőkhőz kapcsőlő dő  vagyőni é rté kü  jőg éladő ja nak ilyén cí mén a tütalt, a 
lévőnhatő  a ltala nős főrgalmi adő t ném tartalmaző  ő sszégét. 
 

 a tárgyi eszközök értékhelyesbítését. 
Ta rgyi észkő ző k é rté khélyésbí té séké nt csak a ta rgyi észkő ző k kő ző tt névésí tétt 
észkő ző k – kivé vé a bérüha za sőkat é s a bérüha za sőkra, félü jí ta sőkra adőtt élő légékét 
– kő nyv szérinti é rté ké t méghaladő  piaci é rté ké é s kő nyv szérinti é rté ké kő ző tti 
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 kü lő nbő zét mütathatő  ki. Az O nkőrma nyzat é s inté zmé nyéi, valamint a Kő ző s 
ő nkőrma nyzati Hivatal ném alkalmaz piaci é rté kén tő rté nő  é rté kélé st, í gy 
é rté khélyésbí té s ném jélénik még. 
 
 

1..3 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 
A befektetett pénzügyi eszközök esetében a minősítést minden esetben a befektetési cél – tartós 
vagy nem tartós- határozza meg. 
Befektetett pénzügyi eszközök között kell kimutatni: 

 az egyéb tartós részesedéseket, 
Az égyéb tartós részésédés őlyan tülajdőni részésédést jéléntő béféktétést 
(részvényékét, üzlétrészékét, vagyőni bététékét) tartalmaz, ahől a tülajdőni 
részésédés tartós jövédélmét, béfőlyásőlási és irányítási éllénőrzési léhétőségét 
biztősít a Pőlgárméstéri Hivatalnak. 

 a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt, 
Azőkat a béféktété si cé llal bészérzétt é rté kpapí rőkat kéll itt kimütatni, amélyék 
léja rata, béva lta sa a ta rgyé vét kő vétő  kő ltsé gvété si é vbén mé g ném ésédé kés, é s 
béva lta sa t, é rté késí té sé t a ta rgyé vét kő vétő  é vbén ném térvézzü k. 

 az egyéb tartósan adott kölcsönt, 
Egyé b tartő san adőtt kő lcső nké nt kéll kimütatni az a llamha ztarta sőn kí vü lré é vén tü li 
léja rattal a tadőtt pé nzészkő ző két. Idé tartőznak a dőlgőző knak nyü jtőtt laka sé pí té si é s 
laka sva sa rla si kő lcső nő k, a llampőlga rők ré szé ré laka skőrszérü sí té s é s laka sfélü jí ta s 
jőgcí mé n nyü jtőtt ré szbén visszafizéténdő  kő lcső nő k. 
Egyé b tartő san adőtt kő lcső nké nt kéll kimütatni a ré szlétré, a halasztőtt fizété ssél 
tő rté nő  é rté késí té s miatti kő vétélé sékét is. 

 a hosszú lejáratú bankbetétet, 
Itt kéll kimütatni a azőkat a bankbété tékét, amélyék ma shőva  ném sőrőlhatő k. 

 a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését. 
Béféktététt pé nzü gyi észkő ző k é rté khélyésbí té séké nt a tülajdőni ré szésédé st jéléntő  
béféktété sék békérü lé si é rté ké t méghaladő  piaci é rté ké é s a békérü lé si é rté ké kő ző tti 
kü lő nbő zét mütathatő  ki. 

 
 
1.4 ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK 
Ú zéméltété sré, kézélé sé a tadőtt, kőncéssziő ba adőtt észkő zké nt kéll kimütatni az 
O nkőrma nyzat tülajdőna t ké péző , dé ném a béféktététt pé nzü gyi észkő ző k kő ző tt kimütathatő  
ta rgyi észkő ző két, amélyékét ném a félü gyélét ala  tartőző  kő ltsé gvété si szérv ü zéméltét, 
haném az ü zéméltété sé t, mü kő dtété sé t ma s gazda lkődő  szérvézétré bí zta. 
 
 

I.2. 
 

FORGÓESZKÖZÖK MINŐSÍTÉSE 
 
Az észkő ző k béféktététt észkő z vagy főrgő észkő zzé  tő rté nő  minő sí té sé t kiza rő lag az észkő z 
haszna lhatő sa ga, réndéltété sé, tőva bba  a térvézétt haszna lati idő  alapja n szabad 
méghata rőzni. Az égy é vén tü l haszna latős észkő ző két a béféktététt, az égy é vné l rő vidébb 
idéig haszna landő  észkő ző két pédig a főrgő észkő ző k kő zé  kéll sőrőlni. 
 
1.1 KÉSZLETEK 
 Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s inté zmé nyéi, valamint a Kő ző s O nkőrma nyzati hivatal 
rakta rral ném réndélkéznék, kivé télt ké péz a Bő lcső dé ré szé ré va sa rőlt é lélmiszérék, a 
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 va sa rőlt ké szléték azőnnali félhaszna la sra kérü lnék. 
A ké szléték mé rlégté tél ébbő l csak a Bő lcső dé ré szé ré va sa rőlt é lélmiszérék adatait 
tartalmazza. 
 
 
1.2 KÖVETELÉSEK 
Kő vétélé ské nt kéll kimütatni a kü lő n jőgszaba lyban méghata rőzőtt é s a Kő ző s ő nkőrma nyzati 
Hivatal a ltal élő í rt, dé mé g ki ném égyénlí tétt ő sszégékét, idéé rtvé a hélyi adő k még ném 
fizété sé bő l sza rmaző  ha tralé kőt is.  
Követelésként kell kimutatni: 

 követeléseket áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 
Itt kéll kimütatni a Pőlga rméstéri Hivatal a ltal téljésí tétt é s az igé nybé vévő  a ltal 
szérző dé sékbő l jőgszérü én érédő  élfőgadőtt, élismért térmé kék é rté késí té sé bő l é s 
szőlga ltata sők nyü jta sa bő l sza rmaző  a ltala nős főrgalmi adő t is tartalmaző  
pé nzé rté kbén kiféjézétt fizété si igé nyékét. 

 adósokat, 
Itt kéll kimütatni az adő sők sza mlacsőpőrtban élő í rt, dé az adőtt kő ltsé gvété si é vbén 
ki ném égyénlí tétt ő sszégékét. 
Itt kéll kimütatni a hélyi adő kkal kapcsőlatős ha tralé kőkat a za ra si ő sszésí tő bén 
széréplő  adatők alapja n. 
Az a téngédétt adő k kő zé  tartőző  gé pja rmü  adő , a mégősztőtt ő sszég ara nya ban (40 %-
őn) kéll a kő vétélé sék kő ző tt szérépéltétni. 

 rövid lejáratú kölcsönöket 
 egyéb követeléseket 

Egyéb kövétélésék között kéll kimütatni a münkavállalókkal szémbén fénnálló 
kövétélésékét, valamint a tartósan adőtt kölcsönökből a mérlég főrdülónapőt kövétő 
égy évén bélül ésédékés részlétékét. 

 
 
1.3. ÉRTÉKPAPÍROK 
E rté kpapí rké nt a főrgata si cé lbő l, a tménéti, ném tartő s béféktété ské nt va sa rőlt, hitélviszőnyt 
mégtéstésí tő  é rté kpapí rőkat, illétvé tülajdőni ré szésédé st jéléntő  béféktété sékét kéll 
kimütatni. 
Értékpapírok között kell kimutatni: 

 egyéb részesedéseket, 
Egyéb részésédés mindén tülajdőni részésédést jéléntő főrgatási célból vásárőlt 
béféktétés 

 forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat 
A főrgata si cé lü  hitélviszőnyt mégtéstésí tő  é rté kpapí rők kő ző tt azőkat az 
é rté kpapí rőkat kéll kimütatni, amélyékét főrgata si cé lbő l, kamatbévé tél, illétvé 
a rfőlyamnyérésé g élé ré sé é rdéké bén kérü lték mégva sa rla sra, tőva bba  azőkat, amélyék 
a ta rgyé vét kő vétő  kő ltsé gvété si é vbén léja rnak. 
Itt kéll kimütatni az O nkőrma nyzat a ltal va sa rőlt Béféktété si Jégyék é rté ké t is. 

 
 
1.4. PÉNZESZKÖZÖK 
A pé nzészkő ző k kő ző tt kéll kimütatni a pé nzta rban é s a bété tkő nyvbén lé vő  
ké szpé nza llőma nyt, a hitélinté zétbé l vézététt banksza mla kőn lé vő  kő vétélé sék é rté ké t. 
Pé nzészkő ző k kő ző tt kéll kimütatni: 

 a pé nzta rakat, csékkékét, bété tkő nyvékét, 
 a kő ltsé gvété si banksza mla kat, 
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  az élsza mőla si sza mla kat, 
 az idégén pé nzészkő ző k sza mla it 

 
 
1.5. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK 
Egyé b aktí v pé nzü gyi élsza mőla ské nt kéll kimütatni azőkat a kiada sőkat, amélyék az adőtt 
idő szakban ném sza mőlhatő k él vé glégésén a kő ltsé gvété si élő ira nyzat térhé ré kiada ské nt. 
Egyé b aktí v pé nzü gyi élsza mőla ské nt kéll kimütatni: 

 az aktí v fü ggő  élsza mőla sőkat, 
 az aktí v a tfütő  élsza mőla sőkat, 
 az aktí v kiégyénlí tő  élsza mőla sőkat. 

 
 

I.3. 
 

FORRÁSOK MINŐSÍTÉSE 
 

A kő nyvvitéli mé rlégbén főrra ské nt kéll kimütatni a saja t tő ké t, a tartalé kőkat é s mindén 
kő télézéttsé gét. 
 
1.1. SAJÁT TŐKE 
Saja t tő kéké nt kéll kimütatni a hélyi ő nkőrma nyzat tülajdőna t ké péző  vagyőn észkő zéinék 
főrra sa t, amély kőra bbi kő ltsé gvété si vagy égyé b félhalmőza si főrra sbő l, jüttata sbő l 
ké pző dő tt, illétvé főlyamatős tő kéva ltőza sbő l éréd.  
Saját tőke növekedhet: 

 főlyő  é vi kő ltsé gvété s, kő ltsé gvété si pé nzmaradva ny térhé ré téljésí tétt, béféktététt 
észkő ző k a llőma nya t nő vélő  kiada sőkbő l, 

 kő zpőnti bérüha za sőkbő l, 
 észkő ző k tartő s főrra sa nak nő vélé sé ré félhaszna lt égyé b idégén pé nzészkő ző kbő l, 
 ké szléték, kő vétélé sék é s a kő télézéttsé gék a llőma nyva ltőza sa bő l, 
 főrgő észkő znék minő sí tétt é rté kpapí rők a llőma nya nak nő vékédé sé bő l, 
 saja t kivitélézé sü  bérüha za s, félü jí ta s miatt, 
 gazdasa gi ta rsasa gba bévitt vagyőnta rgyak nő vékédé sé bő l, 
 az élsza mőlt é rté kvészté s visszaí ra sa bő l, 
 az immatéria lis javak é s a ta rgyi észkő ző k tékintété bén élsza mőlt térvén félü li 

é rté kcső kkéné s visszaí ra sa miatt, 
 piaci é rté kén tő rté nő  é rté kélé s ésété n az é rté khélyésbí té s ő sszégé vél, illétvé annak 

nő vékédé sé miatt. 
 a té rí té sméntésén a tvétt észkő ző k kapcsa n, 
 a kő télézéttsé gék léí ra sa bő l adő dő an. 

 
Saját tőke csökkenhet: 

 béféktététt észkő ző k é rté kcső kkéné sé, é rté kvészté sé, séléjtézé sé, té rí té sméntés 
a tada s kő vétkézté bén, 

 ké szléték félhaszna la sa, séléjtézé sé, té rí té sméntés a tada sa miatt, 
 béféktététt észkő ző k é s ké szléték é rté késí té sé kő vétkézté bén, 
 kő vétélé s a llőma ny va ltőza sa miatt,  
 főrgő észkő znék minő sí tétt é rté kpapí rők a llőma nya nak cső kkéné sé bő l, 

é rté kvészté sé bő l, 
 gazdasa gi ta rsasa gba bévitt vagyőnta rgyak cső kkéné sé bő l, 
 az élsza mőlt é rté kvészté s visszaí ra sa bő l, 
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  az immatéria lis javak é s a ta rgyi észkő ző k tékintété bén élsza mőlt térvén félü li 
é rté kcső kkéné s miatt, 

 é rté khélyésbí té s ő sszégé vél, illétvé annak cső kkéné sé miatt. 
 ké szléték, kő vétélé sék é rté kvészté sé miatt. 
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 Saját tőkeként kell kimutatni: 
 induló tőke, 

Indülő  tő kéké nt kéll kimütatni a kő nyvvitéli mé rlégbén az észkő ző k főrra sa ül szőlga lő  
1993. janüa r 1-jé n méglé vő  tartő s főrra sők a llőma nya t. Az indülő  tő ké csak 
mégszü né skőr, a tszérvézé skőr va ltőzhat. 

 tőkeváltozások, 
Tő kéva ltőza ské nt kéll kimütatni az észkő ző k finanszí rőza sa ra szőlga lő  1993. janüa r 1-
jé üta n ké pző dő tt tartő s főrra sőkat, valamint főrra scső kkéné sékét. 

 értékelési tartalékok. 
Itt kéll kimütatni a piaci é rté kélé sbő l sza rmaző  é rté khélyésbí té ssél azőnős ő sszégü  
é rté kélé si tartalé kőt. A Pőlga rméstéri Hivatal ném alkalmazza a piaci é rté kén tő rté nő  
é rté kélé sé t, í gy é rté kélé si tartalé kkal ném réndélkézik. 

 
 

I.4. 
 

TARTALÉKOK MINŐSÍTÉSE 
 

Tartalé k ké pézhétő  a jő va hagyőtt pé nzmaradva nybő l, élő ira nyzat maradva nybő l. 
Tartalékok csoportjai: 

 költségvetési tartalék 
A kő ltsé gvété si é v kő ltsé gvété si tartalé kaké nt kéll kimütatni a pé nzmaradva nyt, amély 
az alaptévé kénysé g – aktí v é s passzí v pé nzü gyi élsza mőla sők pé nzfőrgalma né lkü l – 
té nylégésén téljésí tétt ta rgyé vi bévé téléinék, valamint a té nylégésén téljésí tétt 
ta rgyé vi kiada sainak kü lő nbő zété, illétvé az élő ira nyzat maradva nyt, amély a 
mő dősí tőtt élő ira nyzatők é s azők téljésí té sé nék kü lő nbő zété. 
A kő ltsé gvété si tartalé kők kő ző tt kéll kimütatni: 

- kő ltsé gvété si tartalé k élsza mőla sa t, 
- kő ltsé gvété si pé nzmaradva nyt, 
- kiada si mégtakarí ta st, 
- bévé téli lémarada st, 
- élő ira nyzat maradva nyt. 
 

 vállalkozási tartalék 
Az O nkőrma nyzat é s inté zmé nyéi, valamint a Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal, 
va llalkőza si tévé kénysé gét ném főlytat, ébbő l adő dő an a kő nyvvitéli mé rlégsőr adatőt 
ném tartalmaz. 

 
 

I.5. 
 

KÖTELEZETTSÉGEK MINŐSÍTÉSE 
 

Kő télézéttsé gék azők a sza llí ta si, va llalkőza si, szőlga ltata si é s égyé b szérző dé sékbő l érédő , 
pé nzé rté kbén kiféjézétt élismért tartőza sők, amélyék a sza llí tő , a va llalkőző , a szőlga ltatő , a 
hitéléző , a kő lcső nt nyü jtő  a ltal ma r téljésí tétt, az O nkőrma nyzat é s inté zmé nyéi, valamint a 
Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal a ltal élfőgadőtt, élismért sza llí ta shőz, szőlga ltata shőz 
kapcsőlő dnak. Idé tartőznak tőva bba  az égyé b passzí v pé nzü gyi élsza mőla sők. 

 

A kötelezettségek csoportjai: 
 hosszú lejáratú kötelezettségek 
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 Hősszü  léja ratü  kő télézéttsé g az égy é vné l hősszabb léja ratra kapőtt féjlészté si cé lü  
hitél, kő lcső n, é s az égyé b hősszü  léja ratü  kő télézéttsé g. 
A hősszü  léja ratü  kő télézéttsé gékét a kő nyvvitéli mé rlégbén ü gy kéll szérépéltétni, 
hőgy a kő ltsé gvété si é vét kő vétő  é vbén ésédé kés tő rlésztő  ré szlétékkél a hősszü  
léja ratü  kő télézéttsé gék ő sszégé t cső kkénténi kéll. 
Hosszú lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni: 

- a hősszü  léja ratra kapőtt kő lcső nő két, 
- a tartőza sőkat kő tvé nykibőcsa ta sbő l, 
- a bérüha za si é s féjlészté si hitélékét, 

        - az égyé b hősszü  léja ratü  kő télézéttsé gékét. 
 

 rövid lejáratú kötelezettségek, 
Rő vid léja ratü  kő télézéttsé g az égy kő ltsé gvété si é vét még ném haladő  léja ratra kapőtt 
kő lcső n, hitél, idéé rtvé a hősszü  léja ratü  kő télézéttsé gékbő l a mé rlég főrdülő napja t 
kő vétő  égy kő ltsé gvété si é vén bélü l ésédé kés tő rlészté sékét is. 
Rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni: 

- a rő vid léja ratü  kő lcső nő két, 
- a rő vid léja ratü  hitélékét, 
- a kő télézéttsé gékét a rüsza llí ta sbő l é s szőlga ltata sbő l (sza llí tő kat) 
Rő vid léja ratü  kő télézéttsé g az a rüsza llí ta sbő l é s szőlga ltata s téljésí té sé bő l 
sza rmaző  a ltala nős főrgalmi adő t is tartalmaző  kő télézéttsé g. 

- égyé b rő vid léja ratü  kő télézéttsé gékét. 
A rő vid léja ratü  égyé b kő télézéttsé gék kő ző tt kéll élkü lő ní téttén kimütatni a 
hősszü  léja ratü  kő télézéttsé gékbő l a mé rlég főrdülő napja t kő vétő  égy é vén 
bélü l visszafizéténdő  tő rlészté sékét. 
Itt kéll kimütatni a hélyi adő kkal kapcsőlatős tü lfizété sékét a  za ra si 
ő sszésí tő bén széréplő  adatők alapja n.  

 
egyéb passzív pénzügyi elszámolások. 

Egyé b passzí v pé nzü gyi élsza mőla ské nt kéll kimütatni a fü ggő  é s a tfütő , a lété ti, a 
kiégyénlí tő , tőva bba  az adő  é s illété kbészédé si élsza mőla sőkbő l sza rmaző  kő télézéttsé gét. 
Egyé b passzí v élsza mőla sők kő ző tt kéll kimütatni: 

- a passzí v fü ggő  élsza mőla sőkat, 
- a passzí v a tfütő  élsza mőla sőkat, 
- a passzí v kiégyénlí tő  élsza mőla sőkat, 
- a passzí v lété ti élsza mőla sőkat, 
- a némzétkő zi ta mőgata si prőgramők déviza élsza mőla sa t. 

 
 

II. 
 

AZ ÉRTÉKELÉS FOGALMA ÉS SZABÁLYAI 
 

1.1 ÉRTÉKELÉSI ELVEK 
Az élő ző  kő ltsé gvété si é v mé rlégké szí té sé né l alkalmazőtt é rté kélé si élvék csak akkőr 
va ltőztathatő k még, ha a va ltőza st élő idé ző  té nyéző k tartő san légala bb égy é vén tü l 
jéléntkéznék, é s émiatt a va ltőza s a llandő nak minő sü l.  

 
1.2 EGYEDI ÉRTÉKELÉS 
Az észkő ző két é s a kő télézéttsé gékét lélta rőza ssal, égyéztété ssél éllénő rizni é s égyédénké nt 
é rté kélni kéll. Egyédi é rté kélé snék minő sü l a kü lő nbő ző  idő pőntőkban bészérzétt, a ltala ban 
csőpőrtősan nyilva ntartőtt, azőnős paramé térékkél réndélkéző  észkő ző kné l az a tlagős 
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 bészérzé si a rőn, tőva bba  a FIFO mő dszérrél tő rté nő  é rté kélé st is. 
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1.3 TŐKEVÁLTOZÁS 
A kő nyvvitéli mé rlégbén kimütatőtt tő kéva ltőza s méghata rőza sakőr kéll figyélémbé vénni 
mindén őlyan é rté kcső kkéné st, térvén félü l é rté kcső kkéné st, é rté kvészté st, az élsza mőlt 
é rté kvészté s é s a térvén félü li é rté kcső kkéné s visszaí ra sa t, amély a mé rlég főrdülő  napja n 
méglé vő  észkő ző két é rinti, é s a mé rlégké szí té s idő pőntja ig ismértté  va lt. 
 
 
 

II.1. 
 

ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE 
 

2.1   ESZKÖZÖK BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE 
az a ra főrdí ta s, amély az észkő ző k mégszérzé sé, lé tésí té sé, ü zémbé hélyézé sé  é rdéké bén az 
ü zémbé hélyézé sig, a rakta rba tő rté nő  bésza llí ta sig félmérü lt, az észkő ző khő z égyédilég 
hőzza kapcsőlhatő .  

           
Bekerülési érték részét képezi 

 az éngédmé nyékkél cső kkéntétt, a féla rakkal nő vélt vé téla r, 
 sza llí ta si é s rakőda si kő ltsé g, 
 alapőza si é s szérélé si kő ltsé g,               
 ü zémbé hélyézé si kő ltsé gét, 
 bészérzé ssél kapcsőlatős kő zvétí tő i kő ltsé g, 
 a bizőma nyi dí j, 
 a bészérzé shéz kapcsőlő dő  adő  (a bészérzé skőr fizététt főgyaszta si adő ), 
 a va mkő ltsé gék ( va m, va mpő tlé k, va mkézélé si dí j)  

 
 

Az észköz bészérzéséhéz szőrősan kapcsőlódó tétélék 
 vagyőnszérzési illétékék, 
 az élőzétésén félszámítőtt, dé lé ném vőnható általánős főrgalmi adó, 
 a jőgszabályőn alapüló hatósági igazgatási, szőlgáltatási díj 
 a vásárőlt őpció díja  
 környézétvédélmi térmékdíj, szakértői díj, vásárőlt vétéli őpció díja. 

 
Hitel, kölcsön igénybe vétele esetén a békérü lé si é rté k ré szé t ké pézi 

 a hitél, kölcsön félvétélé élőtt fizététt bankgarancia díja, 
 kézélési díj, főlyósítási jütalék, réndélkézésré tartási jütalék, 
 szérződés közjégyzői hitélésítésénék díja, 
 az üzémbé hélyézésig, raktárba történő bészállításig térjédő időszakra élszámőlt 

kamat,  
 a devizahitelek – üzémbé hélyézésig élszámőlt – árfőlyam-különbözété, aménnyibén 

az árfőlyam különbözét árfőlyamvésztéség, annak összégéig, 
 az üzémbé hélyézésig élszámőlt biztősítási díj, 
 a térvézés, az élőkészítés, a lébőnyőlítás, bétanítás díjai. 

 
A beszerzési értéknek (árnak) nem része a - tételes elszámolás vagy az arányosítás 
módszerét alkalmazva - levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó. 
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 2.2. TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT ESZKÖZÖK, AJÁNDÉKKÉNT, HAGYATÉKKÉNT KAPOTT 
ESZKÖZÖK, TOVÁBBÁ A TÖBBLETKÉNT FELLELT ESZKÖZÖK BESZERZÉSI ÉRTÉKE 

 
A té rí té s né lkü l (a visszaada si kő télézéttsé g né lkü l) a tvétt észkő z bészérzé si a ra az a tadő  
mé rlégé bén kimütatőtt néttő é rté k, annak hia nya ban főrgalmi, piaci é rté k. 
 
A té rí té sméntés (ta rsadalmi) münka val lé tréhőzőtt észkő ző k, tőva bba  az aja ndé kké nt, 
hagyaté kké nt kapőtt észkő z, valamint a tő bblétké nt féllélt észkő z ésété bén a bészérzé s a r az 
észkő znék az a llőma nyba vé tél idő pőntja szérinti főrgalmi, piaci é rté ké.       
 
A térítésméntésén átvétt részésédésékét és értékpapírőkat a mérlégbé névértékén, illétvé 
piaci értékén kéll félvénni a tőkéváltőzással szémbén. 
 
Ha a té rí té s né lkü l a tvétt észkő z azőnős félü gyéléti szérv ala  tartőző  szérvtő l kérü l a tada sra-
a tvé télré, akkőr az a tvétt észkő z békérü lé si é rté ké az a tadő  nyilva ntarta sa szérinti é rté k (ami 
mégfélél az észkő z néttő  é rté ké nék). Téha t abban az ésétbén, ha a tülajdőnős az a tada s-a tvé tél 
kapcsa n ném va ltőzik, az a tadő nak kő ző lni kéll az észkő z brüttő  é rté ké t é s az élsza mőlt 
é rté kcső kkéné s ő sszégé t. Az a tvévő  szérv az a tvétt észkő z a tadő  a ltal kő ző lt brüttő  é rté ké t é s 
az a tada s idő pőntja ig élsza mőlt é rté kcső kkéné st is nyilva ntarta sba vészi, a mégfélélő  fő kő nyvi 
sza mla kőn, a tő kéva ltőza ssal szémbén. 
 
A főrgalmi, piaci é rté két adatők, infőrma ciő k alapja n dőküménta lni kéll. 
A mérlegben értékben nem mutathatók ki a térítésmentesen átvett használt   készletek. 
 
 
2.3.  IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, ÉS ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT 
ESZKÖZÖK BESZERZÉSI ÉRTÉKE 

 beszerzés, vásárlás esetén a mégszérzé sü ké rt fizététt élléné rté k  
 
 térítésnélküli átvétel esetén 

az a tadő  a ltal kő ző lt nyilva ntarta si é rté kén, légféljébb azők piaci, főrgalmi é rté ké n   
  kéll é rté kélni. A nyilva ntarta si é rté k a brüttő  é rté k é s az élsza mőlt é rté kcső kkéné s   
  kü lő nbő zété, azaz a néttő  é rté k, dé légféljébb az a tvé télkőr ismért aktüa lis piaci főr-   
 galmi é rté k. 

     A nyilva ntarta si é rté két nő vélhéti a lé ném vőnhatő  a ltala nős főrgalmi adő  ő sszégé,   
      ha azt az a tadő  a tha rí tőtta, é s a Pőlga rméstéri Hivatal azt mégfizétté, dé az í gy sza -  
      mí tőtt é rté k sém léhét magasabb, mint az a tvé télkőr ismért aktüa lis piaci é rté k. 
 

 pénzügyi lízing esetén 
      a lí zingbéadő  a ltal sza mla zőtt é s a lévőnhatő  a ltala nős főrgalmi adő  né lkü li ő sszég   

     bén kéll a llőma nyba vénni a mégfélélő  ta rgyi észkő z a llőma nyi sza mla n, a hősszü    
     léja ratü  kő télézéttsé gékkél szémbén. Az a llőma nyba vétt ő sszég ném tartalmazhatja   
     a pé nzü gyi lí zinggél kapcsőlatősan fizéténdő  kamatőt. 
 

 egyéb esetekben 
Az immatéria lis javakat é s a ta rgyi észkő ző két az analitiküs nyilva ntarta sőkban   
égyédilég kéll nyilva ntartani é s mé rlégké szí té skőr é rté kélni. 

               
A ta rgyi észkő ző kné l é rté két nő vélő  bészérzé si kő ltsé gké nt kéll figyélémbé vénni a méglévő  
ta rgyi észkő z bő ví té sé vél, réndéltété sé nék mégva ltőztata sa val, a talakí ta sa val, é léttartama nak 
nő vélé sé vél ő sszéfü ggő  münka, tőva bba  az élhaszna lő dőtt ta rgyi észkő z érédéti a llaga 
hélyréa llí ta sa t szőlga lő  félü jí ta si münka kő ltsé gé t is, kivé vé a ta rgyi észkő z főlyamatős 
zavartalan, biztőnsa gős ü zéméltété sé t szőlga lő  javí ta si, karbantarta si münka t. 
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Teljesen 0-ra leírt eszköző kő n vé gzétt bérüha za s, félü jí ta s ésété bén, a téljésén léí rt észkő z 
élsza mőla sa ra szőlga lő  alsza mla rő l a brüttő  é rté két vissza kéll vézétni a mégfélélő  alsza mla ra, 
é s a bérüha za s, félü jí ta s é rté ké vél nő vélni kéll a brüttő  é rté két. Ezt kő vétő én a félü jí ta s, 
bérüha za s bészérzé si é rté ké vél nő vélt brüttő  é rté k üta n kéll é rté kcső kkéné st élsza mőlni. Az 
é rté kcső kkéné st tőva bbra is csak a brüttő  é rté k mé rté ké ig léhét élsza mőlni. 
  
Az é rté kcső kkéné s valamint a térvén félü li élsza mőla sa ra, az é rté kvészté sré valamint az 
é rté kvészté s visszaí ra sa ra vőnatkőző  élő í ra sőkat a sza mvitéli pőlitika tartalmazza. 
 
 
2.4. ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE A MÉRLEGBEN 
Az immatéria lis javakat, a ta rgyi észkő ző két (kivé vé a bérüha za sőkat é s a  bérüha za sra adőtt 
élő légékét) é s az ü zéméltété sré a tadőtt észkő ző két a mé rlégbén néttő  é rté kén - a bészérzé si 
é rté k, valamint a szérvézétü nk sza mvitéli pőlitika ja alapja n méga llapí tőtt é rté kcső kkéné s é s 
é rté kvészté s kü lő nbő zétéké nt - kéll szérépéltétni. 
 
Beruházások és a beruházásra adott előlegek 
A bérüha za sőkat a kő nyvélé sbén széréplő  bészérzé si kő ltsé gén – az ésétlégés kőra bban ma r 
élsza mőlt é rté kvészté ssél cső kkéntétt é rté kén – kéll a mé rlégbén kimütatni. A 
bérüha za sőkna l é rté kcső kkéné st élsza mőlni ném szabad. 
A bérüha za sra adőtt élő légékét a lé ném vőnhatő  élő zétésén félsza mí tőtt a ltala nős főrgalmi 
adő t ném tartalmaző  főlyő sí tőtt ő sszégbén kéll a nyilva ntarta sőkba félvénni, é s a mé rlégbén 
é rté kélni. 
 
Befektetett pénzügyi eszközök beszerzési értéke 
A béféktététt pé nzü gyi észkő ző két a bészérzé skőr bészérzé si é rté kü kő n kéll  a llőma nyba 
(nyilva ntarta sba) vénni. 
A bészérzé si é rté k a mégszérzé s mő dja tő l fü ggő én léhét  
             - vé téla r, 
             - a csérészérző dé s szérinti é rté k, 
             - a kiva ltőtt kő vétélé s kő nyv szérinti é rté ké, 
             - a félsza mőla si javaslat szérinti é rté k. 
 
A gazdasa gi ta rsasa gban tülajdőni ré szésédé st jéléntő  ré szvé ny, ü zlétré sz,  bészérzé si é rté ké 
az az ő sszég, amélyé rt azt szérvézétü nk mégva sa rőlta. 
Ré szlétékbén tő rté nő  mégva sa rla s ésété n a ré szvé ny, ü zlétré sz bészérzé si é rté ké a 
té nylégésén kifizététt ő sszég.  
 
Ha szérvézétü nk a tülajdőni ré szésédé st jéléntő  ré szvé nyékhéz, ü zlétré székhéz ném va sa rla s 
ü tja n jütőtt hőzza , akkőr a ta rsasa gi szérző dé sbén (alapszaba lyban) méghata rőzőtt 
alapí ta skőri é rté két kéll bészérzé si é rté knék tékinténi, dé csak akkőr, ha szérvézétü nk a 
pé nzbéli bété tnék mégfélélő  észkő ző két, valamint az appőrtőt réndélkézé sré bőcsa tőtta, 
illétvé ézén észkő ző két kő nyvéibő l kivézétté. 
 
A béféktététt pé nzü gyi észkő ző k kő ző tt kimütatőtt, égy é vné l hősszabb léja ratü   é rté kpapí rők, 
kő tvé nyék bészérzé si kő ltsé gé té nylégés vé téli a rükkal égyézik még. 
 
A béféktététt észkő ző k kő ző tt kimütatatőtt kamatőző  é rté kpapí rők bészérzé si  a ra ném 
tartalmazhatja a vé téla rban lé vő  kamat ő sszégé t. Azt fizététt kamatké nt kéll élsza mőlni! 
 
Értékpapírok értékelése 
Aménnyibén az azőnős főrgata si cé lü  hitélviszőnyt mégtéstésí tő  é rté kpapí r tékintété bén tő bb 
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 alkalőmmal, kü lő nbő ző  bészérzé si a rőn tő rté nik bészérzé s, a cső kkénté sékét (é rté késí té s, 
visszava lta s) FIFO (kifőgya sős) mő dszérrél, vagyis a légütőlső  bészérzé si a rőn é rté kélvé kéll 
az analitiküs nyilva ntarta sőkban é s a mé rlégbén szérépéltétni. 
 
 
Követelések értékelése 
Az adő sők é s a vévő k tartőza sa t, azők mégfizété sé t főlyamatősan figyélémmél kéll kí sé rni, 
mért a léja rt fizété si hata ridéjü  kő vétélé sék béhajta sa ra a szü ksé gés inté zkédé sékét még kéll 
ténni. 
 
Behajthatatlan az a követelés: 

 amélyré az adő s éllén vézététt vé gréhajta s sőra n nincs fédézét, vagy a tala lt fédézét a 
kő vétélé st csak ré szbén fédézi, 

 amélyré a félsza mőla s, az adő ssa gréndézé si élja ra s béféjézé sékőr a vagyőnfélőszta si 
javaslat szérinti é rté kbén a tvétt észkő z ném nyü jt fédézétét, 

 a mindénkőri kő ltsé gvété sbén méghata rőzőtt kis ő sszégü  kő vétélé sék tékintété bén, 
amélyét érédmé nyésén ném léhét é rvé nyésí téni, amélyné l a vé gréhajta ssal 
kapcsőlatős kő ltsé gék nincsénék ara nyban a kő vétélé s va rhatő  béhajthatő  ő sszégé vél 
(a vé gréhajta s vésztésé gét érédmé nyéz, vagy nő véli a vésztésé gét), illétvé amélyné l az 
adő s ném lélhétő  fél, mért a mégadőtt cí mén ném tala lhatő  é s a félkütata sa 
„igazőltan” ném ja rt érédmé nnyél, 

 amélyét a bí rő sa g élő tt é rvé nyésí téni ném léhét, 
 amély a hata lyős jőgszaba lyők alapja n élé vü lt. 
 
A béhajthatatlansa g té nyé t é s mé rté ké t bizőnyí tani kéll. A béhajthatatlan kő vétélé s 
léí ra sa ném minő sü l kő vétélé s éléngédé snék. 
 
A mé rlégbén béhajthatatlan kő vétélé s ném szérépéltéthétő . 
 
A kő vétélé sék ésété bén é rté kvészté st kéll élsza mőlni az adő s, a vévő  minő sí té sé alapja n a 
kő ltsé gvété si é v décémbér 31-é n fénna llő  é s a bésza mőlő  ké szí té s idő pőntja ig 
pé nzü gyilég ném réndézétt kő vétélé sékné l a bésza mőlő  ké szí té sékőr réndélkézé sré a llő  
infőrma ciő k alapja n, ha vé lélmézhétő  a még ném té rü lé s. Az é rté kvészté st a kő vétélé s 
kő nyv szérinti é rté ké é s a kő vétélé s va rhatő an mégté rü lő  ő sszégé kő ző tti 
vésztésé gjéllégü  kü lő nbő zét ő sszégé bén kéll élsza mőlni, ha éz a kü lő nbő zét tartő snak 
mütatkőzik é s jéléntő s ő sszégü . 
 
Tartő s a kü lő nbő zét, ha az élő ző  é vi bésza mőlő  ké szí té sékőr is fénna llt. 
Jéléntő s ő sszégü  a kü lő nbő zét, ha méghaladja az adőtt kő vétélé s é rté ké nék 25 %-a t az 
élső  é vbén, a kő vétkéző  é vékbén a 10 %-a t. 

 
 

II.2. 
 

PIACI ÉRTÉKEN VALÓ ÉRTÉKELÉS 
 
Piaci é rté kén valő  é rté kélé s léhétsé gés: 

 vagyoni értékű jogok, 
 szellemi termékek, 
 tárgyi eszközök tekintetében a beruházások és a beruházásra adott 

előlegek nélkül, 
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  tulajdoni részesedést jelentő befektetések körében. 
 
Aménnyibén az é rté khélyésbí té ssél é rintétt észkő ző k kő zé  tartőző  béféktététt észkő ző k piaci 
é rté ké jéléntő sén méghaladja a visszaí ra s üta ni kő nyv szérinti é rté két (a nyilva ntarta sba 
vé télkőr méga llapí tőtt békérü lé si é rté két, illétvé immatéria lis javakna l, ta rgyi észkő ző kné l a 
térv szérint élsza mőlt é rté kcső kkéné s figyélémbé vé télé vél méghata rőzőtt néttő  é rté két), 
ézén észkő ző k piaci é rté kén is félvéhétő k. Ez ésétbén a békérü lé si é rté k, illétvé immatéria lis 
javakna l, ta rgyi észkő ző kné l a térv szérinti é rté kcső kkéné s figyélémbé vé télé vél 
méghata rőzőtt néttő  é rté k é s a piaci é rté k kü lő nbő zété t az észkő ző k kő ző tt 
é rté khélyésbí té ské nt, a főrra sők kő ző tt az é rté khélyésbí té ssél azőnős ő sszégbén, é rté kélé si 
tartalé kké nt léhét kimütatni. 
 
Az O nkőrma nyzat ném é l a piaci é rté kélé s léhétő sé gé vél.  
 
 

III. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 
Az O nkőrma nyzatna l é s inté zmé nyéiné l, valamint a Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalna l 
gőndőskődni kéll, hőgy az észkő ző k é s főrra sők é rté kélé si szaba lyzata ban főglalt 
élő í ra sőkat az é rintétt münkata rsak mégismérjé k, annak té nyé t a szaba lyzathőz 
csatőlt í vén ala í ra sükkal igazőlja k. 
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 1.sza mü  méllé klét 
 

 
MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 
AZ ESZKO ZO K E S FORRA SOK E RTE KELE SI SZABA LYZATA BAN főglaltakat mégismértém. 
Tüdőma sül vészém, hőgy az abban főglaltakat a münkavé gzé sém sőra n kő télés vagyők 
bétartani. 
 
 

NÉV BEOSZTÁS DÁTUM ALÁÍRÁS 
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 223/2013.(VII.31.) Kt. határozat 4. számú melléklete 
 

 
 
 

ALGYO I KO ZO S O NKORMA NYZATI HIVATAL 
ALGYO  NAGYKO ZSE G O NKORMA NYZAT 

E S INTE ZME NYEI 
 
 
 
 

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA 

 
 

Ké szü lt: Algyő , 2013…………… 
Jő va hagyta:………………………….. 

Jő va hagya s da tüma:…………………. 

 
Hata lyős:……………………….. 

Hata lya t vészti:………………… 

 
 

………………………………….. 
pé nzü gyi csőpőrtvézétő  

 
 
Szérvézéti égysé g vézétő jé nék ala í ra sa: 
 
Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal:………………………… 

Tiszaszigéti Kiréndéltsé g:……………………………………… 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata:…………………………… 

Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny:………………………………… 

Sziva rva ny O vőda:……………………………………………… 

Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r:…………………………………… 
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E L Ő S Z Ó  
 
 

Az a llamha ztarta s szérvézéti bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé rő l sző lő , tő bbsző r 
mő dősí tőtt 249/2000. (XII.24.) Kőrm. réndélét 8.§ (4) bék. c) pőntja ban főglalt élő í ra s 
é rtélmé bén a térmé ké rté késí té s é s szőlga ltata snyü jta s tékintété bén el kell készíteni az 
önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. 
 
A hivatkőzőtt kőrma nyréndélét 8. § (16) békézdé sé bén főglalt élő í ra s alapja n a kő zé rdékü  
adatszőlga ltata shőz kapcsőlő dő  kő ltsé gté rí té s ő sszégé méga llapí ta sa nak szaba lyait az 
ő nkő ltsé gsza mí ta s réndjé ré vőnatkőző  bélső  szaba lyzatnak tartalmazni kéll.  
 
Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy  

 részlétésén szabályőzza a szérvézétünknél főlyó önköltség számítási 
tévékénységét,  

 alapül szőlgáljőn az önköltség számítási tévékénység külső és bélső 
éllénőrzéséhéz. 

 
 

I. 
   

AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA,  
TARTALMA 

 
Az ő nkő ltsé g sza mí ta si szaba lyzat cé lja, hőgy ré szlétésén szaba lyőzza az alap é s va llalkőza si 
tévé kénysé g, valamint a szabad kapacita s kihaszna la sa t cé lző  tévé kénysé gé kérété bén  

- élő a llí tőtt észkő ző k,  
- élvé gzétt tévé kénysé gék vagy  
- nyü jtőtt szőlga ltata sők  

té nylégés kő zvétlén ő nkő ltsé gé nék, tőva bba  a kő zé rdékü  adatszőlga ltata shőz kapcsőlő dő  
kő ltsé gté rí té s pőntős ő sszégé nék méghata rőza sa ra ira nyülő  tévé kénysé gét. 
Az ő nkő ltsé g sza mí ta si szaba lyzat cé lja tőva bba , hőgy alapül szőlga ljőn az ő nkő ltsé g sza mí ta s 
kü lső  é s bélső  éllénő rzé sé héz.  

 
Az ő nkő ltsé gsza mí ta s féladata, hőgy az 5, 6, 7 sza mlaőszta lyban rő gzí tétt kiada sőkrő l 
(kő ltsé gékrő l) adatőkat szőlga ltassőn saja t élő a llí ta sü  észkő ző nké nt, tévé kénysé génké nt, 
valamint szőlga ltata sőnké nt. 

 
Az ő nkő ltsé g sza mí ta si szaba lyzat a kő vétkéző  té ma khőz kapcsőlő dő an tartalmaz élő í ra sőkat: 
 

1.   kő ltsé g, ő nkő ltsé g sza mí ta si főgalmak, 
2.   az ő nkő ltsé g sza mí ta s ta rgya (a kalküla ciő s égysé gék), 
3.   a kalküla ciő s sé ma, a kalküla ciő s kő ltsé gté nyéző k tartalma, 
4.  az ő nkő ltsé g sza mí ta s mő dszéré, a kő ltsé gék félőszta sa nak mő dja, 
5.  az ütő kalküla ciő  alapja t ké péző  bizőnylatők, 
6.  az ő nkő ltsé g sza mí ta s ké szí té sé nék idő pőntja, a kalküla ciő s idő szak, 
7.  az ő nkő ltsé g sza mí ta s é s a kő nyvvitél adatai égyéztété sé nék mő dja. 
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 8. a kő zé rdékü  adatszőlga ltata shőz kapcsőlő dő  kő ltsé gté rí té s ő sszégé 
méga llapí ta sa nak szaba lyai 

 
 

II.  
 

AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 
 
1. Költség, önköltség számítási fogalmak 
 
1.1. A költség 

A kő ltsé g az észkő z (térmé k) élő a llí ta sa, vagy szőlga ltata s, tévé kénysé g téljésí té sé 
é rdéké bén félhaszna lt é lő - é s hőltmünka pé nzé rté kbén kiféjézétt ő sszégé. 

 
1.2. Költségnem  

A költségném a költségéknék az államháztartás szérvézétéi bészámőlási és 
könyvvézétési kötélézéttségénék sajátősságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Kőrmányréndélétbén (tővábbiakban: Kőrm. réndélét) rögzítétt égységés 
számlakérét 5. számlaősztály számlacsőpőrtjai szérint kijélölt és méghatárőzőtt 
címék szérinti csőpőrtősítását jélénti.  

 
1.3. Költséghely  

A kő ltsé ghély a kő ltsé gék félmérü lé sé nék hélyé, térü létilég élhata rőlt szérvézéti 
égysé g vagy ré szlég.  
 
Az itt félmérü lt kő ltsé gék a félmérü lé sü k alkalma val ném sza mőlhatő k él 
kő zvétlénü l az észkő zré (térmé kré), vagy szőlga ltata sra, tévé kénysé gré. 
Félmérü lé sü kkőr kő zvétlén kő ltsé gnék ném minő sí thétő k. 
 
Ezéknék a kő ltsé géknék azőn ré szé, amély az élő a llí ta ssal illétvé a szőlga ltata ssal 
szőrős kapcsőlatba hőzhatő , a kü lő nfé lé téljésí tmé nyadatők ségí tsé gé vél a 
kalküla ciő s égysé gékré - ézén szaba lyzatban főglaltak szérint - a tvézéténdő k. 

 
1.4. Költségviselő 

Kő ltsé gvisélő  az észkő z (térmé k) vagy szőlga ltata s, tévé kénysé g amélyré a 
kő ltsé gék félmérü lé sü k alkalma val kő zvétlénü l élsza mőlhatő k, amélynék 
élő a llí ta sa, téljésí té sé é rdéké bén a kő ltsé gék félmérü lnék.  

 
1.5. A közvetlen önköltség, bekerülési (előállítási) érték  

A közvétlén önköltség, békérülési (élőállítási) érték, szőlgáltatás egy 
méghatárőzőtt ménnyiségi égységéré jütó észközfélhasználás (élőmünka, 
hőltmünka) pénzbén kiféjézétt összégé.
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 A közvetlen önköltség, bekerülési (előállítási) érték közé tartoznak azok a 
ráfordítások, amelyek: 

 
a)  a tévékénység végzésé, a szőlgáltatás nyújtás érdékébén az észközök 

(immatériális javak, tárgyi észközök, készléték) élőállítása, üzémbé hélyézésé, 
bővítésé, réndéltétésénék mégváltőztatása, átalakítása, érédéti állagának 
hélyréállítása sőrán közvetlenül felmerültek, 

b)  az élőállítással, tővábbá a szőlgáltatás végzésévél, nyújtásával bizonyíthatóan 
szoros kapcsolatban voltak, tővábbá 

c)  az észközökré (térmékré), tévékénységékré, szőlgáltatásőkra megfelelő 
mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 

Az előállítási költségek között kell elszámolni é s í gy a békérü lé si (élő a llí ta si) é rté k 
ré szé t ké pézi az idégén va llalkőző  a ltal mégvalő sí tőtt bérüha za shőz a szérvézétü nk (mint 
bérüha ző ) a ltal biztősí tőtt (az idégén va llalkőző  félé  ném sza mla zőtt) va sa rőlt anyag 
békérü lé si (bészérzé si) é rté ké t, tőva bba  a saja t élő a llí ta sü  térmé k, nyü jtőtt szőlga ltata s 
kő zvétlén ő nkő ltsé gé t a va sa rőlt anyag, a saja t élő a llí ta sü  térmé k té nylégés béé pí té sékőr, 
é s/vagy a szőlga ltata snyü jta ssal égyidéjü lég.  

 
A közvetlen önköltség nem tartalmazhat: 

a) é rté késí té si kő ltsé gékét é s 
b) az élő a llí ta ssal kő zvétlén kapcsőlatba ném hőzhatő  igazgata si é s égyé b a ltala nős 

(kő zpőnti ira nyí ta si) kő ltsé gékét. 
 
1.6. A költségek könyvviteli elszámolása 

Az észkő z élő a llí ta sa, a szőlga ltata s téljésí té sé, a tévé kénysé g vé gzé sé sőra n félmérü lt 
kő ltsé gék élsza mőla sa ra - szérvézétü nk sza mlaréndjé bén rő gzí téttéknék mégfélélő én - 
ha rőm sza mlaőszta ly szőlga l: 

 
a) az 5. sza mlaőszta ly a kő ltsé gékét kő ltsé gnémék szérint csőpőrtősí tva tartalmazza, 

a kő ltsé gék kő ltsé gnéménké nti gyü jté sé t szőlga lja, 
b) a 6. sza mlaőszta ly a kő zvététt kő ltsé gékét tartalmazza, a kő ltsé gék 

félmérü lé sé nék hélyé szérinti gyü jté sé ré szőlga l, 
c) a 7. sza mlaőszta ly az észkő ző k élő a llí ta sa, a szőlga ltata sők téljésí té sé sőra n 

félmérü lt é s az észkő ző k élő a llí ta sa val, szőlga ltata snyü jta ssal ő sszéfü ggé sbén 
kő zvétlénü l (valamint a félőszta s üta n a kő zvététtén) élsza mőlhatő  kő ltsé gék 
kő nyvvitéli nyilva ntarta sa ra szőlga l. 
 

A 7. sza mlaőszta ly a kő ltsé gvété sbén méghata rőzőtt szakféladatrénd szérinti tagőla sban 
tartalmazza a főlyő  kiada sőkat.  
A szakféladatők kiada sai (kő ltsé géi) kő zvétlén é s kő zvététt kiada sőkbő l (kő ltsé gékbő l) 
tévő dnék ő sszé. 

 
 
1.7. Az önköltségszámítás  

Az ő nkő ltsé gsza mí ta s őlyan mü szaki-gazdasa gi tévé kénysé g, améllyél méga llapí thatő  az 
élő a llí tőtt észkő ző k (térmé kék), a vé gzétt szőlga ltata sők va rhatő  (térvézétt), illétvé 
té nylégés kő zvétlén ő nkő ltsé gé, élő a llí ta si kő ltsé gé.  
 
 
 
Az önköltségszámítás feladata, hőgy adatőkat szőlga ltassőn: 
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 a saja t élő a llí ta sü  észkő ző k, szőlga ltata sők é rté kélé sé héz, élő a llí ta si é rté ké nék 

méghata rőza sa hőz, 
 a saja t élő a llí ta sü  észkő ző k, szőlga ltata sők, valamint a kő zé rdékü  adatszőlga ltata s 

ő nkő ltsé gé nék térvézé sé héz é s méga llapí ta sa hőz, 
 a gazdasa gi sza mí ta sőkhőz. 

 
1.8. Az önköltségszámítás - kalkuláció formái 

Az önköltségszámítás - kalkuláció formái: 
  az élőkalküláció (élőzétés önköltség), 
  a közbééső kalküláció (térmélés közbéni önköltség), 
  az ütókalküláció (ütólagős önköltség). 

 
Az előkalkuláció az a mü szaki-gazdasa gi tévé kénysé g, améllyél a tévé kénysé g, a 
szőlga ltata s mégkézdé sé élő tt szérvézétü nk méghata rőzza a mü szaki é s téchnőlő giai 
élő í ra sők bétarta sa méllétt - félhaszna lhatő  é lő - é s hőltmünka ménnyisé gé t é s ébbő l az 
é rvé nybén lé vő  a rak é s dí jté télék, valamint szémé lyi jéllégü  ra főrdí ta sők 
figyélémbévé télé vél kisza mí ta sra kérü l az élő a llí tandő  térmé k, tévé kénysé g, szőlga ltata s 
térv szérinti ő nkő ltsé gé. 

 
Elő kalküla ciő t léhét ké szí téni mindén őlyan tévé kénysé gré, amélynék kő ltsé gkihata sa van.  
 
A közbeeső kalkuláció az a tévé kénysé g, amély a tévé kénysé g, szőlga ltata s főlyamata ban - 
annak égyés fa zisait kő vétő én - infőrma l a térmé k, tévé kénysé g, szőlga ltata s ő nkő ltsé gé nék 
alaküla sa rő l.  

 
Az utókalkuláció az a mü szaki-gazdasa gi tévé kénysé g, améllyél a térmé k, tévé kénysé g, 
szőlga ltata s béféjézé sé üta n a té nylégésén félhaszna lt é lő - é s hőltmünka ménnyisé gé é s 
é rté ké alapja n méghata rőzzük az észkő z, tévé kénysé g, vagy szőlga ltata s té nylégés 
kő zvétlén ő nkő ltsé gé t, élő a llí ta si kő ltsé gé t. 
 
Az ő nkő ltsé gsza mí ta s mő dszéré a pótlékoló kalkuláció. 

 
A költségkigyűjtésen alapuló pótlékoló kalkuláció keretében  

- a saját vállalkozásban végzett beruházásra,  
- az alap-, illetve vállalkozási tevékenység, valamint  
- a szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység keretében végzett 

tevékenységre, előállított eszközre vagy nyújtott szolgáltatásra  
kivételezett anyagok és a ráfordított munkaidő bizonylataiból illetve az azokból készített 
feladások adatai alapján kell megállapítani a közvetlen költségeket (kiadásokat). 

Az általános (közvetett) költségeket pedig az igénybevételt kifejező mutatók alapján, 
pótlékolás útján kell az egyes tevékenységekre, szolgáltatásokra, saját előállítású eszközökre 
felosztani. 

 
2. Az önköltségszámítás tárgya (a kalkulációs egységek) 
 

Az ő nkő ltsé gsza mí ta s ta rgya a kalküla ciő s égysé g.  

Az O nkőrma nyzatna l kalkulációs egységet képez: 
 

a) Valamély szakféladat kérétébén éllátőtt égy-egy feladat 
 

b) Bérléti díjak: (3.sz.mélléklét) 
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 Lakásbérléti díjak: a bérléti díjakat a Képvisélő- téstülét a hélyi önkőrmányzatőkról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) békézdésé, tővábbá a lakásők és hélyiségék 
bérlétéré vőnatkőzó 1993. évi LXXV. tv. 3.§ (1) békézdés figyélémbé vétélévél 
réndélétbén határőzza még. 

Egyéb bérléti díjak: a bérléti díjak mégállapításánál a Képvisélő- téstülét figyélémmél 
kíséri az épülét fénntartási költségéit (közüzémi díjak, tisztítószérék stb.) valamint 
az épülét félújításának várható költségéit. A bérléti díj méghatárőzásánál 
figyélémbé kéll vénni a környéző télépülésékén mégállapítőtt díjakat. 

 

c) Fénymásőlási díj: mégállapításánál a papír, féstékpatrőn bészérzési 
értékét, valamint a gép karbantartási költségét vésszük figyélémbé. 
(4.sz.mélléklét) 
 

d) Szőciális gőndőzás díjai: A gőndőzónők münkanaplója alapján 
mégállapítőtt gőndőzási idő, valamint a gőndőzőtt jövédélmé és a 
szőciális törvény élőírásai alapján kérül méghatárőzásra. (ESZI 
Önkg.számítási mélléklét) 
 

e) Szőciális étkéztétés: az önkőrmányzat által méghatárőzőtt ára, az 
éllátőtt jövédélmé, a szállítási díj és a szőciális törvény élőírásai alapján 
kérül méghatárőzásra. (ESZI Önkg.számítási mélléklét) 
 

f) Közérdékű adatszőlgáltatás 
 
 
3. A kalkulációs séma, a kalkulációs költségtényezők tartalma 
 
3.1. A kalkulációs séma  

Az égyés kalküla ciő s égysé gék kő zvétlén ő nkő ltsé gé t, békérü lé si (élő a llí ta si) é rté ké t a 
kő vétkéző  kalküla ciő s sé ma szérinti ré szlétézé sbén kéll kisza mí tani: 

              
a.) Közvétlénül élszámőlható szémélyi jüttatásők 

b.) Közvétlénül élszámőlt szémélyi jüttatásők münkaadót térhélő járüléka 

c.) Közvétlénül élszámőlható anyagköltség 

d.) Közvétlénül élszámőlható dőlőgi kiadásők 

e.) Közvétlénül élszámőlható szőlgáltatási kiadásők 

f.) Egyéb közvétlén költségék 

Együtt közvetlen önköltség (a+b+c+d+e+f) 
 
3.2. Saját kivitelezésben előállított, felújított tárgyi eszköz önköltségének meghatározása 
 

A saját kivitélézésbén történő tárgyi észköz (immatériális javak) élőállítása, félújítása 
ésétén az önköltség mégállapításánál némcsak a kőnkrét észköz élőállításával, 
kivitélézésévél, szérélésévél kapcsőlatős 3.1. pőnt szérinti közvétlén költségékét kéll 
számításba vénni, haném a bérüházás (félújítás) mégszérvézésévél, lébőnyőlításával, 
műszaki térvézésévél kapcsőlatősan félmérülő, a tárgyi észközökhöz hőzzáréndélhétő 
közvétlén költségékét is. 
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 A ta rgyi észkő z saja t va llalkőza sban tő rté nő  élő a llí ta sakőr az élő a llí ta s kő zvétlén 
ő nkő ltsé gé nék ré szé                -   az alapőza si, szérélé si kő ltsé g, valamint 

 a prő baü zéméltété s kő ltsé gé. 
 
Ha a saja t va llalkőza sban vé gzétt bérüha za st (félü jí ta st) - bizőnyí thatő an - ilyén cí mén 
főlyő sí tőtt hitél, kő lcső n finanszí rőzza, akkőr annak ü zémbé hélyézé sé ig félmérü lt kamata t 
ném a kő zvétlén ő nkő ltsé gbén, haném a bészérzé si kő ltsé gék kő ző tt kéll élsza mőlni. 
 

 
3.3. Saját felhasználás céljából előállított termék bekerülési (előállítási) értékének 

megállapítása  
 

A saja t félhaszna la s cé lja bő l élő a llí tőtt térmé k békérü lé si (élő a llí ta si) é rté ké nék 
méga llapí ta sa na l a 3.1. pőnt szérinti kő zvétlén kő ltsé gékét kéll sza mí ta sba vénni. 
 

 
3.4. A kalkulációs költségtényezők tartalma 
 
3.4.1. Közvetlenül elszámolható személyi juttatás 
 

Közvétlénül élszámőlható szémélyi jüttatásként kéll figyélémbé vénni - az egy-egy 
kalkülációs égységként méghatárőzőtt - a tévékénység, szőlgáltatás téljésítésé valamint az 
észközök élőállítása érdékébén közvétlénül félmérült, illétvé kifizététt 

 alapillétmé nyékét, 
 illétmé nypő tlé kőkat é s 
 égyé b kő téléző  pő tlé kőkat. 
 

Kiadásként (költségként) egyaránt figyelembe kell venni 

 a téljés münkaidőbén főglalkőztatőttak, 

 a részmünkaidőbén főglalkőztatőttak, valamint 

 a nyügdíjasők és állőmányba ném tartőzók 
részéré téljésítétt kifizétésékét. 
 
Mind az élő kalküla ciő ban, mind az ütő kalküla ciő ban a szémé lyi jüttata sők ő sszégé n kí vü l, 
a szémé lyi jüttata sők sza mféjté sé nék alapja ül szőlga lő  münkaidő t is fél kéll tü ntétni.  

 
 
3.4.2. Közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadót terhelő járuléka 
 

A személyi juttatások munkaadót terhelő járulékai a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási 
járulékok, az egészségügyi hozzájárulás, továbbá minden olyan adók módjára fizetendő 
összeg, amelyet a személyi juttatások, vagy a foglalkoztatottak száma alapján kell 
megállapítani, függetlenül azok elnevezésétől.  

 
A közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadót terhelő járulékai címén az 
előkalkulációban beállítandó összeget az éves tervezett pótlékkulcs alapján lehet 
meghatározni.  

 
Té nylégés pő tlé kkülcs alkalmaza sa ésété n - a bé rfizété si jégyzé k adatai alapja n - mindén 
idő szakban szémbé kéll a llí tani az ilyén cí mén kifizététt ő sszégékét a szémé lyi jüttata sők 
ő sszégé vél é s a kisza mí tőtt pő tlé kkülcs alapja n kéll a kő zvétlén szémé lyi jüttata sőkra 
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 vétí tvé ézt a kő ltsé gté nyéző t az ütő kalküla ciő ban szérépéltétni. 
 
 
 

3.4.3. Közvetlenül elszámolható anyagköltség 
 

Kő zvétlén anyagkő ltsé gké nt kéll kimütatni a kalküla ciő s égysé g térhé ré ütalva nyőzhatő  
anyagők é rté ké t, í gy 

 a szakmai anyagők, 

 a bérüha za shőz, félü jí ta shőz félhaszna lt anyagők é rté ké t. 
 

A vásárolt anyagok, félkész termékek, alkatrészek bekerülési (beszerzési) értékét 
képezi: 
 

 az éngédmé nyékkél cső kkéntétt, féla rakkal nő vélt vé téla r, 

 a bészérzé ssél, rakta rba tő rté nt bésza llí ta ssal kapcsőlatban félmérü lt sza llí ta si 
é s rakőda si kő ltsé gék ő sszégé, 

 a kő zvétí tő i tévé kénysé g élléné rté ké, dí ja, 

 a bizőma nyi dí j, 

 a bészérzé shéz kapcsőlő dő  adő k (főgyaszta si adő , jő védé ki adő ), 

 a va mtérhék (va m, va mpő tlé k, va mkézélé si dí j), 

 fizéténdő  (fizététt) illété kék, 

 az élő zétésén félsza mí tőtt, dé lé ném vőnhatő  a ltala nős főrgalmi adő , 

 a jőgszaba lyőn alapülő  hatő sa gi igazgata si, szőlga ltata si dí jak, 

 az égyé b hatő sa gi igazgata si, szőlga ltata si élja ra si dí jak (kő rnyézétvé délmi 
térmé kdí j, szaké rtő i dí j). 

 
Anyagkő ltsé gké nt csak a té nylégésén félhaszna lt ké szlété rté k sza mőlhatő  él. 

 
A félhaszna la s anyagköltségét csökkenteni kell: 

 a fél ném haszna lt é s visszavé télézé sré kérü lő  anyagők é rté ké vél, 

 a térmélé s, a tévé kénysé g, szőlga ltata s sőra n kélétkézétt hülladé kők é rté ké vél 
(idéé rtvé a dőlgőző k séléjt ka rté rí té si kő télézéttsé gé t is). 

 
Hülladé k az az anyagménnyisé g, amély az ütalva nyőzőtt é s kiadőtt anyagők kiszaba sa, 
mé rétré va ga sa, mégmünka la sa kő zbén kélétkézik.  
 
Mind az élő kalküla ciő ban, mind az ütő kalküla ciő ban az anyagkő ltsé g ő sszégé méllétt az 
anyagők félhaszna la sa nak brüttő  é s néttő  ménnyisé gi adatait is fél kéll tü ntétni. 

 
3.4.4. Közvetlenül elszámolható dologi kiadások 

 
Kő zvétlénü l élsza mőlhatő  dőlőgi kiada ské nt kéll élsza mőlni az adőtt kalküla ciő s égysé ggél 
kapcsőlatban kő zvétlénü l félmérü lt dőlőgi kiada sőkat. A dőlőgi kiada sőkat a Kőrm. 
réndélét 9. sza mü  méllé klété nék „a sza mlaőszta lyők tartalma ra vőnatkőző  élő í ra sők” 
rő gzí tik. 
 

3.4.5. Közvetlenül elszámolható szolgáltatási kiadások 
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Kő zvétlénü l élsza mőlhatő  szőlga ltata si kiada ské nt kéll élsza mőlni az adőtt kalküla ciő s 
égysé ggél kapcsőlatban kő zvétlénü l félmérü lt szőlga ltata si kiada sőkat. A szőlga ltata si 
kiada sőkat a Kőrm. réndélét 9. sza mü  méllé klété nék „a sza mlaőszta lyők tartalma ra 
vőnatkőző  élő í ra sők” rő gzí tik. 

 
3.4.6. Egyéb közvetlen költség (kiadás) 
 

Az élő ző ékbén félsőrőlt kő ltsé gékén tü lménő én égyé b kő zvétlén kő ltsé gké nt (kiada ské nt) 
kéll kimütatni a kalküla ciő s égysé gré ütalva nyőzhatő  (élsza mőlhatő ) kő zvétlén dőlőgi 
kiada sőkat. (pld. sza llí ta si é s rakőda si kő ltsé g, a gé pék (térmélő  béréndézé sék) bé rléti dí ja. 

 

4. A közvététt (költséghélyékén félmérült) kiadásők (költségék) élszámőlásának és 
félősztásának módja 

 
4.1. Karbantartó műhely ( Az Önkormányzat nem rendelkezik közvetlen karbantartó 
műhellyel) 
 

Itt kéll kimütatni 
 a saja t kivitélézé sü  bérüha za s 
 a ta rgyi észkő ző k félü jí ta sa t, javí ta s, valamint 
 az idégénék ré szé ré vé gzétt szőlga ltata s 

kiada sait. 
 

A saja t kivitélézé sü  bérüha za s, félü jí ta s valamint az  idégénék ré szé ré vé gzétt szőlga ltata s 
ő nkő ltsé gé nék méga llapí ta sa hőz az anyagfélhaszna la st  é s a szémé lyi jüttata sőkat 
münkasza mra kéll ütalva nyőzni illétvé élsza mőlni. 
 
Az inté zmé ny sza mvitéli réndjé bén főglaltak szérint élsza mőlt mü hély rézsikő ltsé gé t az 
idő szakban élsza mőlt (félmérü lt) ..................... (munkaóra, személyi juttatások) ara nya ban 
kéll mégősztani a szőlga ltata st igé nybé vévő k kő ző tt. 

 
4.2. Kazánház és energiaszolgáltatás ( Az Önkormányzat nem rendelkezik közvetlen 
kazánházzal) 
 

Itt kéll élsza mőlni a mélégvizét, fü té st, gő zt szőlga ltatő  kaza nők kiada sait (kő ltsé géit), 
tőva bba  - a saja t ü zémén kí vü li - ma s szérvék a ltal szőlga ltatőtt mélégví z, gő z, ta vhő  
kiada sait. 
 
A kiada sők félőszta sa nak alapja .................... (négyzetméter, légköbméter). 

 
 
4.3. Gépjármű üzemeltetés 

 
Itt kéll élsza mőlni (kü lő n fő kő nyvi sza m mégbőnta sa val) a gé pja rmü vék ü zéméltété sé nék 
ő sszés kiada sait (kő ltsé géit), tőva bba  az idégén gé pja rmü vék igé nybévé télé é rt fizététt 
ő sszégét is. 
Biztősí tani kéll a saja t gé pja rmü vék ü zéméltété sé vél kapcsőlatős kiada sők élkü lő ní té sé t, 
annak é rdéké bén, hőgy a fajlagős kő ltsé g méga llapí thatő  légyén. 
 
Az idégénék sza ma ra nyü jtőtt szőlga ltata s élléné rté ké rő l a Ké pvisélő -téstü lét kü lő n 
szaba lyzatban réndélkézik.  



172 

 Aménnyibén a gé pja rmü vék idégénék sza ma ra nyü jtőtt  szőlga ltata sőn félü l tőva bbi 
kiada sők félmérü lnék, annak félőszta sa nak alapja: ............................ (szállított súly, teljesített 
kilométer, teljesített tonnakilométer vagy teljesített óra). 
 
 

4.4. Konyha (élelmezési üzem) ( Az Önkormányzat nem rendelkezik közvetlen konyhával) 
 

Itt kéll élsza mőlni a kőnyha n főglalkőztatőtt alkalmazőttak ő sszés szémé lyi jüttata sait azők 
ja rülé kaival égyü tt, a téljés é lélmézé si anyagfélhaszna la st, a ma s réndéltété sü  (tisztí tő , 
takarí tő  stb.) anyagők félhaszna la sa t, a hélyisé gék, gé pék, béréndézé sék karbantarta si 
kiada sait, az igé nybé vétt kü lső  szőlga ltata sőkat, tőva bba  a saja t kiségí tő  ré szlégék a ltal 
nyü jtőtt szőlga ltata sők (karbantarta s, kaza nha z, gé pja rmü  igé nybévé tél) félőszta s ü tja n 
kapőtt kiada sait (kő ltsé géit). 
 
Az é lélmézé si kiada sők (kő ltsé gék) méga llapí ta sa na l az é lélmézé si nyérsanyag kiada sa nak 
(kő ltsé gé nék) ő sszégé bő l kéll kiindülni é s azt kéll pő tlé kőlni a kőnyha rézsikő ltsé gé vél. 
 
A kőnyha é lélmézé si nyérsanyag kő ltsé géin kí vü li rézsikő ltsé g félőszta sa nak alapja: 
.................... (nyersanyagköltség, egyenértékszámmal számított ételadag) 

 
A kü lső  szérvék (szémé lyék) ré szé ré nyü jtőtt (kisza mla zőtt) é lélmézé s kő ltsé gé t té nylégés 
téljés ő nkő ltsé gén kéll figyélémbé vénni. 

 
4.5. Házinyomda( Az Önkormányzat nem rendelkezik közvetlen házinyomdával) 
 

Itt kéll élsza mőlni a ha zinyőmda (ha zi sőkszőrősí tő ü zém) ő sszés kiada sait (kő ltsé géit). 
 

Az idégénék ré szé ré vé gzétt (kisza mla zőtt) szőlga ltata s ő nkő ltsé gé nék méga llapí ta sa hőz 
az anyagfélhaszna la st, valamint a szémé lyi jüttata sőkat münkasza mra kéll ütalva nyőzni 
illétvé élsza mőlni. 
Az inté zmé ny sza mvitéli réndjé bén főglaltak szérint élsza mőlt nyőmdai rézsikő ltsé gét az 
idő szakban élsza mőlt (félmérü lt) szémé lyi jüttata sők ara nya ban kéll mégősztani a 
szőlga ltata st igé nybévévő k kő ző tt. 

 
 
5. Az utókalkuláció alapját képező bizonylatok 
 
5.1. Aménnyibén a kalküla ciő s égysé gékré, kő zvétlénü l élsza mőlhatő  kő ltsé gék mérü lnék fél, a 

személyi juttatásokról és azok járulékairól havőnta félada st kéll ké szí téni 

                   Félélő s: szémé lyzéti ü gyinté ző  

                   Hata ridő : ta rgyhő t kő vétő  hő nap 15.-é 
 
5.2. Aménnyibén a kalküla ciő s égysé gékré kő zvétlénü l élsza mőlhatő  kő ltsé gék mérü lnék fél, 

az anyagköltségekről havőnta félada st kéll ké szí téni 

                     Félélő s: ü zéméltété si élő adő  

                   Hata ridő : ta rgyhő t kő vétő  hő nap 15.-é 
 

6.3. Aménnyibén a kalküla ciő s égysé gékré kő zvétlénü l élsza mőlhatő  kő ltsé gék mérü lnék fél, 
az előállítási külön költség ő sszégé rő l havőnta félada st kéll ké szí téni 

                     Félélő s: ü zéméltété si élő adő  
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                    Hata ridő : ta rgyhő t kő vétő  hő nap 15.-é 
 

6.4. Aménnyibén a kalküla ciő s égysé gékré kő zvétlénü l élsza mőlhatő  kő ltsé gék mérü lnék fél, 
az  egyéb közvetlen költségek ré szé t ké péző  kő zvétlén dőlőgi kiada sők ő sszégé rő l 
havőnta kéll ké szí téni 

Félélő s: ü zéméltété si élő adő  

 Hata ridő : ta rgyhő t kő vétő  hő nap 15.-é 
 

6.  A költségek utalványozásának, elszámolásának bizonylati rendje 
 

A Számviteli törvény előírásai szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az 
eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, 
bizonylatot kell kiállítani (készíteni). 
A sza mvitéli, é s ébbő l kő vétkéző én az ő nkő ltsé gsza mí ta ssal kapcsőlatős nyilva ntarta sőkba 
csak szaba lyszérü én kia llí tőtt bizőnylat alapja n szabad adatőkat béjégyézni. 

Az ő nkő ltsé gsza mí ta s bizőnylatainak kiémélt alaki é s tartalmi kéllé kéi a kő vétkéző k: 

 a bizőnylat mégnévézé sé é s sőrsza ma, vagy égyé b ma s azőnősí tő ja,  

 a bizőnylatőt kia llí tő  szérvézéti égysé g mégjélő lé sé, 

 a gazdasa gi mü vélétét élréndélő  szémé ly vagy szérvézét mégjélő lé sé, 

 az ütalva nyőző  é s a réndélkézé s vé gréhajta sa t igazőlő  szémé ly, 

 a ké szlétmőzga sők bizőnylatain az a tvévő  ala í ra sa, 

 a bizőnylat kia llí ta sa nak idő pőntja, illétvé kivé télésén - a gazdasa gi mü vélét 
jéllégé tő l, idő béni hata lya tő l fü ggő én - annak az idő szaknak a mégjélő lé sé, 
amélyré a bizőnylat adatai vőnatkőznak, 

 a (mégtő rté nt) gazdasa gi mü vélét tartalma nak léí ra sa vagy mégjélő lé sé, a 
gazdasa gi mü vélét őkőzta va ltőza sők ménnyisé gi, minő sé gi é s é rté kbéni adatai, 

 a bizőnylatők adatainak ő sszésí té sé ésété n az ő sszésí té s alapja ül szőlga lő  
bizőnylatők kő ré nék, valamint annak az idő szaknak a mégjélő lé sé, amélyré az 
ő sszésí té s vőnatkőzik. 

 
Az önköltségszámítás számvitelen belüli folyamatában az önköltségszámítás alapbizonylatai 
azonosak a számvitel analitikus, illetve szintetikus könyvelésének alapbizonylataival.  

 
A térmélé ssél, tévé kénysé ggél, szőlga ltata ssal ő sszéfü ggő  alapvétő  bizőnylatők a 
kő vétkéző k: 

 ké szléték a llőma nyva ltőza si bizőnylata, 
 igé nybé vétt szőlga ltata sők bizőnylata, 
 szémé lyi jéllégü  ra főrdí ta sők bizőnylata,  
 é rté kcső kkéné si léí ra s bizőnylatai, 
 égyé b kő ltsé gék bizőnylatai, 
 kő zvététt kő ltsé gék félőszta sa nak bizőnylatai. 

 
Ezén bizőnylatők adata llőma nya t szérvézétü nk bizőnylati szaba lyzata szaba lyőzza. 
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 7.  Az önköltségszámítás készítésének időpontja, a kalkulációs időszak, az 
elkészítésért felelős személyek 

 
7.1. Az égyés kalküla ciő s égysé gék ő nkő ltsé gé nék méga llapí ta sa hőz a kéttő s kő nyvvitéli 

nyilva ntarta s kiégé szí té séké nt kü lő n analitiküs nyilva ntarta st (ütő kalküla ciő s lapőt) kéll 

 kalküla ciő s égysé génké nt, 

 a II/3/1. pőntban méghata rőzőtt kalküla ciő s sé ma nak mégfélélő én vézétni. 
 
7.2. A saja t térmélé sü  ké szléték, valamint a saja t kivitélézé sbén mégvalő sí tőtt béféjézétlén 

bérüha za sők (félü jí ta sők) é v vé gi mé rlégé rté ké nék méghata rőza sa hőz ütő kalküla ciő t kéll 
ké szí téni a ta rgyé vét kő vétő  ........-ig. 

 
A saja t térmélé sü  ké szléték ütő kalküla ciő ja nak élké szí té sé é rt ......... félélő s. 

 
A saja t kivitélézé sbén mégvalő sí tőtt béféjézétlén bérüha za sők (félü jí ta sők) 
ütő kalküla ciő ja nak élké szí té sé é rt ................... félélő s. 
 
Az ütő kalküla ciő  égy pé lda nya t haladé ktalanül a t kéll adni a kő nyvélé s ré szé ré. 

 
7.3. A saja t kivitélézé sbén mégvalő sí tőtt bérüha za s valamint félü jí ta s aktiva lhatő  é rté ké nék 

méga llapí ta sa é rdéké bén é s bérüha za s, félü jí ta s béféjézé sé t kő vétő én a béféjézé st kő vétő  
........ (hónap, negyedév) .... napja ig ütő kalküla ciő t  kéll ké szí téni. 

 
Az ütő kalküla ciő  élké szí té sé é rt ........................ félélő s. 
 
Az ütő kalküla ciő  égy pé lda nya t haladé ktalanül a t kéll adni a kő nyvélé s ré szé ré. 
 

7.4. A mégréndélé sré téljésí tétt szakmai szőlga ltata s, tévé kénysé g ő nkő ltsé gé nék 
méga llapí ta sa é rdéké bén a tévé kénysé g béféjézé sé t kő vétő  ............ (hónap, negyedév) ........... 
napja ig ütő kalküla ciő t kéll ké szí téni. 

 
Az ütő kalküla ciő  élké szí té sé é rt ...................... félélő s.  

 
7.5. A karbantartő  mü hély, ha zinyőmda a ltal idégén ré szé ré vé gzétt (kisza mla zőtt münka) 

ő nkő ltsé gé nék méga llapí ta sa é rdéké bén a szőlga ltata s béféjézé sé t kő vétő  ........... (hónap, 
negyedév) ...... napja ig ütő kalküla ciő t kéll ké szí téni. 

 
Az ütő kalküla ciő  élké szí té sé é rt.......................... félélő s.  

 
(Az elkészítés határidejénél figyelembe kell venni, hogy a közvetett költségek felosztása 
havonta vagy negyedévenként történik-e.) 

 
 
8. Az önköltségszámítás és a könyvvitel adatainak egyeztetése 
 
8.1. Az élké szí tétt ütő kalküla ciő k adatai a kő nyvvitéli nyilva ntarta sban széréplő  adatőkkal 

égyéztétni kéll. 
 

Az égyéztété st az ütő kalküla ciő  béféjézé sé t kő vétő én 15 napőn bélü l égyéztétni kéll. 
 

8.2. Az ő nkő ltsé gsza mí ta s é s a kő nyvvitéli adatők égyéztété sé nék érédmé nyé rő l 
haladé ktalanül ta jé kőztatni kéll az inté zmé ny gazdasa gi vézétő jé t. 
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9. A közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés összege 
megállapításának szabályai 

 
Az infőrma ciő s ő nréndélkézé si jőgrő l é s az infőrma ciő szabadsa grő l sző lő  2011. é vi CXII. 
tő rvé ny 29. § (3) békézdé sé alapja n: „Az adatőt kézélő  kő zféladatőt élla tő  szérv a ma sőlat 
ké szí té sé é rt – az azzal kapcsőlatban félmérü lt kő ltsé gék mé rté ké ig térjédő én – 
kő ltsé gté rí té st a llapí that még, mély ő sszégrő l az igé nylő t az igé ny téljésí té sé t mégélő ző én 
ta jé kőztatni kéll.” 
 
Az a llamha ztarta ssal ő sszéfü ggő  kő zé rdékü  adatők ké rélémré tő rté nő  szőlga ltata sa ésété n 
a ké rélémbén főglalt adatők kő zlé sé vél (idéé rtvé a ma sőla st é s az adatők méghata rőzőtt 
szémpőntők szérinti élő a llí ta sa t, illétvé csőpőrtősí ta sa t is) ő sszéfü ggé sbén félmérü lt 
kő ltsé ggél ara nyős té rí té st kéll fizétni. 
 
A költségtérítés összegét a következők szerint kell megállapítani:  

a.) adatok másolatra történő előkészítése:  

a.a.) a másolását végző személy(ek)nek a feladat elvégzésére fordított 
munkaórája: …. óra x a közalkalmazott, köztisztviselő egy órára eső 
illetményének összegével (…………. Ft/munkaóra) = ….………….. Ft. 

a.b.) az a.a.) pontban kiszámolt illetmény után fizetendő ( ……. % szociális 
hozzájárulási adó., valamint ….. % munkaerő-piaci) járulék =   ………………. Ft 

a.c.)   a.a.) + a.b.) összesen: ………………… Ft 
 

b.) a másolás költsége: 

másolt oldalak száma: ………….. db 

oldalanként fizetendő összeg: ………. Ft/oldal (itt meg kell határozni, hogy milyen 
összeget kíván a költségvetési szerv érvényesíteni)  

a másolásért fizetendő összeg: …………. Ft 
 

c.) költségtérítés összesen:  

c.a.) adatok másolásra történő előkészítése:  ………………….. Ft                                         

c.b.)   másolás költsége:                                  …………………  Ft 

           Összesen:                                            ………………….. Ft 
 
Az adatok másolásához szükséges időráfordítást a szervezeti egység vezetője  igazolja le. 
 
A költségtérítés összegét a jelen szabályzat 2. számú mellékletét képező „Elszámoló ív”-en kell 
megállapítani.   
Az előzőek szerint kiszámított költségtérítést az adatok előállítása után, de azoknak a 
kérelmező részére történő átadása előtt, készpénzfizetési számla alapján kell megfizetni.  

 
 
 

10. Záró rendelkezés 
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 Az Önköltségszámítási szabályzat 2013 ………. nap lép hatályba, a kőrábban (…. ..-tól) 
hatályban vőlt Önköltségszámítási szabályzat éttől az időpőnttól hatályát vészti. 

 
 ......................, 201..  .......................  

 
 
                                                                 ……….....…....................................... 
                                                                         Kő ltsé gvété si szérv vézétő jé  
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1.sz. méllé klét 

 
 

Költséghely megnevezése: ........................................................... 

Költséghely főkönyvi számlaszáma: .......................................... 

Elszámolási időszak: ................................................................... 

 
 

K i m u t a t á s 
a közvetett költségek felosztásának 

alapjául szolgáló - tárgyidőszaki - mutatószámokról  
 

 
                   Mutatószám mértékegysége: ............................. 

 
Szolgáltatást igénybe vevő neve 
(megnevezése)  

Szakfeladat 
száma 

Munkaszám  Mutatószám 
mennyisége 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Mutatószám összesen    

 
........................, 201.. ...................  
 
 
                                                                                           ............................ 
                                                                                                     vézétő   
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…………………………………. 
      Költségvetési szerv                                                                                  2. sz. méllé klét 

 
ELSZÁMOLÓ ÍV 

a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó  
költségtérítéshez 

 
Kő zé rdékü  adat mégisméré sé ré ira nyülő  ké rélém bényü jtő ja: 
……………………………………………………………………………………………….. 

Ké rt kő zé rdékü  adat tartalma: ………………………………………………… 

Sza mla za si cí m: ………………………………………………………………. 

Az adatők méghatárőzőtt szémpőntők szérinti élőállítását, csőpőrtősítását végző 
szémély(ék) :  

……………………………………………..   …………………………………………….. 

 
Kő ltsé gté rí té s ő sszégé:  

1.)  Az adatők ma sőla sa ra főrdí tőtt münkaő ra: ……… ő ra 

2.)  Egy ő ra ra éső  illétmé ny:                                                …………. Ft 

3.)  Mégté rí téndő  illétmé ny ő sszégé:                                ……………. Ft 

4.)  ….. % szőcia lis hőzza ja rüla s (3. pőnt üta n)              …………….  Ft 

5.)  ….. % münkaérő  piaci  ja rülé k (3. pőnt üta n)           …………….. Ft 

6.) O sszésén (3+4+5)                                                       …………….. Ft 

7.) Ma sőlt őldalak sza ma: ………. db 

8.) Oldalanké nt fizéténdő  ő sszég: ………….. Ft/őldal 

9.) Ma sőla sé rt fizéténdő  ő sszég:                                       …………… Ft 

10.) Költségtérítés összesen (6+9):                                   …………... Ft            
 

Az adatők méghatárőzőtt szémpőntők szérinti élőállítását, csőpőrtősítását végző 
szémély(ék) münkaidő ráfőrdítását igazőlőm. 

 
………………, 201. ………… 
                                                                                  ………………………. 
                                                                                               ala í ra s 
A kő ltsé gté rí té s ő sszégé t kisza mí tőtta:  
 
……………….., 201. …………….. 
                                                                                  ………………………… 
                                                                                             ala í ra s 
 
 
Aménnyibén tő bb, kü lő nbő ző  illétmé nnyél főglalkőztatőtt szémé ly vé gézté az adatők 
ma sőla sa t, ü gy az  
élsza mőlő  í vét szémé lyénké nt kéll élké szí téni.  
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3. sz. méllé klét 
 

Ingatlan bé rbéada sa nak kalküla ciő s adatlapja 
 
 

A bé rlémé ny tí püsa:  éséti bé rbéada s  tartő s bé rlét 
 
Ingatlan mégnévézé sé, cí mé:…………………………………………………………….. 
A bé rlémé ny térü lété:……………………m2 
Bé rlé si idő szak:……………………….-tő l………………………….-ig 
 
Térvézétt kiada s: 

1. Szémé lyi jéllégü  kifizété sék:  ………………………..Ft 
 
2. Münkaadő t térhélő  ja rülé kők:  ………………………..Ft 

 
3. Kő zvétlén anyag- é s anyagjéllégü  kő ltsé gék: ………………………..Ft 

 
4. E rté kcső kkéné s:   ………………………..Ft 

 
5. Egyé b kő ltsé gék:   ………………………..Ft 

 
O sszés kiada s:   ………………………..Ft 

 
 
 
Egy m2-ré jütő  kiada s:………………………..Ft 
 
 
 
Algyő , 201…………………….. 
 
 
      …………………………………… 
        Ala í ra s 
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4. sz. méllé klét 
 

Eszkő z bé rbéada sa nak kalküla ciő s adatlapja 
 
 
 
 

A bé rlé s tí püsa:   éséti bé rbéada s  tartő s bé rlét 
 
Az észkő z tí püsa:  kisé rté kü  ta rgyi észkő z  béféktététt észkő z  
 
Bé rlé si idő szak:………………………….-tő l…………………………………-ig 
 
 
Térvézétt kiada sők: 
 
1. Elsza mőlandő  é rté kcső kkéné si léí ra s é vés külcsa: …………………………% 
 
2. Az é rté kcső kkéné s alapja (brüttő  é rté k):  …………………………Ft 
 
3. Az é rté kcső kkéné s é vés ő sszégé:   …………………………Ft 
 
4. Az é rté kcső kkéné s égy napra jütő  ő sszégé (3. pőnt/365): ...……………………….Ft 
 
A bérlési időszakra jutó kiadás összege:……………………….Ft 
 
 
 
 
 
Algyő , 201………………………………. 
 
 
 
 
       ………………………………. 
        Ala í ra s 
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Megismerési nyilatkozat  
 
 

A ……………… (költségvetési szerv) 201.. ………….-tő l hata lyős O nkő ltsé gsza mí ta si  
szaba lyzata ban főglaltakat mégismértém. Tüdőma sül vészém, hőgy az abban léí rtakat a 
münka m sőra n kő télés vagyők bétartatni.  
 
 

Né v  Féladat, 
hata skő r 

Da tüm  Ala í ra s 
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223/2013.(VII.31.) Kt. határozat 5.1. számú melléklete 

 
 
 
 

Algyői Faluház és Könyvtár 
 

PÉNZKEZELÉSI- ÉS BANKSZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
                                    
 
 
 
 
Ké szü lt: 2013. ma rciüs 1. 
 
 
 
 
 
 

Jő va hagyta: ……………………………….. 
Jő va hagya s da tüma: ……………………… 

 
 
 
 
 

Hata lyős: 2013. ma rciüs 1. 
Hata lya t vészti: ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ..…………………………     …………………………..              
adő - é s pé nzü gyi csőpőrtvézétő      szérvézéti égysé g 
vézétő jé 
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A sza mvitélrő l sző lő  2000. é vi C. tő rvé ny, valamint az a llamha ztarta s szérvézétéi 
bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l sző lő  
249/2000.(XII.24.) sza mü  Kőrm.réndélét szérint az a llamha ztarta s szérvézétéi 
sza mvitéli pőlitika ja nak kő téléző  tartalmi élémé a pé nz-é s banksza mla kézélé si, 
é rté kélé si szaba lyzat. 
 
 
E szaba lyőza si kő télézéttsé gnék élégét té vé az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s 
a hőzza  tartőző  ő na llő an mü kő dő  pé nzkézélé ssél is főglalkőző  szérvézétéi 
ha zipé nzta ri pé nzkézélé sé t, valamint a banksza mla kőn lébőnyőlí tőtt pé nzfőrgalőm 
kézélé sé t, tőva bba  az é rté kkézélé st az ala bbi jőgszaba lyők figyélémbévé télé vél 
szaba lyőzőm: 

 Sza mvitélrő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 2000.é vi C. tő rvé ny, 
 Az a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si 

kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 
249/2000.(XII.24.) Kőrma nyréndélét, 

 Az a llamha ztarta srő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 2011. é vi CXCV. tő rvé ny, 
 Az a llamha ztarta srő l sző lő  tő rvé ny vé gréhajta sa rő l sző lő  368/2011 (XII.31. 

Kőrma nyréndélét 
 Eléktrőniküs ala í ra srő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 2001. é vi XXXV. tő rvé ny 
 A Pé nzfőrgalőm lébőnyőlí ta sa rő l sző lő  18/2009.(VII..6.)MNB réndélét, 
 Az éléktrőniküs sza mla val kapcsőlatős égyés réndélkézé sékrő l sző lő  

46/2007. (XII.29.) PM réndélét.  
 
A szabályzat kiadásának célja 
 
A szaba lyzat kiada sa nak cé lja, hőgy biztősí tsa a kő ltsé gvété si szérv 

 pé nzészkő zéinék kézélé sé vél kapcsőlatős féladatők égyé rtélmü  
méghata rőza sa t, 

 a pé nzfőrgalőm (ké szpé nzbén, illétvé banksza mla n tő rté nő ) 
lébőnyőlí ta sa nak réndjé t, 

 a pé nzkézélé s szémé lyi- é s ta rgyi félté télit, félélő ssé gi szaba lyait, 
 a ké szpé nzbén é s kincsta ri sza mla n tartőtt pé nzészkő ző k főrgalma t, 
 a ké szpé nza llőma nyt é rintő  pé nzmőzga sők jőgcí méit é s élja ra si réndjé t, 
 a napi za rő  a llőma ny maxima lis mé rté ké t, 
 a pé nzsza llí ta s réndjé t, 
 a ké szpé nza llőma ny éllénő rzé sékőr kő véténdő  élja ra si szaba lyőkat, 
 a pé nzkézélé ssél kapcsőlatős bizőnylatők réndjé t é s a pé nzfőrgalőmmal 

kapcsőlatős nyilva ntarta si szaba lyőkat. 
 
Jélén pé nzkézélé si szaba lyzat fő bb ira nyainak méghata rőza sa é rt, valamint annak 
vé gréhajta sa é rt, illétvé vé gréhajtata sa é rt a jégyző , élké szí té sé é rt a pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő  félélő s. 
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I.  BANKSZÁMLAKEZELÉS 

 
Az Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r féladata mindazőn kő zféladatők, kő zszőlga ltata sők 
őpératí v lébőnyőlí ta sa é s mégvalő sí ta sa, amélyét tő rvé ny, félü gyéléti szérvé, vagy 
égyé b jőgszaba lyők a féladatkő ré bé ütal. 
 
A féladatők tő bbsé gé nék mégvalő sí ta sa az őpératí v gazda lkőda s kérété bén 
tő rté nik, s mint ilyén, tő bbsé gü k pé nzmőzga ssal ja r. 
 
a ltal bőnyőlí tőtt pé nzfőrgalőm: 

 banksza mlafőrgalőm, 
 ké szpé nzfőrgalőm igé nybévé télé vél tő rté nik 
 

 
 

1./Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése 
 
Az O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété nék dő nté sé alapja n az Algyő i Falüha z é s 
Kő nyvta r számlavezető pénzintézeté : 

Raiffeisen Bank Rt. Szegedi Fiókja 
6722 Szeged Kossuth L.sgt.9-13. 

 
Az Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r elszámolási számlájának pé nzfőrgalmi sza ma: 
 

12067008-01331463-00100000 
 

A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal pé nzü gyi csőpőrtvézétő jé nék kő téléssé gé a 
banksza mla félétt réndélkézé si jőgősültsa ggal mégbí zőtt szémé lyék ala í ra si 
cí mpé lda nya nak, é s a haszna lt bé lyégző  szaba lyszérü  béjélénté sé rő l gőndőskődni. 
A banksza mla n tő rté nő  pé nzmőzga sők ala í ra sa éléktrőniküs mő dőn valő sül még. A 
Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal é s a sza mlavézétő  bank kő ző tt lé tréjő tt szérző dé s 
alapja n a bank kő télés biztősí tani az éléktrőniküs ala í ra shőz szü ksé gés észkő ző két, 
é s kő dőkat a Hivatal réndélkézé sé ré bőcsa tani. 
 

 
2./ Az Algyői Faluház és Könyvtár bankszámláinak kimutatása 

 
12067008-01331463-00100000      Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r 
 
 
A sza mla k nyita sa ra, vézété sé ré vőnatkőző  banksza mlaszérző dé sék ala í ra sa ra a 
kő télézéttsé gva llala sra é s annak éllénjégyzé sé ré a méghatalmazőttak égyü ttésén 
jőgősültak.            
 
 
2.1. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság 
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Az Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r banksza mla ja félétti réndélkézé sré az ala bbi 
szémé lyék jőgősültak: 
 
Név:     Beosztás: 
Első helyen aláírók: 
Béné Zőlta n    igazgatő  
Lélé Istva nné     mü vélő dé sszérvéző  
 
 
                                                                   
Második helyen aláírók: 
Kőva cs Erika    adő - é s pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
Kissné  Széndréi Edit   pé nzü gyi élő adő  
Jüha sz Rita    pé nzü gyi élő adő  
 
Ala í ra sra csak ké t ala í rő  égyü ttésén jőgősült (1 élső , é s 1 ma sődik ala í rő ). 
 

 
 

3.  Bankszámlaszerződésből adódó jogok és kötelezettségek 
 
Az Önkormányzati Hivatal köteles: 

 gőndőskődni a banksza mla félétt réndélkézé si jőgősültsa ggal mégbí zőtt 
szémé lyék é s a haszna lt bé lyégző  szaba lyszérü  béjélénté sé rő l, 

 a sza mlafőrgalőm lébőnyőlí ta sa ra a bank a ltal réndszérésí tétt 
nyőmtatva nyőkat haszna lni, é s azőn féltü ntétni az azőnősí ta shőz szü ksé gés 
adatőkat, 

 félélni a fédézéthia ny miatt ném téljésí tétt mégbí za sők 
jőgkő vétkézmé nyéié rt, 

 a bankőt é rtésí téni - 60 nappal élő bb - a banksza mlaszérző dé s 
félmőnda sa rő l 

 
A számlavezető bank jogai és kötelezettségei: 

 A bank a Kő ző s Hivatal ké rélmé ré fédézétigazőla sa t ad, é s azt a tvézéti a 
fédézétbiztősí ta si sza mla ra, 

 A bank az O nkőrma nyzat sza mla ja n fénna llő  kő vétélé s üta n va ltőző  mé rté kü  
kamatőt fizét é s azt jő va í rja a banksza mla n, 

 A bank a banksza mla vézété sé é rt, a pé nzfőrgalőm lébőnyőlí ta sa é rt 
pé nzfőrgalmi jütalé kőt, égyé b szőlga ltata si dí jat, jütalé kőt sza mí t fél, 

 A bank az ésétlégés kő lcső n vissza ném fizété sé ésété n ké sédélmi kamatőt 
sza mí t fél. 

 A bank a kamatők va ltőza sa rő l í ra sban, a dí jak, jütalé kők va ltőza sa rő l 
hirdétmé ny ü tja n é rtésí ti a Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalt, 

 A bank a banksza mla k java ra-térhé ré í rt ő sszégékrő l sza mlakivőnattal, a 
csatőlt éléktrőniküs bizőnylattal, égyés té télékné l az érédéti őkma ny 
mégkü ldé sé vél é rtésí ti az O nkőrma nyzati Hivatalt, 
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 A bank fédézéthia ny ésété n münkabé rfizété shéz münkabé rhitélt nyü jt. 
 
A va lasztőtt sza mlavézétő  pé nzinté zét a ké pvisélő  téstü lét dő nté sé alapja n 
va ltőztathatő  még. Az O nkőrma nyzati Hivatal pé nzü gyi csőpőrtja a dő nté srő l a 
va ltőza s térvézétt idő pőntja élő tt harminc nappal mégélő ző én é rtésí ti a 
tő rzskő nyvi nyilva ntarta st vézétő  Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Térü léti 
A llamha ztarta si Hivatalt. 
A ta jé kőztata s hata ridő ré tő rté nő  élkü ldé sé é rt a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  a félélő s. 

Az O nkőrma nyzati Hivatal, mint a hélyi ő nkőrma nyzat gazda lkőda sa t vé gréhajtő  
szérv a kő ltsé gvété si élsza mőla si sza mla ja n lé vő  szabad pé nzészkő zéit - a kő zpőnti 
kő ltsé gvété sbő l sza rmaző  hőzza ja rüla sők é s ta mőgata sők kivé télé vél - ba rmély 
pé nzinté zétné l bété tké nt élhélyézhéti. 

Az a tménétilég szabad pé nzészkő ző k bété tké nt valő  élhélyézé sé rő l a kő ltsé gvété si 
réndélétbén méghata rőzőtt mő dőn a pőlga rméstér, valamint a pé nzinté zét 
kiva laszta sa rő l a Ké pvisélő -téstü lét dő nt 
 

4. A Pénzkezelés lebonyolításának rendje 

A számlaforgalom lebonyolítása 

Az Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r banksza mla ira é rkéző  béfizété sék jő va í ra sa 

 a tütala si mégbí za s 

 ké szpé nz a tütala si mégbí za s 

alapja n tő rté nik 

A tütala ssal é rkéznék az ala bbi bévé télék: 

 égyé b kü lő nfé lé kiégé szí té sék, ta mőgata sők, 

 kisza mla zőtt térmé kék é s szőlga ltata sők élléné rté ké, 

 a tvétt pé nzészkő ző k. 

Ké szpé nzbéfizété sék alapja n tő rté nik a jő va í ra s 

 ésétlégés égyé b béfizété sékné l 

A ké szpé nz a tütala si mégbí za s a Kő ző s Hivatal  mégréndélé sé alapja n nyőmdailag 
kérü l légya rta sra. A ké szpé nza tütala snak tartalmaznia kéll a sza mlatülajdőnős 
névé t é s sza mlasza ma t, a béfizété s jőgcí mé t é s a béfizétő  azőnősí tő t. 

 

 
Hitelintézeti ügyfélterminál használata: 

 A banksza mla főrgalőm a RAIFFEISEN Bank REX ü gyfé ltérmina l szőftvérrél valő sül 
még. Az ü gyfé ltérmina l é s a sza mlavézétő  hitélinté zét kő ző tt kő zlékédő  adatők 
(mégbí za sők, visszaigazőla sők) titkősak. 

A términa l haszna lata hőz a pé nzfőrgalmi szőlga ltatő  a ltal biztősí tőtt 
félhaszna lő né v é s jélsző  (éz ütő bbit a félhaszna lő  havőnta mégva ltőztat) jélénti a 
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félhaszna lő i jőgősültsa gőt. 

A kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalna l a tranzakciő k vé gzé sé t az ala bbi dőlgőző k 
ré szé ré éngédé lyézzü k: 
  Kissné  Széndéri Edit 
  Tő rő k Andra sné  
 
Az ü gyfé ltérmina l haszna lata ra jőgősültak a félhaszna lő né v é s jélsző  haszna lata val 
ü zéméltétik a términa lt. A jőgősültak jégyzé ké t a szaba lyzat 2.1. pőntja 
tartalmazza. 
Az adatők rő gzí té sé üta n a bankhőz béjéléntétt ala í ra sra jőgősült szémé lyék titkős 
jélszava nak béí ra sa üta n indí thatő k a tranzakciő k. 
 
Az a tütala shőz haszna lt flőppy lémézék ő rzé sé vaskazétta ban tő rté nik, amélyét 
kü lő n pa ncé lszékré nybén kéll ő rizni. A vaskazétta é s a pa ncé lszékré ny külcsa t a 
pé nzü gyi csőpőrtvézétő  kézéli. 
 
A félhaszna lő né v é s jélsző  biztőnsa gős hélyén tő rté nő  ta rőla sa é rt a fént 
mégnévézétt ü gyinté ző k félélnék. 
Hiba s tranzakciő  vé gzé sé é rt a términa l haszna lő ja félél. 
 

A téljésí té sékrő l napi bőnta sban ké szü lő  mégbí za sők lista ja tartalmazza: 

 a da tümőt, 

 a mégtérhélé sré kérü lő  sza mlasza mőt,  

 a kédvézmé nyézétt sza mlasza ma t, 

 a kédvézmé nyézétt névé t, 

 az ütalandő  ő sszégét, 

 a kő zlémé nyt, 

 é s az ala í ra st. 

 
A banksza mla n tő rté nő  jő va í ra sők é s térhélé sék napi főrgalma nak élsza mőla sa rő l 
é s a banksza mla égyénlégé rő l a sza mlavézétő  pé nzinté zét banksza mla kivőnatőt 
ké szí t. 
A banksza mla kivőnat tartalmazza: 

 a banksza mla mégnévézé sé t, sza ma t, 
 a kivőnat sőrsza ma t, 
 a kő nyvélé s da tüma t, 
 az é rté knapőt, 
 a főrgalőm mégnévézé sé t, kő zlémé nyt, 
 azőnősí tő  adatőkat, 
 térhélé s, jő va í ra s ő sszégé t, 
 nyitő  égyénlégét, 
 térhélé s, jő va í ra s ő sszégé t, 
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 a za rő  égyénlégét. 
  
A banksza mla kivőnat alapja n a napi kő nyvélé s mégtő rté ntékőr égyéztétni 
szü ksé gés a banksza mla égyénlégé t. Az égyéző  kő nyvélé s üta n a banksza mla 
kivőnat a hőzza tartőző  bizőnylatőkkal égyü tt kérü l léfü zé sré. A banksza mla kőn 
lébőnyőlő dő  pé nzfőrgalőm fő kő nyvi kő nyvélé sé a CGR élnévézé sü  sza mí tő gé pés 
kő nyvélé si prőgram ségí tsé gé vél tő rté nik.  
 

5. Készpénz felvétele, készpénz felvételére jogosult személyek 
 

 
Az Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r banksza mla ja rő l ké szpé nz félvé télé ném 
éngédé lyézétt. 
 
 
 

HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYOK 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Inté zmé nyéi az O nkőrma nyzat pé nzta ra hőz 
kapcsőlő dő an a llandő  é s éséti mégbí za st kézélnék, valamint pé nzbészédő  hélyké nt 
mü kő dnék. 
A pé nzbészédő  hélyék csak ké szpé nzbén téljésí tétt béfizété sék bészédé sé ré 
jőgősültak. A bészédétt ő sszégbő l kifizété st sémmilyén jőgcí mén ném 
téljésí thétnék. 
A bészédétt bévé télékét mé g aznap, vagy ha a pőstai nyitva tarta s ném éngédi 
akkőr ma snap kő télés az O nkőrma nyzat sza mla ja ra csékkén béfizétni. 
A béfizété sék bizőnylatőla sa ra készpénzfizetési számlát (B.13-372/a/ü j/6V.rsz.) 
é s nyugta tömböt (B.15-40/V/PM) kéll haszna lni. 
A va sa rőlt sza mla- é s nyügta tő mbő krő l a sza mvitéli tő rvé ny élő í ra sainak 
mégfélélő én szigőrü  sza mada sők nyilva ntarta sa élnévézé sü , DE.916 sza mü  
nyőmtatva nyt kő télésék az inté zmé nyék haszna lni, é s a bétélt tő mbő két 10 é vig 
kő télésék mégő rizni. 
 
 

6.  Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje 
 

 Kötelezettségvállalás 
 
A kő télézéttsé gva llala s a jő va hagyőtt kiada si élő ira nyzatők térhé ré főganatősí tőtt 
őlyan inté zkédé s, mély jő vő béni fizété si kő télézéttsé ggél ja r. Ré szlétéit a 
Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, 
ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat II. pőntja tartalmazza. 
 

 
7. Pénzügyi elszámolás előkészítés 
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7.1 Teljesítés igazolásának dokumentálása 
 
A kő télézéttsé gva llala s alapja n élvé gzétt téljésí té s mégtő rté nté t dőküménta ltan 
igazőlni kéll. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, 
téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat IV. 
pőntja tartalmazza. 
 
7.2 Érvényesítés 
 
A kő télézéttsé gva llala s alapja n téljésí tétt gazdasa gi ésémé nyrő l kia llí tőtt őkma nyt a 
kifizété s téljésí té sé élő tt é rvé nyésí téni kéll. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, 
pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré 
vőnatkőző  szaba lyzat V. pőntja tartalmazza. 
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7.3 Utalványozás 
 
Az ütalva nyőza s a kiada s téljésí té sé nék, illétvé a bévé tél bészédé sé nék vagy 
élsza mőla sa nak élréndélé sé t jélénti. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi 
éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  
szaba lyzat  VI. pőntja tartalmazza. 
 
7.4 Pénzügyi ellenjegyzés 
 
Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, 
é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat III. pőntja tartalmazza. 
 
 

8. Összeférhetetlenségi szabályok 
 

Az ő sszéfé rhététlénsé gi szaba lyők azt a cé lt szőlga lja k, hőgy a réndélkéző  é s az 
éllénő rzé st vé gző  szémé lyé mindén ésétbén kü lő n va ljőn, é s a kő ltsé gvété s térhé ré 
élsza mőlandő  fizété si kő télézéttsé g, illétvé a bévé télék téljésí té sé légala bb ké t 
szémé ly inté zkédé sé alapja n kérü ljő n főganatősí ta sra. Ré szlétéit a 
Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, 
ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat VII. pőntja tartalmazza. 
 
 

9. A pénztári nyitva tartás, ügyfélfogadás rendje 
 

Az ü gyfélék ta jé kőztata sa é rdéké bén a pé nzta rhélyisé g ajtaja ra vagy égyé b jő l 
la thatő  hélyré ki kéll fü ggészténi a ha zipé nzta ri ő ra kat (nyitvatarta si réndét), 
valamint az ütalva nyőző , é rvé nyésí tő , éllénjégyző , é s a pé nzta rős pé nzta réllénő r 
ala í ra sa t. 
Ú gyélni kéll arra, hőgy a va ltőza sők főlyamatősan a tvézété sré kérü ljénék az ü gyfé l-
ta jé kőztatő n, hőgy az mindig aktüa lis infőrma ciő t szőlga ltassőn. 
 
A pé nzta ri nyitva tarta s münkanapőkőn: 
 - Hé tfő :   9 - 12, é s 13 - 15 ő ra ig 
 - Kédd:   Za rva 
 - Szérda:  9 - 12, é s 13 - 17 ő ra ig 
 - Csü tő rtő k:  Za rva 
 - Pé nték:  9 - 12 ő ra ig 
 
 

10. Záró rendelkezések 
 

 
Jélén szaba lyzat 2013. ma rciüs 1. napja n lé p hata lyba, é s visszavőna sig é rvé nyés. 
Ezzél égy- idő bén hata lya t vészti a 2008. janüa r 1–é n kiadőtt szaba lyzat. 
 
Az é rvé nyés szaba lyzat élő í ra sait valaménnyi é rintéttnék bé kéll tartani.  
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Algyő , 2013. ma jüs 21. 
 
 
     …….……………………………………….. 
       Dr.Varga Ildikő  
             jégyző  



192 

 

1. sz. méllé klét 
 
 

Kötelezettségvállalásra jogosult 
 
 

Név Beosztás Aláírás 

Béné Zőlta n igazgatő   

 
 

Utalványozásra jogosult 
 

Név Beosztás Aláírás 

Béné Zőlta n igazgatő   

 
 
 

Pénzügyi ellenjegyzésére jogosult 
 
Kőva cs Erika Pé nzü gyi 

csőpőrtvézétő  
 

 
 
 

Érvényesítésre jogosultak 
 

Név Beosztás Aláírás 

Kissné  Széndréi 
Edit 

pé nzü gyi élő adő   

Tő rő k Andra sné  pé nzta rős  

Jüha sz Rita pé nzü gyi élő adő   

 
 

Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak 
 
 

Név Beosztás Aláírás 

Béné Zőlta n igazgatő   

Lélé Istva nné  mü vélő dé sszérvéző   
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 
A pé nz- é s banksza mla-kézélé si- é rté kélé si szaba lyzatban főglaltakat 
mégismértém. Tüdőma sül vészém, hőgy a szaba lyzatban főglaltakat a 
münkavé gzé sém sőra n kő télés vagyők bétartani. 
 

NÉV BEOSZTÁS DÁTUM ALÁÍRÁS 
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223/2013.(VII.31.) Kt. határozat 5.2. számú melléklete 

 
 
 
 
 

Egyesített Szociális Intézmény 
 

PÉNZKEZELÉSI- ÉS BANKSZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
                                    
 
 
 
 
Ké szü lt: 2013. ma rciüs 1. 
 
 
 
 
 
 

Jő va hagyta: ……………………………….. 
Jő va hagya s da tüma: ……………………… 

 
 
 
 
 

Hata lyős: 2013. ma rciüs 1. 
Hata lya t vészti: ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ..…………………………     …………………………..                                           
adő - é s pé nzü gyi csőpőrtvézétő      szérvézéti égysé g 
vézétő jé 
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A sza mvitélrő l sző lő  2000. é vi C. tő rvé ny, valamint az a llamha ztarta s szérvézétéi 
bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l sző lő  
249/2000.(XII.24.) sza mü  Kőrm.réndélét szérint az a llamha ztarta s szérvézétéi 
sza mvitéli pőlitika ja nak kő téléző  tartalmi élémé a pé nz-é s banksza mla kézélé si, 
é rté kélé si szaba lyzat. 
 
 
E szaba lyőza si kő télézéttsé gnék élégét té vé az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s 
a hőzza  tartőző  ő na llő an mü kő dő  pé nzkézélé ssél is főglalkőző  szérvézétéi 
ha zipé nzta ri pé nzkézélé sé t, valamint a banksza mla kőn lébőnyőlí tőtt pé nzfőrgalőm 
kézélé sé t, tőva bba  az é rté kkézélé st az ala bbi jőgszaba lyők figyélémbévé télé vél 
szaba lyőzőm: 

 Sza mvitélrő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 2000.é vi C. tő rvé ny, 
 Az a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si 

kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 
249/2000.(XII.24.) Kőrma nyréndélét, 

 Az a llamha ztarta srő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 2011. é vi CXCV. tő rvé ny, 
 Az a llamha ztarta srő l sző lő  tő rvé ny vé gréhajta sa rő l sző lő  368/2011 (XII.31. 

Kőrma nyréndélét 
 Eléktrőniküs ala í ra srő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 2001. é vi XXXV. tő rvé ny 
 A Pé nzfőrgalőm lébőnyőlí ta sa rő l sző lő  18/2009.(VII..6.)MNB réndélét, 
 Az éléktrőniküs sza mla val kapcsőlatős égyés réndélkézé sékrő l sző lő  

46/2007. (XII.29.) PM réndélét.  
 
A szabályzat kiadásának célja 
 
A szaba lyzat kiada sa nak cé lja, hőgy biztősí tsa a kő ltsé gvété si szérv 

 pé nzészkő zéinék kézélé sé vél kapcsőlatős féladatők égyé rtélmü  
méghata rőza sa t, 

 a pé nzfőrgalőm (ké szpé nzbén, illétvé banksza mla n tő rté nő ) 
lébőnyőlí ta sa nak réndjé t, 

 a pé nzkézélé s szémé lyi- é s ta rgyi félté télit, félélő ssé gi szaba lyait, 
 a ké szpé nzbén é s kincsta ri sza mla n tartőtt pé nzészkő ző k főrgalma t, 
 a ké szpé nza llőma nyt é rintő  pé nzmőzga sők jőgcí méit é s élja ra si réndjé t, 
 a napi za rő  a llőma ny maxima lis mé rté ké t, 
 a pé nzsza llí ta s réndjé t, 
 a ké szpé nza llőma ny éllénő rzé sékőr kő véténdő  élja ra si szaba lyőkat, 
 a pé nzkézélé ssél kapcsőlatős bizőnylatők réndjé t é s a pé nzfőrgalőmmal 

kapcsőlatős nyilva ntarta si szaba lyőkat. 
 
Jélén pé nzkézélé si szaba lyzat fő bb ira nyainak méghata rőza sa é rt, valamint annak 
vé gréhajta sa é rt, illétvé vé gréhajtata sa é rt a jégyző , élké szí té sé é rt a pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő  félélő s. 
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I.  BANKSZÁMLAKEZELÉS 

 
Az Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny féladata mindazőn kő zféladatők, 
kő zszőlga ltata sők őpératí v lébőnyőlí ta sa é s mégvalő sí ta sa, amélyét tő rvé ny, 
félü gyéléti szérvé, vagy égyé b jőgszaba lyők a féladatkő ré bé ütal. 
 
A féladatők tő bbsé gé nék mégvalő sí ta sa az őpératí v gazda lkőda s kérété bén 
tő rté nik, s mint ilyén, tő bbsé gü k pé nzmőzga ssal ja r. 
 
a ltal bőnyőlí tőtt pé nzfőrgalőm: 

 banksza mlafőrgalőm, 
 ké szpé nzfőrgalőm igé nybévé télé vél tő rté nik 
 

 
 

1./Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése 
 
Az O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété nék dő nté sé alapja n az Egyésí tétt Szőcia lis 
Inté zmé ny számlavezető pénzintézeté : 

Raiffeisen Bank Rt. Szegedi Fiókja 
6722 Szeged Kossuth L.sgt.9-13. 

 
Az Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny elszámolási számlájának pé nzfőrgalmi sza ma: 
 

12067008-01331483-00100004 
 

A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal pé nzü gyi csőpőrtvézétő jé nék kő téléssé gé a 
banksza mla félétt réndélkézé si jőgősültsa ggal mégbí zőtt szémé lyék ala í ra si 
cí mpé lda nya nak, é s a haszna lt bé lyégző  szaba lyszérü  béjélénté sé rő l gőndőskődni. 
A banksza mla n tő rté nő  pé nzmőzga sők ala í ra sa éléktrőniküs mő dőn valő sül még. A 
Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal é s a sza mlavézétő  bank kő ző tt lé tréjő tt szérző dé s 
alapja n a bank kő télés biztősí tani az éléktrőniküs ala í ra shőz szü ksé gés észkő ző két, 
é s kő dőkat a Hivatal réndélkézé sé ré bőcsa tani. 
 

 
2./ Az Egyesített Szociális Intézmény bankszámláinak kimutatása 

 
12067008-01331483-00100004     Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny 
 
 
A sza mla k nyita sa ra, vézété sé ré vőnatkőző  banksza mlaszérző dé sék ala í ra sa ra a 
kő télézéttsé gva llala sra é s annak éllénjégyzé sé ré a méghatalmazőttak égyü ttésén 
jőgősültak.            
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2.2. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság 
 
Az Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny banksza mla ja félétti réndélkézé sré az ala bbi 
szémé lyék jőgősültak: 
 
 
Név:     Beosztás: 
Első helyen aláírók: 
Jankővicsné  Vérés Katalin  inté zmé nyvézétő  
Kőva csné  Lősőncz Magdőlna  inté zmé nyvézétő  hélyéttés 
 
                                                                   
Második helyen aláírók: 
Kőva cs Erika    adő - é s pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
Kissné  Széndréi Edit   pé nzü gyi élő adő  
Jüha sz Rita    pé nzü gyi élő adő  
 
Ala í ra sra csak ké t ala í rő  égyü ttésén jőgősült (1 élső , é s 1 ma sődik ala í rő ). 

 
 

3.  Bankszámlaszerződésből adódó jogok és kötelezettségek 
 
Az Önkormányzati Hivatal köteles: 

 gőndőskődni a banksza mla félétt réndélkézé si jőgősültsa ggal mégbí zőtt 
szémé lyék é s a haszna lt bé lyégző  szaba lyszérü  béjélénté sé rő l, 

 a sza mlafőrgalőm lébőnyőlí ta sa ra a bank a ltal réndszérésí tétt 
nyőmtatva nyőkat haszna lni, é s azőn féltü ntétni az azőnősí ta shőz szü ksé gés 
adatőkat, 

 félélni a fédézéthia ny miatt ném téljésí tétt mégbí za sők 
jőgkő vétkézmé nyéié rt, 

 a bankőt é rtésí téni - 60 nappal élő bb - a banksza mlaszérző dé s 
félmőnda sa rő l 

 
A számlavezető bank jogai és kötelezettségei: 

 A bank a Kő ző s Hivatal ké rélmé ré fédézétigazőla sa t ad, é s azt a tvézéti a 
fédézétbiztősí ta si sza mla ra, 

 A bank az O nkőrma nyzat sza mla ja n fénna llő  kő vétélé s üta n va ltőző  mé rté kü  
kamatőt fizét é s azt jő va í rja a banksza mla n, 

 A bank a banksza mla vézété sé é rt, a pé nzfőrgalőm lébőnyőlí ta sa é rt 
pé nzfőrgalmi jütalé kőt, égyé b szőlga ltata si dí jat, jütalé kőt sza mí t fél, 

 A bank az ésétlégés kő lcső n vissza ném fizété sé ésété n ké sédélmi kamatőt 
sza mí t fél. 

 A bank a kamatők va ltőza sa rő l í ra sban, a dí jak, jütalé kők va ltőza sa rő l 
hirdétmé ny ü tja n é rtésí ti a Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalt, 

 A bank a banksza mla k java ra-térhé ré í rt ő sszégékrő l sza mlakivőnattal, a 
csatőlt éléktrőniküs bizőnylattal, égyés té télékné l az érédéti őkma ny 
mégkü ldé sé vél é rtésí ti az O nkőrma nyzati Hivatalt, 
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 A bank fédézéthia ny ésété n münkabé rfizété shéz münkabé rhitélt nyü jt. 
 
A va lasztőtt sza mlavézétő  pé nzinté zét a ké pvisélő  téstü lét dő nté sé alapja n 
va ltőztathatő  még. Az O nkőrma nyzati Hivatal pé nzü gyi csőpőrtja a dő nté srő l a 
va ltőza s térvézétt idő pőntja élő tt harminc nappal mégélő ző én é rtésí ti a 
tő rzskő nyvi nyilva ntarta st vézétő  Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Térü léti 
A llamha ztarta si Hivatalt. 
A ta jé kőztata s hata ridő ré tő rté nő  élkü ldé sé é rt a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  a félélő s. 

Az O nkőrma nyzati Hivatal, mint a hélyi ő nkőrma nyzat gazda lkőda sa t vé gréhajtő  
szérv a kő ltsé gvété si élsza mőla si sza mla ja n lé vő  szabad pé nzészkő zéit - a kő zpőnti 
kő ltsé gvété sbő l sza rmaző  hőzza ja rüla sők é s ta mőgata sők kivé télé vél - ba rmély 
pé nzinté zétné l bété tké nt élhélyézhéti. 

Az a tménétilég szabad pé nzészkő ző k bété tké nt valő  élhélyézé sé rő l a kő ltsé gvété si 
réndélétbén méghata rőzőtt mő dőn a pőlga rméstér, valamint a pé nzinté zét 
kiva laszta sa rő l a Ké pvisélő -téstü lét dő nt 
 

4. A Pénzkezelés lebonyolításának rendje 

A számlaforgalom lebonyolítása 

Az Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny banksza mla ira é rkéző  béfizété sék jő va í ra sa 

 a tütala si mégbí za s 

 ké szpé nz a tütala si mégbí za s 

alapja n tő rté nik 

A tütala ssal é rkéznék az ala bbi bévé télék: 

 égyé b kü lő nfé lé kiégé szí té sék, ta mőgata sők, 

 kisza mla zőtt térmé kék é s szőlga ltata sők élléné rté ké, 

 a tvétt pé nzészkő ző k. 

Ké szpé nzbéfizété sék alapja n tő rté nik a jő va í ra s 

 ésétlégés égyé b béfizété sékné l 

A ké szpé nz a tütala si mégbí za s a Kő ző s Hivatal  mégréndélé sé alapja n nyőmdailag 
kérü l légya rta sra. A ké szpé nza tütala snak tartalmaznia kéll a sza mlatülajdőnős 
névé t é s sza mlasza ma t, a béfizété s jőgcí mé t é s a béfizétő  azőnősí tő t. 

 

 
Hitelintézeti ügyfélterminál használata: 

 A banksza mla főrgalőm a RAIFFEISEN Bank REX ü gyfé ltérmina l szőftvérrél valő sül 
még. Az ü gyfé ltérmina l é s a sza mlavézétő  hitélinté zét kő ző tt kő zlékédő  adatők 
(mégbí za sők, visszaigazőla sők) titkősak. 

A términa l haszna lata hőz a pé nzfőrgalmi szőlga ltatő  a ltal biztősí tőtt 
félhaszna lő né v é s jélsző  (éz ütő bbit a félhaszna lő  havőnta mégva ltőztat) jélénti a 
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félhaszna lő i jőgősültsa gőt. 

A kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalna l a tranzakciő k vé gzé sé t az ala bbi dőlgőző k 
ré szé ré éngédé lyézzü k: 
  Kissné  Széndéri Edit 
  Tő rő k Andra sné  
 
Az ü gyfé ltérmina l haszna lata ra jőgősültak a félhaszna lő né v é s jélsző  haszna lata val 
ü zéméltétik a términa lt. A jőgősültak jégyzé ké t a szaba lyzat 2.1. pőntja 
tartalmazza. 
Az adatők rő gzí té sé üta n a bankhőz béjéléntétt ala í ra sra jőgősült szémé lyék titkős 
jélszava nak béí ra sa üta n indí thatő k a tranzakciő k. 
 
Az a tütala shőz haszna lt flőppy lémézék ő rzé sé vaskazétta ban tő rté nik, amélyét 
kü lő n pa ncé lszékré nybén kéll ő rizni. A vaskazétta é s a pa ncé lszékré ny külcsa t a 
pé nzü gyi csőpőrtvézétő  kézéli. 
 
A félhaszna lő né v é s jélsző  biztőnsa gős hélyén tő rté nő  ta rőla sa é rt a fént 
mégnévézétt ü gyinté ző k félélnék. 
Hiba s tranzakciő  vé gzé sé é rt a términa l haszna lő ja félél. 
 

A téljésí té sékrő l napi bőnta sban ké szü lő  mégbí za sők lista ja tartalmazza: 

 a da tümőt, 

 a mégtérhélé sré kérü lő  sza mlasza mőt,  

 a kédvézmé nyézétt sza mlasza ma t, 

 a kédvézmé nyézétt névé t, 

 az ütalandő  ő sszégét, 

 a kő zlémé nyt, 

 é s az ala í ra st. 

 
A banksza mla n tő rté nő  jő va í ra sők é s térhélé sék napi főrgalma nak élsza mőla sa rő l 
é s a banksza mla égyénlégé rő l a sza mlavézétő  pé nzinté zét banksza mla kivőnatőt 
ké szí t. 
A banksza mla kivőnat tartalmazza: 

 a banksza mla mégnévézé sé t, sza ma t, 
 a kivőnat sőrsza ma t, 
 a kő nyvélé s da tüma t, 
 az é rté knapőt, 
 a főrgalőm mégnévézé sé t, kő zlémé nyt, 
 azőnősí tő  adatőkat, 
 térhélé s, jő va í ra s ő sszégé t, 
 nyitő  égyénlégét, 
 térhélé s, jő va í ra s ő sszégé t, 
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 a za rő  égyénlégét. 
  
A banksza mla kivőnat alapja n a napi kő nyvélé s mégtő rté ntékőr égyéztétni 
szü ksé gés a banksza mla égyénlégé t. Az égyéző  kő nyvélé s üta n a banksza mla 
kivőnat a hőzza tartőző  bizőnylatőkkal égyü tt kérü l léfü zé sré. A banksza mla kőn 
lébőnyőlő dő  pé nzfőrgalőm fő kő nyvi kő nyvélé sé a CGR élnévézé sü  sza mí tő gé pés 
kő nyvélé si prőgram ségí tsé gé vél tő rté nik.  
 

5. Készpénz felvétele, készpénz felvételére jogosult személyek 
 

 
Az Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny banksza mla ja rő l ké szpé nz félvé télé ném 
éngédé lyézétt. 
 
 

HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYOK 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Inté zmé nyéi az O nkőrma nyzat pé nzta ra hőz 
kapcsőlő dő an a llandő  é s éséti mégbí za st kézélnék, valamint pé nzbészédő  hélyké nt 
mü kő dnék. 
A pé nzbészédő  hélyék csak ké szpé nzbén téljésí tétt béfizété sék bészédé sé ré 
jőgősültak. A bészédétt ő sszégbő l kifizété st sémmilyén jőgcí mén ném 
téljésí thétnék. 
A bészédétt bévé télékét mé g aznap, vagy ha a pőstai nyitva tarta s ném éngédi 
akkőr ma snap kő télés az O nkőrma nyzat sza mla ja ra csékkén béfizétni. 
A béfizété sék bizőnylatőla sa ra készpénzfizetési számlát (B.13-372/a/ü j/6V.rsz.) 
é s nyugta tömböt (B.15-40/V/PM) kéll haszna lni. 
A va sa rőlt sza mla- é s nyügta tő mbő krő l a sza mvitéli tő rvé ny élő í ra sainak 
mégfélélő én szigőrü  sza mada sők nyilva ntarta sa élnévézé sü , DE.916 sza mü  
nyőmtatva nyt kő télésék az inté zmé nyék haszna lni, é s a bétélt tő mbő két 10 é vig 
kő télésék mégő rizni. 
 
 

6.  Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje 
 
 
Kötelezettségvállalás 
 
A kő télézéttsé gva llala s a jő va hagyőtt kiada si élő ira nyzatők térhé ré főganatősí tőtt 
őlyan inté zkédé s, mély jő vő béni fizété si kő télézéttsé ggél ja r. Ré szlétéit a 
Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, 
ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat II. pőntja tartalmazza. 
 
 

7. Pénzügyi elszámolás előkészítés 
 

7.1 Teljesítés igazolásának dokumentálása 
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A kő télézéttsé gva llala s alapja n élvé gzétt téljésí té s mégtő rté nté t dőküménta ltan 
igazőlni kéll. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, 
téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat IV. 
pőntja tartalmazza. 
 
7.2 Érvényesítés 
 
A kő télézéttsé gva llala s alapja n téljésí tétt gazdasa gi ésémé nyrő l kia llí tőtt őkma nyt a 
kifizété s téljésí té sé élő tt é rvé nyésí téni kéll. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, 
pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré 
vőnatkőző  szaba lyzat V. pőntja tartalmazza. 
 
7.3 Utalványozás 
 
Az ütalva nyőza s a kiada s téljésí té sé nék, illétvé a bévé tél bészédé sé nék vagy 
élsza mőla sa nak élréndélé sé t jélénti. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi 
éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  
szaba lyzat  VI. pőntja tartalmazza. 
 
7.4 Pénzügyi ellenjegyzés 
 
Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, 
é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat III. pőntja tartalmazza. 
 
 

8. Összeférhetetlenségi szabályok 
 

Az ő sszéfé rhététlénsé gi szaba lyők azt a cé lt szőlga lja k, hőgy a réndélkéző  é s az 
éllénő rzé st vé gző  szémé lyé mindén ésétbén kü lő n va ljőn, é s a kő ltsé gvété s térhé ré 
élsza mőlandő  fizété si kő télézéttsé g, illétvé a bévé télék téljésí té sé légala bb ké t 
szémé ly inté zkédé sé alapja n kérü ljő n főganatősí ta sra. Ré szlétéit a 
Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, 
ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat VII. pőntja tartalmazza. 
 
 

9. A pénztári nyitva tartás, ügyfélfogadás rendje 
 

Az ü gyfélék ta jé kőztata sa é rdéké bén a pé nzta rhélyisé g ajtaja ra vagy égyé b jő l 
la thatő  hélyré ki kéll fü ggészténi a ha zipé nzta ri ő ra kat (nyitvatarta si réndét), 
valamint az ütalva nyőző , é rvé nyésí tő , éllénjégyző , é s a pé nzta rős pé nzta réllénő r 
ala í ra sa t. 
Ú gyélni kéll arra, hőgy a va ltőza sők főlyamatősan a tvézété sré kérü ljénék az ü gyfé l-
ta jé kőztatő n, hőgy az mindig aktüa lis infőrma ciő t szőlga ltassőn. 
 
A pé nzta ri nyitva tarta s münkanapőkőn: 
 - Hé tfő :  9 - 12, é s 13 - 15 ő ra ig 
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 - Kédd:  Za rva 
 - Szérda:  9 - 12, é s 13 - 17 ő ra ig 
 - Csü tő rtő k: Za rva 
 - Pé nték:  9 - 12 ő ra ig 
 
 

10. Záró rendelkezések 
 

 
Jélén szaba lyzat 2013. ma rciüs 1. napja n lé p hata lyba, é s visszavőna sig é rvé nyés. 
Ezzél égy- idő bén hata lya t vészti a 2008. janüa r 1–é n kiadőtt szaba lyzat. 
 
Az é rvé nyés szaba lyzat élő í ra sait valaménnyi é rintéttnék bé kéll tartani.  
      
 
 
Algyő , 2013. ma jüs 21. 
 
    
 
 
                
    …….……………………………………….. 
      Dr.Varga Ildikő  
                jégyző  
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1. sz. méllé klét 

 
 

Kötelezettségvállalásra jogosult 
 

Név Beosztás Aláírás 

Jankővicsné  Vérés 
Katalin 

inté zmé nyvézétő   

 
 
 

Utalványozásra jogosult 
 

Név Beosztás Aláírás 

Jankővicsné  Vérés 
Katalin 

inté zmé nyvézétő   

 
 
 

Pénzügyi ellenjegyzésére jogosult 
 
Kőva cs Erika Pé nzü gyi 

csőpőrtvézétő  
 

 
 
 

Érvényesítésre jogosultak 
 

Név Beosztás Aláírás 

Kissné  Széndréi 
Edit 

pé nzü gyi élő adő   

Tő rő k Andra sné  pé nzta rős  

Jüha sz Rita pé nzü gyi élő adő   

 
 

Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak 
 
 

Név Beosztás Aláírás 

Jankővicsné  Vérés 
Katalin 

inté zmé nyvézétő   
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Kőva csné  Lősőncz 
Magdőlna 

inté zmé nyvéz. 
hélyéttés 
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 
A pé nz- é s banksza mla-kézélé si- é rté kélé si szaba lyzatban főglaltakat 
mégismértém. Tüdőma sül vészém, hőgy a szaba lyzatban főglaltakat a 
münkavé gzé sém sőra n kő télés vagyők bétartani. 
 

NÉV BEOSZTÁS DÁTUM ALÁÍRÁS 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



207 

 

    
 
  



208 

 

223/2013.(VII.31.) Kt. határozat 5.3. számú melléklete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algyői Közös Önkormányzati Hivatal 

 
PÉNZKEZELÉSI- ÉS BANKSZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

                                    
 
 
 
 
Ké szü lt: 2013. ma rciüs 1. 
 
 
 
 
 
 

Jő va hagyta: ……………………………….. 
Jő va hagya s da tüma: ……………………… 

 
 
 
 
 

Hata lyős: 2013. ma rciüs 1. 
Hata lya t vészti: ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



209 

 

 
 
     ..…………………………     …………………………..                                           
adő - é s pé nzü gyi csőpőrtvézétő      szérvézéti égysé g 
vézétő jé 
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A sza mvitélrő l sző lő  2000. é vi C. tő rvé ny, valamint az a llamha ztarta s szérvézétéi 
bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l sző lő  
249/2000.(XII.24.) sza mü  Kőrm.réndélét szérint az a llamha ztarta s szérvézétéi 
sza mvitéli pőlitika ja nak kő téléző  tartalmi élémé a pé nz-é s banksza mla kézélé si, 
é rté kélé si szaba lyzat. 
 
 
E szaba lyőza si kő télézéttsé gnék élégét té vé az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal 
é s annak Tiszaszigéti Kiréndéltsé gé ha zipé nzta ri pé nzkézélé sé t, valamint a 
banksza mla kőn lébőnyőlí tőtt pé nzfőrgalőm kézélé sé t, tőva bba  az é rté kkézélé st az 
ala bbi jőgszaba lyők figyélémbévé télé vél szaba lyőzőm: 

 Sza mvitélrő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 2000.é vi C.tő rvé ny, 
 Az a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si 

kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 
249/2000.(XII.24.) Kőrma nyréndélét, 

 Az a llamha ztarta srő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 2011. é vi CXCV. tő rvé ny, 
 Az a llamha ztarta srő l sző lő  tő rvé ny vé gréhajta sa rő l sző lő  368/2011 (XII.31. 

Kőrma nyréndélét 
 Eléktrőniküs ala í ra srő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 2001. é vi XXXV. tő rvé ny 
 A Pé nzfőrgalőm lébőnyőlí ta sa rő l sző lő  18/2009.(VII..6.)MNB réndélét, 
 Az éléktrőniküs sza mla val kapcsőlatős égyés réndélkézé sékrő l sző lő  

46/2007. (XII.29.) PM réndélét.  
 
A szabályzat kiadásának célja 
 
A szaba lyzat kiada sa nak cé lja, hőgy biztősí tsa a kő ltsé gvété si szérv 

 pé nzészkő zéinék kézélé sé vél kapcsőlatős féladatők égyé rtélmü  
méghata rőza sa t, 

 a pé nzfőrgalőm (ké szpé nzbén, illétvé banksza mla n tő rté nő ) 
lébőnyőlí ta sa nak réndjé t, 

 a pé nzkézélé s szémé lyi- é s ta rgyi félté télit, félélő ssé gi szaba lyait, 
 a ké szpé nzbén é s kincsta ri sza mla n tartőtt pé nzészkő ző k főrgalma t, 
 a ké szpé nza llőma nyt é rintő  pé nzmőzga sők jőgcí méit é s élja ra si réndjé t, 
 a napi za rő  a llőma ny maxima lis mé rté ké t, 
 a pé nzsza llí ta s réndjé t, 
 a ké szpé nza llőma ny éllénő rzé sékőr kő véténdő  élja ra si szaba lyőkat, 
 a pé nzkézélé ssél kapcsőlatős bizőnylatők réndjé t é s a pé nzfőrgalőmmal 

kapcsőlatős nyilva ntarta si szaba lyőkat. 
 
Jélén pé nzkézélé si szaba lyzat fő bb ira nyainak méghata rőza sa é rt, valamint annak 
vé gréhajta sa é rt, illétvé vé gréhajtata sa é rt a jégyző , élké szí té sé é rt a pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő  félélő s. 
 
 

 
I.  BANKSZÁMLAKEZELÉS 
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A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal féladata mindazőn kő zféladatők, kő zszőlga ltata sők 
őpératí v lébőnyőlí ta sa é s mégvalő sí ta sa, amélyét tő rvé ny, félü gyéléti szérvé, vagy 
égyé b jőgszaba lyők a féladatkő ré bé ütal. 
 
A féladatők tő bbsé gé nék mégvalő sí ta sa az őpératí v gazda lkőda s kérété bén 
tő rté nik, s mint ilyén, tő bbsé gü k pé nzmőzga ssal ja r. 
 
Az O nkőrma nyzati Hivatal a ltal bőnyőlí tőtt pé nzfőrgalőm: 

 banksza mlafőrgalőm, 
 ké szpé nzfőrgalőm igé nybévé télé vél tő rté nik 
 

 
 

1./Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése 
 
Az O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété nék dő nté sé alapja n a Kő ző s O nkőrma nyzati 
Hivatal   számlavezető pénzintézeté : 

Raiffeisen Bank Rt. Szegedi Fiókja 
6722 Szeged Kossuth L.sgt.9-13. 

 
Az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal kő ltsé gvété si elszámolási számlájának 
pé nzfőrgalmi sza ma: 
 

12067008 – 01330752-00100002 
 

A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal pé nzü gyi csőpőrtvézétő jé nék kő téléssé gé a 
banksza mla félétt réndélkézé si jőgősültsa ggal mégbí zőtt szémé lyék ala í ra si 
cí mpé lda nya nak, é s a haszna lt bé lyégző  szaba lyszérü  béjélénté sé rő l gőndőskődni. 
A banksza mla n tő rté nő  pé nzmőzga sők ala í ra sa éléktrőniküs mő dőn valő sül még. A 
Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal é s a sza mlavézétő  bank kő ző tt lé tréjő tt szérző dé s 
alapja n a bank kő télés biztősí tani az éléktrőniküs ala í ra shőz szü ksé gés észkő ző két, 
é s kő dőkat a Hivatal réndélkézé sé ré bőcsa tani. 
 

 
2./ Algyő Nagyközség Önkormányzat Bankszámláinak kimutatása 

 
12067008-01330752-00100002    Algyő i Kő ző s 
O nkőrma nyzati Hivatal 
12067008-01330752-00200009    Tiszaszigéti Kiréndéltsé g 
 
 
A sza mla k nyita sa ra, vézété sé ré vőnatkőző  banksza mlaszérző dé sék ala í ra sa ra a 
kő télézéttsé gva llala sra é s annak éllénjégyzé sé ré a méghatalmazőttak égyü ttésén 
jőgősültak.            
 
2.3. A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultság 
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Az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal banksza mla ja félétti réndélkézé sré az 
ala bbi szémé lyék jőgősültak: 
 
Név:     Beosztás: 
Első helyen aláírók: 
Dr. Varga Ildikő    jégyző  
Angyal Zsőlt    aljégyző  
 
Második helyen aláírók: 
Kőva cs Erika    adő - é s pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
Kissné  Széndéi Edit   pé nzü gyi élő adő  
Tő rő k Andra sné    pé nzta rős 
 
 
Ala í ra sra csak ké t ala í rő  égyü ttésén jőgősült (1 élső , é s 1 ma sődik ala í rő ). 
 
 
A Tiszaszigéti Kiréndéltsé g banksza mla ja félétti réndélkézé sré az ala bbi szémé lyék 
jőgősültak: 
 
Név:     Beosztás: 
Első helyen aláírók: 
Dr.Szé na si Hanna   kiréndéltsé g vézétő  
 
Második helyen aláírók: 
Hajdü  Ja nősné      pé nzü gyi élő adő  
 
Ala í ra sra csak ké t ala í rő  égyü ttésén jőgősült. 
 

 
3.  Bankszámlaszerződésből adódó jogok és kötelezettségek 

 
Az Önkormányzati Hivatal köteles: 

 gőndőskődni a banksza mla félétt réndélkézé si jőgősültsa ggal mégbí zőtt 
szémé lyék é s a haszna lt bé lyégző  szaba lyszérü  béjélénté sé rő l, 

 a sza mlafőrgalőm lébőnyőlí ta sa ra a bank a ltal réndszérésí tétt 
nyőmtatva nyőkat haszna lni, é s azőn féltü ntétni az azőnősí ta shőz szü ksé gés 
adatőkat, 

 félélni a fédézéthia ny miatt ném téljésí tétt mégbí za sők 
jőgkő vétkézmé nyéié rt, 

 a bankőt é rtésí téni  - 60 nappal élő bb - a banksza mlaszérző dé s 
félmőnda sa rő l 

 
A számlavezető bank jogai és kötelezettségei: 

 A bank a Kő ző s Hivatal ké rélmé ré fédézétigazőla sa t ad, é s azt a tvézéti a 
fédézétbiztősí ta si sza mla ra, 
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 A bank az O nkőrma nyzat sza mla ja n fénna llő  kő vétélé s üta n va ltőző  mé rté kü  
kamatőt fizét é s azt jő va í rja a banksza mla n, 

 A bank a banksza mla vézété sé é rt, a pé nzfőrgalőm lébőnyőlí ta sa é rt 
pé nzfőrgalmi jütalé kőt, égyé b szőlga ltata si dí jat, jütalé kőt sza mí t fél, 

 A bank az ésétlégés kő lcső n vissza ném fizété sé ésété n ké sédélmi kamatőt 
sza mí t fél. 

 A bank a kamatők va ltőza sa rő l í ra sban, a dí jak, jütalé kők va ltőza sa rő l 
hirdétmé ny ü tja n é rtésí ti a Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalt, 

 A bank a banksza mla k java ra-térhé ré í rt ő sszégékrő l sza mlakivőnattal, a 
csatőlt éléktrőniküs bizőnylattal, égyés té télékné l az érédéti őkma ny 
mégkü ldé sé vél é rtésí ti az O nkőrma nyzati Hivatalt, 

 A bank fédézéthia ny ésété n münkabé rfizété shéz münkabé rhitélt nyü jt. 
 
A va lasztőtt sza mlavézétő  pé nzinté zét a ké pvisélő  téstü lét dő nté sé alapja n 
va ltőztathatő  még. Az O nkőrma nyzati Hivatal pé nzü gyi csőpőrtja a dő nté srő l a 
va ltőza s térvézétt idő pőntja élő tt harminc nappal mégélő ző én é rtésí ti a 
tő rzskő nyvi nyilva ntarta st vézétő  Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Térü léti 
A llamha ztarta si Hivatalt. 
A ta jé kőztata s hata ridő ré tő rté nő  élkü ldé sé é rt a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  a félélő s. 

Az O nkőrma nyzati Hivatal, mint a hélyi ő nkőrma nyzat gazda lkőda sa t vé gréhajtő  
szérv a kő ltsé gvété si élsza mőla si sza mla ja n lé vő  szabad pé nzészkő zéit - a kő zpőnti 
kő ltsé gvété sbő l sza rmaző  hőzza ja rüla sők é s ta mőgata sők kivé télé vél - ba rmély 
pé nzinté zétné l bété tké nt élhélyézhéti. 

Az a tménétilég szabad pé nzészkő ző k bété tké nt valő  élhélyézé sé rő l a kő ltsé gvété si 
réndélétbén méghata rőzőtt mő dőn a pőlga rméstér, valamint a pé nzinté zét 
kiva laszta sa rő l a Ké pvisélő -téstü lét dő nt 
 

4. A Pénzkezelés lebonyolításának rendje 

A számlaforgalom lebonyolítása 

A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal banksza mla ira é rkéző  béfizété sék jő va í ra sa 

 a tütala si mégbí za s 

 ké szpé nz a tütala si mégbí za s 

alapja n tő rté nik 

A tütala ssal é rkéznék az ala bbi bévé télék: 

 égyé b kü lő nfé lé kiégé szí té sék, ta mőgata sők, 

 kisza mla zőtt térmé kék é s szőlga ltata sők élléné rté ké, 

 a tvétt pé nzészkő ző k. 

Ké szpé nzbéfizété sék alapja n tő rté nik a jő va í ra s 

 ésétlégés égyé b béfizété sékné l 

A ké szpé nz a tütala si mégbí za s a Kő ző s Hivatal  mégréndélé sé alapja n nyőmdailag 
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kérü l légya rta sra. A ké szpé nza tütala snak tartalmaznia kéll a sza mlatülajdőnős 
névé t é s sza mlasza ma t, a béfizété s jőgcí mé t é s a béfizétő  azőnősí tő t. 

 

 
Hitelintézeti ügyfélterminál használata: 

 A banksza mla főrgalőm a RAIFFEISEN Bank REX ü gyfé ltérmina l szőftvérrél valő sül 
még. Az ü gyfé ltérmina l é s a sza mlavézétő  hitélinté zét kő ző tt kő zlékédő  adatők 
(mégbí za sők, visszaigazőla sők) titkősak. 

A términa l haszna lata hőz a pé nzfőrgalmi szőlga ltatő  a ltal biztősí tőtt 
félhaszna lő né v é s jélsző  (éz ütő bbit a félhaszna lő  havőnta mégva ltőztat) jélénti a 
félhaszna lő i jőgősültsa gőt. 

A kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalna l a tranzakciő k vé gzé sé t az ala bbi dőlgőző k 
ré szé ré éngédé lyézzü k: 
  Kissné  Széndéri Edit 
  Tő rő k Andra sné  
 
A Tiszaszigéti Kiréndéltsé gné l a tranzakciő k vé gzé sé t az ala bbi dőlgőző k ré szé ré 
éngédé lyézzü k: 
  Dr. Szé na si Hanna  
  Hajdü  Ja nősné  
   
Az ü gyfé ltérmina l haszna lata ra jőgősültak a félhaszna lő né v é s jélsző  haszna lata val 
ü zéméltétik a términa lt. A jőgősültak jégyzé ké t a szaba lyzat 2.1. pőntja 
tartalmazza. 
Az adatők rő gzí té sé üta n a bankhőz béjéléntétt ala í ra sra jőgősült szémé lyék titkős 
jélszava nak béí ra sa üta n indí thatő k a tranzakciő k. 
 
Az a tütala shőz haszna lt flőppy lémézék ő rzé sé vaskazétta ban tő rté nik, amélyét 
kü lő n pa ncé lszékré nybén kéll ő rizni. A vaskazétta é s a pa ncé lszékré ny külcsa t a 
pé nzü gyi csőpőrtvézétő  kézéli. 
 
A félhaszna lő né v é s jélsző  biztőnsa gős hélyén tő rté nő  ta rőla sa é rt a fént 
mégnévézétt ü gyinté ző k félélnék. 
Hiba s tranzakciő  vé gzé sé é rt a términa l haszna lő ja félél. 
 

A téljésí té sékrő l napi bőnta sban ké szü lő  mégbí za sők lista ja tartalmazza: 

 a da tümőt, 

 a mégtérhélé sré kérü lő  sza mlasza mőt,  

 a kédvézmé nyézétt sza mlasza ma t, 

 a kédvézmé nyézétt névé t, 

 az ütalandő  ő sszégét, 

 a kő zlémé nyt, 
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 é s az ala í ra st. 

 
A banksza mla n tő rté nő  jő va í ra sők é s térhélé sék napi főrgalma nak élsza mőla sa rő l 
é s a banksza mla égyénlégé rő l a sza mlavézétő  pé nzinté zét banksza mla kivőnatőt 
ké szí t. 
A banksza mla kivőnat tartalmazza: 

 a banksza mla mégnévézé sé t, sza ma t, 
 a kivőnat sőrsza ma t, 
 a kő nyvélé s da tüma t, 
 az é rté knapőt, 
 a főrgalőm mégnévézé sé t, kő zlémé nyt, 
 azőnősí tő  adatőkat, 
 térhélé s, jő va í ra s ő sszégé t, 
 nyitő  égyénlégét, 
 térhélé s, jő va í ra s ő sszégé t, 
 a za rő  égyénlégét. 

  
A banksza mla kivőnat alapja n a napi kő nyvélé s mégtő rté ntékőr égyéztétni 
szü ksé gés a banksza mla égyénlégé t. Az égyéző  kő nyvélé s üta n a banksza mla 
kivőnat a hőzza tartőző  bizőnylatőkkal égyü tt kérü l léfü zé sré. A banksza mla kőn 
lébőnyőlő dő  pé nzfőrgalőm fő kő nyvi kő nyvélé sé a CGR élnévézé sü  sza mí tő gé pés 
kő nyvélé si prőgram ségí tsé gé vél tő rté nik.  
 

5. Készpénz felvétele, készpénz felvételére jogosult személyek 
 

 
A ha zipé nzta ri kifizété sék lébőnyőlí ta sa hőz szü ksé gés ké szpé nz félvé télé az 
O nkőrma nyzat kő ltsé gvété si sza mla ja rő l tő rté nik, mély ő sszégét élső  lé pé ské nt az 
O nkőrma nyzat bévé téli pé nzta rbizőnylatőn bévé téléz, majd ma sődik lé pé ské nt 
inté zmé nyi finanszí rőza ské nt a tad az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalnak. 
 
 

HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYOK 
 

1. A házipénztár fogalma, elhelyezése 
 
A ha zipé nzta r az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal mü kő dé sé héz szü ksé gés 
készpénz valamint egyéb értékek (szigőrü  sza mada sü  nyőmtatva ny, é tkézé si 
ütalva ny) kézélé sé ré, főrgalma nak lébőnyőlí ta sa ra é s mégő rzé sé ré kijélő lt 
riasztő val élla tőtt hélyisé g mélybén a ké szpé nz é s az égyé b é rté kék élhélyézé sé héz 
é s ő rzé sé héz kéllő  biztőnsa gőt nyü jtő  pa ncé lszékré ny is van. 
 
Ha zipé nzta rban kéll kézélni 

 a kő ltsé gvété si banksza mla rő l félvétt ké szpé nzt, 
 a ké szpé nzbén téljésí tétt béfizété sékét, é s kifizété sékét, 
 az é rté kpapí rőkat, 
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 az égyé b é rté kékét. 
A ha zipé nzta ri kifizété sék lébőnyőlí ta sa hőz szü ksé gés ké szpé nz félvé télé a 
sza mlavézétő  pé nzinté zét a ltal kibőcsa tőtt ké szpé nzfélvé téli bizőnylatőn tő rté nik. 
Az ütalva nyt a térhéléndő  sza mla félétt réndélkézé sré jőgősültaknak kéll ala í rni, 
valamint a bankna l béjéléntétt 1. sza mü  kő rbé lyégző vél lépécsé télni. 
 
 
A ha zipé nzta rban az alkalmazőttak, illétvé ma s szérvézéték pé nzé t (égyé b é rté ké t) 
csak a pőlga rméstér í ra sbéli éngédé lyé vél szabad tartani, mélyékét élkü lő ní téttén 
kéll kézélni é s nyilva ntartani. A ha zipé nzta rban lé vő  ké szpé nz, valamint az őtt 
tarthatő  é rté kék mégő rzé sé ké t rékészés pa ncé lszékré nybén tő rté nik. 

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

 
Az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal ha zipé nzta ra kü lő n kialakí tőtt hélyisé gbén 
a pőlga rméstéri hivatal é pü lété bén a fő ldszintén tala lhatő , amélyét az 
O nkőrma nyzat pé nzbéfizétő  hélyé nék kéll tékinténi. A ré szbén ő na llő  Inté zmé nyék 
kiza rő lag az é tkézé si té rí té si dí jak tékintété bén minő sü lnék pé nzbészédő  hélynék. 
A bészédétt dí jő sszégét a béfizété si idő szak léza ra sa val, az O nkőrma nyzat a ltal 
biztősí tőtt pőstai béfizété si csékkén vagy ké szpé nzbén az O nkőrma nyzat 
pé nzta ra ba pé nzta rbizőnylat kia llí ta sa üta n béfizétnék.  
A ha zipé nzta rban lévő  ké szpé nz, valamint az őtt tarthatő  é rté kék mégő rzé sé 
pa ncé lszékré nybén tő rté nik. A pé nzta rőla sra szőlga lő  pa ncé lszékré ny külcsa nak 
"élső  pé lda nya t" a pé nzta rős kézéli. A pé nzta ri külcsők "ma sőd" pé lda nya t az "élső  
pé lda nyt" kézélő  a ltal a ragasztő n a tí rt, léza rt bőrí té kban, biztőnsa gi za rral 
félszérélt í rő asztalban, székré nybén kéll tartani. A tartalé kkülcsők kézélé sé é rt a 
pé nzü gyi csőpőrtvézétő  félélő s. A külcsők ba rmély pé lda nya nak élvészté sé t 
kő vétő én - a külcsők kézélé sé é rt félélő s szémé ly jélzé sé alapja n - azőnnal ki kéll 
cséré lni a za rat.  
A pé nzta ri külcsőkrő l nyilva ntarta st kéll vézétni, mélyén fél kéll tü ntétni, hőgy a 
külcsők mikőr, milyén alkalőmmal, méddig é s kiné l vőltak. (3.sz.méllé klét)  
Ha a pé nzta rős a münkahélyé t a pé nzta ri ő ra k alatt élhagyja, kő télés a pé nzt 
élza rni. 
A pé nzta rős münkahélyé rő l - ba rmély ők miatti –ta vől marada sakőr kő télés a na la 
lévő  külcsőt (külcsőkat) münkakézdé sré léza rt é s a ragasztő n a tí rt bőrí té kban a 
pé nzta réllénő rhő z éljüttatni. 
A pé nzta rős ta vőllé té bén tő rté nő  pé nzta r félnyita sra a pé nzta rat a tvévő  szémé ly 
jőgősült. 
A pé nzta r félnyita sa na l 

  a pé nzta r éllénő rnék é s 
 a pé nzta rat a tvévő  szémé lynék jélén kéll lénnié. 

A pé nzta r - ba rmilyén ők miatti - félnyita sa rő l, az őtt tala lt ké szpé nz, é rté kék 
a tada sa rő l jégyző kő nyvét kéll ké szí téni. 
A jégyző kő nyvnék tartalmaznia kéll: 

 a jélénlévő k névé t, 
 a pé nzta r félnyita sa nak idő pőntja t, őka t, 
 a pé nzta rban tala lt 
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                        = ké szpé nz ő sszégé t cí mléténké nt, 
                        = é rté kpapí rők ő sszégé t (tí püs, cí mlét, darabsza m), 
                        = égyé b é rté kékét, 
                        = szigőrü  sza mada sü  nyőmtatva nyők  sőrsza ma t, darab sza ma t, 

 az idő szaki pé nzta rjélénté s ütőlső   béjégyzé si  té télsza ma t, 
 az ütőlső ké nt félhaszna lt kiada si-, é s bévé téli pé nzta rbizőnylat sőrsza ma t, 
 a pé nzta rat a tvévő  szémé ly a tvé télré vőnatkőző  nyilatkőzata t, 
 a jélénlé vő k ala í ra sa t. 
 

A pé nzta rősnak gőndőskődni kéll - az ü gyfélék ré szé ré is jő l la thatő  hélyén é s 
őlvashatő an – a pé nzta r nyitvatarta si idéjé nék (pé nzta ri ő ra k) valamint az 
ütalva nyőza si, éllénjégyzé si é s é rvé nyésí té si jőggal réndélkéző k né vsőra nak, 
béőszta sa nak, tőva bba  ala í ra si minta iknak a kifü ggészté sé rő l. A ha zipé nzta rban 
lé vő  ké szpé nz é s é rté kék mégő va sa é rdéké bén a pé nz élhélyézé sé ré szőlga lő  
hélyisé g ajtaja t biztőnsa gi za rral kéll élla tni. 
 
 

3. A házipénztár pénzellátása 
 
A ha zipé nzta r pé nzszü ksé glété a pé nzta rba béfőlyt ké szpé nzbévé télbő l, valamint a 
banksza mla rő l félvétt ké szpé nz ü tja n biztősí thatő . A készpénzkifizetéssel járó 
döntésekről, inté zkédé sékrő l (hatő sa gi inté zkédé s, élla tma ny, münkabé r, 
észkő zbészérzé s) az ü gybén é rintétt vézétő knék, ü gyinté ző knék a kifizetést 
megelőző napon ( 100 ézér Ft-őt méghaladő  ő sszég ésété bén 2 nappal,500 ézér 
Ft-őt méghaladő  ő sszég ésété bén 3 nappal kőra bban ) ta jé kőztatni kéll a 
pé nzta rőst, a va rhatő  ké szpé nzkifizété sék ő sszégé rő l. 
A pé nzta rős az élő ző  napi za rő  pé nzta régyénlég é s a ta rgynapi kifizété sék va rhatő  
ő sszégé nék figyélémbévé télé vél kő télés gőndőskődni a pé nzta r zavartalan 
mü kő dé sé t biztősí tő  ké szpé nz ménnyisé gé rő l é s cí mlété rő l. 
Ennék kérété bén a pé nzta rős: 

 félmé ri a pé nzta r pé nzszü ksé glété t, 
 ő sszéa llí tja a cí mlétjégyzé két, 
 az élő í ra sőknak mégfélélő én kia llí tja a ké szpé nz félvé télé héz szü ksé gés 

ké szpé nzfélvé téli ütalva nyt, 
 gőndőskődik a ké szpé nzfélvé téli ütalva ny - arra jőgősültak a ltal tő rté nő  - 

ala í rata sa rő l. 
 
 
A pénzszükséglet és a biztonságos pénzkezelés követelményeinek figyelembe 
vételével a pénztárkeret zárás után maximálisan 500.000,-Ft. 
A Hivatal a kérét maxima la sa miatt ném vézét élkü lő ní tétt ha zipé nzta rat a 
pa lya zataihőz. A pa lya zati ké szpé nzés sza mla k az inté zmé nyi kérétbő l 
élő finanszí rőza s ü tja n kérü l kifizété sré. 
 

4.  A készpénz szállításának szabályai 
 
A ha zipé nzta r mü kő dé sé héz szü ksé gés ké szpé nz pé nzinté zéttő l tő rté nő  félvé télé ré, 
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illétvé sza llí ta sa: 
 500.000,- Ft-ig a pé nzta rős, illétvé méghatalmaza ssal kijélő lt dőlgőző . 
 500.001,- Ft- 1.000.000,-Ft kő ző tti ő sszég ésété n a pé nzta rős é s égy fő  

kijélő lt pé nzü gyi dőlgőző  (ő sszésén 2 fő ). 
 a 1.000.000,-Ft félétti ő sszég csak fégyvérés ő rizéttél, illétvé az arra hivatőtt 

pé nzsza llí tő  szérvézéttél sza llí thatő . 
 

A ké szpé nz sza llí ta sa val mégbí zőtt szémé lynék (szémé lyéknék) a ké szpé nz 
félvé télé t kő vétő én a ké szpé nzt a légrő vidébb idő n bélü l a pé nzta rba kéll sza llí tani. 
A ké szpé nz félvé télé ré a bankna l ilyén jőgcí mén béjéléntétt szémé lyék jőgősültak. A 
béjéléntétt szémé ly akada lyőztata sa ésété n, éséti méghatalmaza ssal ma s 
ő nkőrma nyzati dőlgőző t is még léhét bí zni, 1 fő  kí sé rő vél a ké szpé nz félvé télé ré. A 
mégbí za st a pőlga rméstér é s a pé nzü gyi csőpőrtvézétő , vagy a jégyző  é s a pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő  égyü ttés ala í ra sa val kéll élla tni.  
A ké szpé nz félvé télé vél é s sza llí ta sa val mégbí zőtt dőlgőző k félélő sék az a ltalük 
a tvétt ké szpé nzé rt. A félélő ssé g addig tart, amí g a pé nzt a pé nzta rban él ném 
hélyézté k, é s a pé nzta rős az ő sszég bévé télézé sé ré vőnatkőző  bévé téli 
pé nzta rbizőnylatőt él ném ké szí tétté. 
A pé nzsza llí tő kat a sza llí ta s kő zbén ma s féladattal mégbí zni ném szabad, dé ném is 
va llalhatnak őlyan féladatőt, amély ga tőlna  ő két é féladat biztőnsa gős 
vé gréhajta sa ban. 
Az 1.000.000,- Ft-őn félü li ő sszégnék a pé nzta rban tő rté nő  élhélyézé sé né l a 
pé nzta r éllénő rnék is jélén kéll lénnié. 
 

5. Készpénz kezelése a házipénztárban 
 

Az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal ha zipé nzta ra kü lő n kialakí tőtt hélyisé gbén 
a pőlga rméstéri hivatal é pü lété bén a fő ldszintén tala lhatő , amélyét az 
O nkőrma nyzat pé nzbéfizétő  hélyé nék kéll tékinténi.  
 
A pé nzta rban ném főgadhatő  él 

 hia nyős, rőnga lő dőtt, mégcsőnkült bankjégy, 
 őlyan é rmé, amélyrő l nyilva nvalő an méga llapí thatő , hőgy ném a térmé szétés 

kőpa s kő vétkézté bén, haném ma s ők miatt (pl. sza ndé kős rőnga la s miatt) 
vésztétt sü lya bő l vagy sé rü lt még. 

 
Ha a pé nzta rős a néki a tadőtt pé nzék kő ző tt hamis vagy hamisí tva nynak la tsző  
bankjégyét vagy é rmé t tala l, azt fizété ské nt ném főgadhatja él. A bankjégyét vagy 
é rmé t vissza kéll tartania é s a béfizétő t jégyző kő nyvbén még kéll hallgatnia arra 
vőnatkőző an, hőgy hől, kitő l é s mikőr kapta a fizétő észkő zt. A jégyző kő nyv 
félvé télé né l a pé nzta réllénő rnék is jélén kéll lénnié. A jégyző kő nyvbén rő gzí téndő  a 
béfizétő  névé, lakcí mé, szémé lyigazőlva ny sza ma, főglalkőza sa is. Az ala í ra s 
ésétlégés mégtagada sa t is jégyző kő nyvbén kéll rő gzí téni. A hamis vagy hamisnak 
tü nő  bankjégyrő l élismérvé nyt kéll a béfizétő  ré szé ré. Az élismérvé nybén fél kéll 
tü ntétni a bankjégy sőrőzat- é s sőrsza ma t..   
A hamis pé nz a tvé télé rő l ké szü lt jégyző kő nyvét a hamis pé nzzél égyü tt a t kéll adni 
a  pé nzinté zétnék. 
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6. A házipénztári keret 
 
A pé nzta rban a pé nzta rza rlat üta n 500.000,- Ft ő sszég tarthatő . A pé nzta rkérétét 
méghaladő  ő sszégét mé g a pé nzta rza rlat élő tt vissza kéll  fizétni a kő ltsé gvété si 
élsza mőla si sza mla ra. A ké pvisélő -téstü lét hata rőzata é rtélmé bén a napi ké szpé nz 
za rő  a llőma ny a ségé ly kifizété si napőkőn, illétvé a nagy ő sszégü , tő bb szémé lyt 
é rintő  ta mőgata sők fizété sé ésété n a kérétét méghaladhatja. 
 
 

7. Pénztár kezelésével kapcsolatos feladatkörök 
 
 

 7.1 Pénztáros 
 
A ha zipé nzta rt a pé nzta rős ő na llő an, téljés anyagi félélő ssé ggél kézéli. A pé nzta rős 
münkakő ré nék élfőglala sakőr ézt a té nyt í ra sbéli nyilatkőzatban kéll rő gzí téni (1.sz.  
méllé klét). 
Pé nzta rősi münkakő rt csak é féladatők élla ta sa ra alkalmas érkő lcsi 
bizőnyí tva nnyal, bü ntétlén élő é létét igazőlő  szémé ly tő lthét bé. 
A pé nzta rősnak, a pé nzkézélé ssél mégbí zőtt szémé lynék a féladatőkat téljés 
münkaidő bén, vagy égyé b münkakő rhő z kapcsőltan kéll élla tni.  
Ném léhét pé nzta rős őlyan dőlgőző , akinék a münkakő ré, féladata ő sszéfé rhététlén 
a pé nzta rősi münkakő rrél.   
Ilyénék: 

 pé nzta réllénő r, 
 ütalva nyőza si féladatőt élla tő k. 
 Fő kő nyvi kő nyvélé si féladatőt élla tő , 
 Bé rélsza mőla si münkakő rt bétő ltő . 

 
A pé nzta rős féladata a pé nzta rban tartőtt ké szpé nz, é rté kpapí r kézélé sé é s 
mégő rzé sé, valamint a pé nzta rral kapcsőlatős nyilva ntarta sők é s élsza mőla sők 
vézété sé. 
Ré szlétéibén: 

 a ké szpé nz szü ksé glét félmé ré sé, igé nylé sé, 
 ré szvé tél a ké szpé nz pé nzinté zétbén tő rté nő  félvé télé bén, 
 az élsza mőla si sza mla rő l félvétt pé nz bévé télézé sé, 
 a pé nzta rban tartőtt ké szpé nz é s é rté kpapí rők (é rté kék) szaba lyszérü  

kézélé sé, mégő rzé sé ( nappal is za rva tartőtt biztőnsa gi za rral élla tőtt 
pa ncé lszékré nybén), 

 a szigőrü  sza mada sü  nyőmtatva nyők fajta nké nt élkü lő ní tétt ta rőla sa, 
 az alapbizőnylatők élfőgada s élő tti alaki é s tartalmi (sza mszaki) 

félü lvizsga lata, 
 a bizőnylati fégyélém bétarta sa, 
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 a bévé téli é s kiada si pé nzta rbizőnylatők kia llí ta sa, a béfizététt ké szpé nz 
a tvé télé 

 az ütalva nyőzőtt téljésí té sék kifizété sé, 
 a pé nzta rza rlatra vőnatkőző  élő í ra sők bétarta sa, 
 a nyilva ntarta sők, élsza mőla sők vézété sé, 
 a pé nzta rjélénté s élké szí té sé. 

Pé nz a tvé télé ré é s kifizété sék téljésí té sé ré csak a pé nzta rős vagy az ő t hélyéttésí tő  
szémé ly jőgősült.  
A ké szpé nz ő rzé sé rő l az ala bbiak szérint kéll gőndőskődnia: 
- ha a pé nzta rős münkahélyé t aka r csak rő vid idő ré is élhagyja, kő télés a 
pa ncé lszékré nyt béza rni, az élkü lő ní tétt hélyisé gré sz ajtaja t béza rni. 
A pé nzta rkülcs élvészté sé t, éltő ré sé t, a za rak élrőmla sa t a pé nzta rős azőnnal 
kő télés jélénténi a féléttésé nék a szü ksé gés inté zkédé sék mégté télé vé gétt. 
 
Pénztárosi feladatokat ellátó dolgozó:  Török Andrásné 
 
Aménnyibén a pé nzta rőst ba rmély őkbő l hélyéttésí téni kéll, vagy a béőszta sa bő l 
vé glég ta vőzik, a pé nzta r a tada sa rő l-a tvé télé rő l jégyző kő nyvét kéll ké szí téni, amit a 
pé nzta rnaplő  méllé klétéké nt még kéll ő rizni, é s mélyét az a tada sna l jélénlé vő k 
kő télésék ala í rni (2.sz. méllé klét). A pé nzta r a tada sa na l-a tvé télé né l az a tadő n é s 
a tvévő n kí vü l a pé nzta r éllénő rnék jélén kéll lénnié. A jégyző kő nyvék é v éléjé tő l 
főlyamatősan sza mőzőttak. 

Azőnős mő dőn kéll élja rni abban az ésétbén is, ha a pé nzta rős valamilyén ők miatt 
ném jélénik még a münkahélyé n. A pé nzta rős hélyétt ékkőr a gazdasa gi vézétő  a ltal 
kijélő lt szémé ly í rja ala  a jégyző kő nyvét. 

 
 
7.3 Pénztáros helyettes feladata 
A pé nzta rős hélyéttésé a ha zipé nzta r kézélé sé t akkőr vészi a t, amikőr a pé nzta rős 
valamély őkna l főgva münkakő ré t ném tüdja élla tni. A pé nzta rős hélyéttés 
mégbí za sa nak félté téléi azőnősak a pé nzta rősé val. 

A hélyéttésí té s idő szaka ban féladata é s félélő ssé gé mégégyézik a pé nzta rősra 
élő í rtakkal. 

A ha zipé nzta r kézélő jé nék a llandő  hélyéttésé, őlyan dőlgőző  léhét, akiné l 
münkakő ré bő l adő dő an ő sszéfé rhététlénsé g (pl.: ütalva nyőző , pé nzta réllénő r) ném 
a ll fénn. 
Pénztáros állandó helyettesítését ellátó dolgozó: Juhász Rita Erzsébet 
A pé nzén kí vü l a külcsőkat, é rté kékét, bizőnylatőkat, nyilva ntarta sőkat is a t kéll 
adni a hélyéttésnék, aki kő télés méggyő ző dni az élsza mőla sők hélyéssé gé rő l, az 
a tvétt é rté kék méglé té rő l. A pé nzta rősi münkakő r a tada s-a tvé télé rő l jégyző kő nyvét 
kéll félvénni, mélyét az a tada sna l jélénlé vő k kő télésék ala í rni. 
 
7.2  Pénztárellenőr feladata 
 
A kia llí tőtt pé nzta ri bizőnylatőkat a kifizété s mégtő rté nté élő tt alakilag (hélyés 
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bizőnylat, szü ksé gés adatők kitő lté sé) tartalmilag a pé nzta réllénő r kő télés 
éllénő rizni. Még kéll győ ző dni arrő l, hőgy a pé nzta rbizőnylathőz méllé kélté k-é az 
alapbizőnylatőkat, s – az arra jőgősült a ltal – mégtő rté nt-é az é rvé nyésí té s, 
éllénjégyzé s, ütalva nyőza s. Tőva bbi féladat a pé nzta rjélénté s hélyéssé gé nék é s 
kimütatőtt pé nzké szlét méglé té nék ütő lagős éllénő rzé sé. 
 
Az alaki é s tartalmi éllénő rzé s sőra n az éllénő rnék még kéll vizsga lni, hőgy 

 az alapbizőnylatőkat az arra jőgősült szémé lyék ütalva nyőzta k-é, 
 a kiada si é s bévé téli pé nzta rbizőnylatőkhőz csatőlta k-é a szü ksé gés 

méllé klétékét, 
 a pé nzta ri bizőnylatők adatai mégégyéznék-é az alapbizőnylat adataival, 
 a bizőnylatőkőn nincsénék-é szaba lytalan javí ta sők, 
 a pé nzta ri bé- é s kifizété sék bizőnylatőla sa ra a mégfélélő  nyőmtatva nyt 

haszna ltak, 
 a pé nzta rbizőnylatőkőn szérépélnék-é a mégfélélő  ala í ra sők, 
 a pé nzkifizété sékné l mégvannak-é a mégfélélő  ala í ra sők, 
 mégtő rté nt-é az alapbizőnylatők "é rvé nytéléní té sé" 
 a pé nzkifizété sékné l mégvan-é a méghatalmaza s abban az ésétbén, ha a 

ké szpé nzt ném a jőgősült vétté fél szémé lyésén, 
 a pé nzta rjélénté s hélyéssé gé nék é s a kimütatőtt pé nzké szlét méglé té nék 

ütő lagős éllénő rzé sé, 
 a szigőrü  sza mada s ala  vőnt nyőmtatva nyők méglé té nék é s a vézététt 

nyilva ntarta sők réndszérés (ütő lagős) éllénő rzé sé. 
 
A pé nzta rjélénté s, valamint a kimütatőtt pé nzké szlét, é rté kpapí rők méglé té nék 
éllénő rzé sé sőra n a pé nzta réllénő rnék éllénő riznié kéll, hőgy: 

 a pé nzta rjélénté sbé bévézététt té télékkél kapcsőlatban mégvannak-é a 
pé nzta ri bizőnylatők é s alapbizőnylatők, 

 a té nylégés pé nzké szlét ő sszégé mégégyézik-é a pé nzta rjélénté s adata val, 
 az é rté kpapí rők nyilva ntarta sa szaba lyszérü én tő rté nik-é, 
 az é rté kpapí rők ménnyisé gé, é rté ké, sőrsza ma mégégyézik-é a nyilva ntarta s 

adata val. 

A pé nzta réllénő r kő télés az éllénő rző tt őkma nyőkat, pé nzta rjélénté st, é rté kpapí r 
nyilva ntarta st ké zjégyé vél élla tni. 

 

Pénztárellenőri feladatokat naponként kell elvégezni. 
A pé nzta réllénő rzé s sőra n méga llapí tőtt szaba lytalansa gőkat, élté ré sékét azőnnal 
jélézni kéll a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  félé , é s jégyző kő nyvét kéll rő la félvénni, 
amélyét a pé nzta rőssal é s a illétvé a szaba lytalansa gőt élő idé ző  dőlgőző val ala  kéll 
í ratni. A jégyző kő nyvét az inté zkédé sré jőgősült jégyző nék kéll a tadni. 
Pénztárellenőri feladatokat ellátó dolgozó: Kissné Szendrei Edit 
 
7.3. Vezetői ellenőrzés 
A vézétő i éllénő rzé snék ki kéll térjédnié 
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 a pé nzta ra llőma nynak é s égyé b é rté kéknék a nyilva ntarta ssal valő  
égyéző sé gé ré, 

 a pé nz-é s é rté kkézélé sré, 
 a bizőnylatők szaba lyszérü sé gé ré, valamint 
 a pé nz-é s égyé b é rté kék ő rzé sé nék biztőnsa ga ra. 

A pé nzü gyi csőpőrtvézétő  kő télés a ha zipé nzta r réndjé t szü rő prő baszérü én 
éllénő rizni. Az éllénő rzé s mégtő rté nté t a napi pé nzta rjélénté sén ala í ra sa val kéll 
igazőlni, rő gzí tvé azt, hőgy az éllénő rzé s miré térjéd ki. 
A ha zipé nzta rban mégtartőtt éllénő rzé srő l jégyző kő nyvét kéll félvénni. 
 
 

8. Pénztári bizonylat-nyomtatványok 
 
A sza mvitéli tő rvé nybén főglalt élő í ra sők szérint szigőrü  sza mada sü  
nyőmtatva nyké nt kéll kézélni  

 a ké szpé nz kézélé sé héz kapcsőlő dő  nyőmtatva nyőkat, tőva bba  
 mindén őlyan nyőmtatva nyt, amélyé rt a nyőmtatva ny é rté ké t méghaladő , 

vagy a nyőmtatva nyőn széréplő  né vé rté knék mégfélélő  élléné rté két kéll 
fizétni, vagy 

 az őlyan nyőmtatva nyt, amélynék illété ktélén félhaszna la sa visszaé lé sré 
adhat alkalmat. 

A pé nzta rősnak a pé nzta ri kifizété sékrő l kiada si pé nzta rbizőnylatőt, a pé nzta ri 
béfizété sékrő l bévé téli pé nzta rbizőnylatőt kéll kia llí tani. 
A bévé téli é s kiada si pé nzta rbizőnylatőkhőz mindén ésétbén csatőlni kéll a 
vőnatkőző  alapőkma nyőkat. 

 Sza mla 
 Ké szpé nzfizété si sza mla 
 Kivé télés ésétbén illétmé ny kifizété si jégyzé k, 
 ménétlévé l, kikü ldété si réndélvé ny 
 ki-vagy béfizété sékét élréndélő  égyé b őkma nyők. 

A pé nzta rbizőnylatőkat sza mí tő gé ppél, vagy ké zí ra ssal kéll kia llí tani. A kia llí tőtt 
bizőnylatőkat a tí ra ssal, a thü za ssal javí tani ném szabad. A rőntőtt 
pé nzta rbizőnylatőkat STORNO bizőnylat nyőmtata sa val é rvé nytéléní téni kéll é s 
hélyétté ü j bizőnylatőt kéll kia llí tani. 
 
8.1 Pénztári bevételek bizonylatolása 
 
Mindén ha zipé nzta ri béfizété srő l bevételi pénztárbizonylatot kéll kia llí tani, 
amély a . „CGR” program ségí tsé gé vél tő rté nik A bizőnylatőt - a bévé télézétt ő sszég 
azőnőssa ga nak igazőla sa cé lja bő l - a béfizétő vél ala  kéll í ratni. A pé nz a tvé télé t a 
bizőnylatőn a pé nzta rősnak ala í ra sa val igazőlnia kéll. Féladata vé gréhajta sa nak 
igazőla sa ül a bévé téli pé nzta rbizőnylatőt az é rvé nyésí tő , az ütalva nyőző , az 
éllénő rzé st vé gző  é s a kő nyvélő  kő télés ala í rni.(jőgősültak jégyzé ké 4.sz.méllé klét) 

 
A bévé téli pé nzta rbizőnylatőt a tí ra ssal ha rőm pé lda nyban kéll kia llí tani, mélybő l 
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 az élső  pé lda ny a kő nyvélé s bizőnylata, ézt a pé lda nyt a pé nzta ri alap-
őkma nyőkkal é s a vőnatkőző   pé nzta rjélénté ssél égyü tt a kő nyvélé s         
ré szé ré kéll a tadni, 

 a ma sődik pé lda nyt, a pé nzta rős ő rzi még, tő pé lda nyké nt léfü zé sré 
kérü l, 

 a harmadik pé lda nyt a béfizétő  ré szé ré kéll a tadni. 
A banksza mla t vézétő  pé nzinté zéttő l kő zvétlénü l félvétt ké szpé nz bévé télézé sé rő l 
ké szí tétt bévé téli pé nzta rbizőnylat ma sődik pé lda nya t csatőlni kéll a pé nzinté zét 
ké szpé nzfélvé télrő l sző lő  banki térhélé si é rtésí té sé héz. 
 
 
8.2 Pénztári kifizetések bizonylatolása 
 
Mindén ha zipé nzta ri kifizété srő l kiadási pénztárbizonylatot kéll kia llí tani, amély 
szinté n a „CGR” program ségí tsé gé vél tő rté nik. A kiada si pé nzta rbizőnylathőz 
mindén ésétbén csatőlni kéll a vőnatkőző  pé nzta ri alapbizőnylatőt (sza mla, 
ü tikő ltsé g élsza mőla s, bé rjégyzé k). A pé nzta rős csak szaba lyszérü én kia llí tőtt, 
ütalva nyőzőtt, éllénjégyzétt kiada si pé nzta rbizőnylat alapja n fizéthét ki a 
pé nzta rbő l pé nzt. 
 
A pé nzta rősnak a kifizété skőr még kéll a llapí tania, hőgy a pé nzé rt jéléntkéző  
szémé ly jőgősült-é a pé nz félvé télé ré.  Ha a pé nz félvé télé ré jőgősült ném 
szémé lyésén jélénik még a pé nzta rban, mégbí zőttja ré szé ré az ő sszég csak 
szaba lyszérü én kia llí tőtt méghatalmaza s élléné bén fizéthétő  ki. A méghatalmaza st 
a kiada si pé nzta rbizőnylathőz kéll csatőlni. Réndszérés kifizété sékné l, éséténké nti 
méghatalmaza s hélyétt visszavőna sig é rvé nyés méghatalmaza s is élfőgadhatő . 
Ezékrő l a méghatalmaza sőkrő l a pé nzta rős kü lő n nyilva ntarta st kő télés vézétni.             
A kiada si pé nzta rbizőnylatőt a tí ra ssal ké t pé lda nyban kéll kia llí tani, mélybő l 

 az élső  pé lda ny a kő nyvélé s bizőnylata, ézt a pé lda nyt a pé nzta ri 
alapőkma nyőkkal é s a vőnatkőző  pé nzta rjélénté ssél égyü tt a kő nyvélé s 
ré szé ré kéll a tadni, 

 a ma sődik pé lda ny a tő pé lda nyké nt léfü zé sré kérü l, é s a pé nzta rős ő rzi még. 
 
 
8.3   Pénztári jelentés 
 
A pé nzta rősnak mindén pé nzta ri béfizété st é s kifizété st idő sőrréndbén a 
pénztárjelentésbe fél kéll jégyéznié. A pé nzta rjélénté s cé lja ra a „CGR” program 
aütőmatiküsan a nap vé gé n léza rja a pé nzta rat, é s kinyőmtatja a pé nzta rjélénté st.  
A pé nzta rjélénté sbén élsza mőlt kiada si té télék alapbizőnylatain az élsza mőla s 
té nyé t a kiada si pé nzta rbizőnylat sőrsza ma nak az alapbizőnylatőn tő rté nő  
féljégyzé sé vél még kéll jélő lni. 

A pé nzta rjélénté st 10 napőnké nt a pé nzta réllénő r jélénlé té bén lé kéll za rni. 

A pé nzta rza rlatkőr a pé nzta rősnak 
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 még kéll a llapí tania a pé nzta rban lé vő  ké szpé nza llőma nyt cí mléténké nti 
ré szlétézé sbén, 

 a pé nzta rjélénté s alapja n még kéll a llapí tania a bévé télék é s kiada sők 
vé gő sszégé t, majd az élő ző  idő szaki ké szpé nzmaradva ny 
figyélémbévé télé vél a pé nzta ri nyilva ntarta s szérinti égyénlégét, 

 a pé nzta rjélénté sbén méga llapí tőtt égyénlégét égyéztétni kéll a valő sa gős 
ké szpé nzmaradva nnyal, 

 az égyéztété s mégtő rté nté t ala í ra sa val kéll igazőlnia a pé nzta rjélénté sén 

 

A pé nzta rjélénté s ké t pé lda nyban ké szü l, mélybő l 

 az élső  pé lda nyt - a méllé klétékkél égyü tt - a kő nyvélé s ré szé ré kéll a tadni, 
 a ma sődik pé lda ny  tő pé lda nyké nt léfü zé sré kérü l (pé nzta rős ő rzi még). 

 
A pé nzta ri ő ra k béféjézé sé vél a pé nzta rős napőnta pé nzta rza rlatőt kő télés 
ké szí téni. Za ra skőr a bévé téli é s kiada si té télék égyénlégé nék még kéll égyézni a 
pé nzta rban lé vő  ké szpé nző sszéggél. Elté ré s ésété n jégyző kő nyvét kéll ké szí téni. A 
tő bblétét bé kéll vé télézni, a hia nyt a pé nzta rősnak kő téléssé gé mégfizétni. 
 
 
8.4   Készpénzfelvételi utalvány 
 
A ké szpé nzfélvé téli ütalva ny a sza mlavézétő  pé nzinté zéttő l tő rté nő  ké szpé nz 
félvé télé ré szőlga l. A nyőmtatva nyfü zétét a sza mlavézétő  pé nzinté zét bőcsa tja a 
pé nzta r réndélkézé sé ré. Az ütalva nyt ké t pé lda nyban kéll kia llí tani é s a 
pé nzinté zétné l béjéléntétt mő dőn kéll ala í rni. 

A ké szpé nzfélvé téli ütalva nnyal a pé nzinté zéttő l félvétt ké szpé nzt bévé téli 
pé nzta rbizőnylattal kéll bévé télézni a pé nzta rba. A pé nzta rbizőnylat ma sődik 
pé lda nya t ébbén az ésétbén a ké szpé nzfélvé télrő l sző lő  banki térhélé si 
é rtésí té sé héz kéll csatőlni. 

 
8.5 A bizonylat-nyomtatványok felhasználás előtti és utáni nyilvántartása, 

kezelése 
 
A bizőnylat - nyőmtatva nyők szigőrü  sza mada s ala  tartőznak. Azőkat a pé nzta rős a 
pa ncé lszékré nybén ő rzi é s mégfélélő én nyilva ntartja. 
A pé nzta rős a szigőrü  sza mada sü  nyőmtatva nyők ké szlété rő l nyilva ntartő  lapőt 
vézét, a nyőmtatva nyőkat, bészérzé skőr émélkédő  sőrréndbén fél kéll vézétni a 
nyilva ntartő  kartőnra nyőmtatva ny fajta nké nt kü lő n-kü lő n. A nyőmtatva nyők 
kiada sa t ké ső bbi idő pőntban a bévé télézé ssél égyéző  sőrréndbén kéll kivézétni. 
 
A nyilva ntarta snak - nyőmtatva nyőnké nt - a kő vétkéző két kéll tartalmaznia: 

 sőrsza m, 
 az igé nylő  névé, 
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 az igé nylé s jőgcí mé, 
 az a tvé tél idő pőntja, 
 az a tvévő  ala í ra sa. 

 
A félhaszna lő  kő télés a nyőmtatva nyőkkal élsza mőlni, béléé rtvé a rőntőtt 
pé lda nyőkat is. 
A haszna latbő l kivőnt (bétélt, é v vé gé vél léza rt) bizőnylat nyőmtatva nyőkat a 
pé nzta rősnak kéll mégő riznié. 
Az é v kő zbén bétélt nyőmtatva nytő mbő két é vénté ő sszé kéll csőmagőlni, a 
csőmagőt léza rva kéll iratta rba hélyézni. A bizőnylatőkat 10 é vig még kéll ő rizni. A 
csőmagőn fél kéll tü ntétni a tartalmat, darabsza mőt, séléjtézé s idő pőntja 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.               
 
A Tiszaszigeti Kirendeltség az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal pé nzta ra hőz 
kapcsőlő dő an a llandő  é s éséti mégbí za st kézél, valamint pé nzbészédő  hélyké nt 
mü kő dik. 
A pé nzbészédő  hélyé csak ké szpé nzbén téljésí tétt béfizété sék bészédé sé ré jőgősült. 
A bészédétt ő sszégbő l kifizété st sémmilyén jőgcí mén ném téljésí thét. 
A bészédétt bévé télékét mé g aznap, vagy ha a pőstai nyitva tarta s ném éngédi 
akkőr ma snap kő télés a 12067008-01330752-00200009 sza mü  sza mla ja ra 
csékkén béfizétni. 
A béfizété sék bizőnylatőla sa ra készpénzfizetési számlát é s nyugta tömböt kéll 
haszna lni. 
 
A va sa rőlt sza mla- é s nyügta tő mbő krő l a sza mvitéli tő rvé ny élő í ra sainak 
mégfélélő én szigőrü  sza mada sők nyilva ntarta sa élnévézé sü , DE.916 sza mü  
nyőmtatva nyt kő télés haszna lni, é s a bétélt tő mbő két 10 é vig kő télés mégő rizni. 
 
 

9.  Munkabér kifizetésénél alkalmazott szabályok 
 
 

A kő zalkalmazőttak é s kő ztisztvisélő k jőga lla sa rő l sző lő  tő rvé nyék szérint a 
kő ltsé gvété si szérv alkalmazőttait mégillétő  illétmé nyék kifizété sé t a dőlgőző  a ltal 
va lasztőtt pé nzinté zétné l nyitőtt banksza mla ra tő rté nő  a tütala ssal, énnék 
hia nya ban pőstai ü tőn tő rté nő  a tütala ssal kéll téljésí téni. 
Féntiék miatt bé rkifizété sré a pé nzta rbő l (MA K a ltal kő ző lt hő  kő zi kifizété sén 
kí vü l) ném kérü l sőr. Kivé télt ké péznék tőva bba  a mégbí za si dí jak , amély éséti 
jéllégé miatt szaba lyőza st ném igé nyél. Kifizété sé a pé nzta ri kifizété sék 
bizőnylatőla sa szérint tő rté nik. 
 
A havi münkabé rék félvé télé a dőlgőző k a tütala si bété t sza mla ja ra banki ütala ssal 
tő rté nik. 
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A Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Térü léti Igazgatő sa ga élké szí ti a 
münkabé r a tütala si lista t, mély tartalmazza: 

 a dőlgőző  névé t, 
 a dőlgőző  azőnősí tő  sza ma t,              
 az a tütalt ő sszégét, 
 a dőlgőző  főlyő sza mlasza ma t, 
 a pé nzinté zét sza mlasza ma t. 

                                 
A MA K az a ltal sza mféjtétt illétmé nyékrő l élő a llí tőtt a llőma nyt flőppy lémézén 
a tadja a sza mlavézétő  pé nzinté zétnék. Ez alapja n kérü lnék a dőlgőző i égyé ni 
sza mla kra a sza mféjtétt illétmé nyék. Ezzél égy idő bén a MA K élké szí ti az 
ő nkőrma nyzat ő sszésén – ő nkőrma nyzat é s inté zmé nyéi – néttő  ütalandő  ő sszégét 
kimütatő  lista t. A lista alapja n kézdémé nyézi az ő nkőrma nyzat a sza mla ja t vézétő  
pé nzinté zétné l a sza mla mégtérhélé sé t a lista vé gő sszégé vél. 
A jő védélém a tütala sa az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat, a Magyar 
A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Térü léti Igazgatő sa ga valamint a Raifféisén Bank Rt 
kő ző tt lé tréjő tt méga llapőda s alapja n tő rté nik.   
 
 
 

10. Étkezési utalványok átadására - átvételére vonatkozó szabályok 
 

Az é tkézé si ütalva nyők ő sszégé t az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata nak 
Ké pvisélő téstü lété a mindénkőri kő ltsé gvété sbén a llapí tja még, hagyja jő va . Az 
é tkézé si ütalva nyőkra vőnatkőző  ré szlétés szaba lyőkat a térmé szétbéni é tkéztété si 
hőzza ja rüla s szaba lyzata tartalmazza.  
 
 
Aménnyibén a dőlgőző  a pé nzta rbő l az adőtt napőn ném bí rja az é tkézé si jégyét 
a tvénni, akkőr a sőrsza m félí ra sa val é s az a tvé téli jégyzé kkél égyü tt za rt bőrí té kban 
a pa ncé l székré nybén kérü l élhélyézé sré. 
 
 
 

11. Elszámolásra kiadott összeg nyilvántartása 
 
 

Ké szpé nzt élsza mőla sra csak az O nkőrma nyzat pé nzta ra bő l adhat ki a pé nzta rős. 
 
 

12. Egyéb pénzkezeléssel és értékkel kapcsolatos szabályok 
 
 
12.1.Csoportos kifizetés 
 
A kő ztisztvisélő k jőga lla sa rő l sző lő  tő rvé ny alapja n a hivatali dőlgőző k 
münkabé ré nék  kifizété sé az a ltalük va lasztőtt pé nzinté zétné l nyitőtt banksza mla ra 
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ütala ssal, énnék hia nya ban pőstai ü tőn tő rté nik. 
A hivatali pé nzta rbő l (nagy ő sszégü ) csőpőrtős kifizété sék csak éséti jélléggél 
főrdülhatnak élő  (pl. jütalmak kifizété sé). 
Eséti jéllégü  csőpőrtős kifizété s ésété n kő véténdő  élja ra s a kő vétkéző : 
A kifizété shéz sza mféjté si jégyzé k alapja n a kifizété s térvézétt napja n a szü ksé gés 
biztőnsa gi szaba lyők, bétarta sa val kéll a szü ksé gés ké szpé nzt az élő ré 
méghata rőzőtt cí mlétéknék mégfélélő én félvénni é s a ha zipé nzta rba bésza llí tani. 
 A pé nzta rős a sza mféjté si jégyzé knék mégfélélő  néttő  ő sszégét dőlgőző nké nt 
bőrí té kőlja, majd az a tvé télt a jégyzé kén igazőltatja a dőlgőző val (vagy 
méghatalmazőttja val). 
A pé nzta rős az a tvétt ő sszégré vőnatkőző  réklama ciő t csak akkőr főgad él, ha a 
pé nzt az a tvévő  élő tté mégsza mőlva tala lta a ja randő sa gőt kévésébbnék. 
A dőlgőző k a ltal fél ném vétt ő sszégét a kifizété s napja n vissza kéll vé télézni a 
pé nzta rba.  
A fél ném vétt ő sszégék bélfő ldi pőstaütalva nyőn is féladhatő k a dőlgőző k ré szé ré, 
ilyénkőr a féladő vévé nyt a kifizété si jégyzé khéz kéll csatőlni a dőlgőző k a ltal fél 
ném vétt, illétvé ré szü kré ki ném ütalt ja randő sa gőt a hivatal sza mla ja ra vissza kéll 
fizétni.    
 
12.2. Egyéb pénztári kifizetéseknél követendő eljárás 
 
A vidé krő l béja rő  dőlgőző knak a jőgszaba lyban méghata rőzőtt mé rté kü  münka ba 
ja ra shőz tő rté nő  hőzza ja rüla st – az ütaza si bé rlét léada sa méllétt, vagy gé pkőcsival 
tő rté nő  béja ra s ésété n a léigazőlt havi km alapja n – a jégyző  ütasí ta sa ra léhét 
kifizétni. 
 
 
 

13. Kerekítési szabályok 
 
 
Az MNB a 10/2007.(X.1.) MNB réndélété alapja n 2008. ma rciüs 1-tő l kivőnja a 
ké szpé nzfőrgalőmbő l az 1 é s 2 főrintős é rmé két., í gy ézék a kiscí mlétü  é rmé k 
élvészí tik tő rvé nyés fizété si észkő z jéllégü két. A pé nzé rmé k bévőna sa nak 
kő vétkézmé nyéké nt, annak é rdéké bén, hőgy a réndélkézé sré a llő  fizétő észkő ző kkél 
a fizéténdő  ő sszég kiégyénlí té sré kérü lhéssén, a szü ksé gés kérékí té s szaba lyairő l a 
2008.é vi III. é s IV. tő rvé ny réndélkézik. 
 
A 2008. é vi III. tő rvé ny é rtélmé bén a főrintban ké szpé nzzél tő rté nő  fizété s ésété n, 
ha a fizéténdő  vé gő sszég ném 5 főrintra vagy annak tő bbsző rő sé ré vé gző dik, akkőr 
az ala bbiakban méghata rőzőtt szaba ly alapja n kéll a fizéténdő  ő sszégét 
méga llapí tani é s kiégyénlí téni. 

 0,01 főrinttő l 2,49 főrintig  léfélé , a légkő zélébbi 0, 
 2,50 főrinttő l 4,99 főrintig félfélé  a légkő zélébbi 5, 
 5,01 főrinttő l 7,49 főrintig léfélé  a légkő zélébbi 5, 
 7,50 főrinttő l 9,99 főrintig félfélé  a légkő zélébbi 0, főrintra vé gző dő  

ő sszégré kéll kérékí téni. 
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A 2008. é vi IV tő rvé ny alapja n a  szőcia lis Félla ta sők méga llapí ta sa, illétvé ő sszégü k 
mő dősí ta sa sőra n mind a mő dősí ta s alapja t ké péző  ő sszégét, mind a mő dősí tőtt 
ő sszégét a légkő zélébbi 0-ra vagy 5-ré vé gző dő  ő sszégré félfélé  kéll kérékí téni ha az 
ném 5-ré vagy annak égé sz sza mü  tő bbsző rő sé ré vé gző dik. 
 
A kérékí té si kő télézéttsé gét a ké szpé nz a tada sa ésété n kéll alkalmazni, dé 
bizőnylatőn valő  féltü ntété sé t a tő rvé nyék ném í rja k élő , mivél a kérékí té si 
kü lő nbő zét ném minő sü l vagyőni élő nynék vagy ha tra nynak. 
 
Az O nkőrma nyzat a kérékí té si kü lő nbő zétét a kő vétkéző k szérint szaba lyőzza: 
A kérékí té si élté ré sékét a napi za rő  pé nzta rjélénté s élké szí té sé élő tt a pé nzta rős 
bévé téli vagy kiada si pé nzta rbizőnylat kia llí ta sa val réndézi, amélynék kő nyvélé sé  
5562 Pé nzü gyi szőlga ltata sők téljésí té sé fő kő nyvi sza mla n tő rté nik. 
A kérékí té s vőnzata t, mindig az adőtt kiada s vagy bévé tél viséli. Az élsza mőla sra 
kiadőtt élő légékné l a kérékí té si élté ré sékét va sa rla sőnké nt kéll méga llapí tani. 
A kérékí té si kü lő nbő zét ném ké pézi alapja t az a ltala nős főrgalmi adő nak. 
 
 

14. Valutapénztár 
 

Az O nkőrma nyzati Hivatalna l nincs valütapé nzta r, mivél a valütaélla tma ny félvé télé 
az O nkőrma nyzat pé nzta ra bő l tő rté nik. 
 
 
 

15.  Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje 
 
 

 Kötelezettségvállalás 
 
A kő télézéttsé gva llala s a jő va hagyőtt kiada si élő ira nyzatők térhé ré főganatősí tőtt 
őlyan inté zkédé s, mély jő vő béni fizété si kő télézéttsé ggél ja r. Ré szlétéit a 
Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, 
ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat II. pőntja tartalmazza. 
 
 
 

16. Pénzügyi elszámolás előkészítés 
 
 

16.1 Teljesítés igazolásának dokumentálása 
 
A kő télézéttsé gva llala s alapja n élvé gzétt téljésí té s mégtő rté nté t dőküménta ltan 
igazőlni kéll. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, 
téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat IV. 
pőntja tartalmazza. 
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16.2 Érvényesítés 
 
A kő télézéttsé gva llala s alapja n téljésí tétt gazdasa gi ésémé nyrő l kia llí tőtt őkma nyt a 
kifizété s téljésí té sé élő tt é rvé nyésí téni kéll. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, 
pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré 
vőnatkőző  szaba lyzat V. pőntja tartalmazza. 
 
16.3 Utalványozás 
 
Az ütalva nyőza s a kiada s téljésí té sé nék, illétvé a bévé tél bészédé sé nék vagy 
élsza mőla sa nak élréndélé sé t jélénti. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi 
éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  
szaba lyzat  VI. pőntja tartalmazza. 
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16.4 Pénzügyi ellenjegyzés 
 
Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, 
é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat III. pőntja tartalmazza. 
 
 

17. Összeférhetetlenségi szabályok 
 

Az ő sszéfé rhététlénsé gi szaba lyők azt a cé lt szőlga lja k, hőgy a réndélkéző  é s az 
éllénő rzé st vé gző  szémé lyé mindén ésétbén kü lő n va ljőn, é s a kő ltsé gvété s térhé ré 
élsza mőlandő  fizété si kő télézéttsé g, illétvé a bévé télék téljésí té sé légala bb ké t 
szémé ly inté zkédé sé alapja n kérü ljő n főganatősí ta sra. Ré szlétéit a 
Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, 
ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat VII. pőntja tartalmazza. 
 
 

18. A pénztári nyitva tartás, ügyfélfogadás rendje 
 

Az ü gyfélék ta jé kőztata sa é rdéké bén a pé nzta rhélyisé g ajtaja ra vagy égyé b jő l 
la thatő  hélyré ki kéll fü ggészténi a ha zipé nzta ri ő ra kat (nyitvatarta si réndét), 
valamint az ütalva nyőző , é rvé nyésí tő , éllénjégyző , é s a pé nzta rős pé nzta réllénő r 
ala í ra sa t. 
Ú gyélni kéll arra, hőgy a va ltőza sők főlyamatősan a tvézété sré kérü ljénék az ü gyfé l-
ta jé kőztatő n, hőgy az mindig aktüa lis infőrma ciő t szőlga ltassőn. 
 
A pé nzta ri nyitva tarta s münkanapőkőn: 
 - Hé tfő :  9 - 12, é s 13 - 15 ő ra ig 
 - Kédd:  Za rva 
 - Szérda:  9 - 12, é s 13 - 17 ő ra ig 
 - Csü tő rtő k: Za rva 
 - Pé nték:  9 - 12 ő ra ig 
 
 
 

19. Záró rendelkezések 
 

 
Jélén szaba lyzat 2013. ma rciüs 1. napja n lé p hata lyba, é s visszavőna sig é rvé nyés. 
Ezzél égy- idő bén hata lya t vészti a 2008. janüa r 1–é n kiadőtt szaba lyzat. 
 
Az é rvé nyés szaba lyzat élő í ra sait valaménnyi é rintéttnék bé kéll tartani.  
      
 
 
Algyő , 2013. ma jüs 21. 
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     …….……………………………………….. 
      Dr.Varga Ildikő  
                jégyző  
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1.sza mü  méllé klét 
 
 
 
 

N y i l a t k o z a t 
 
 

 
 

Alülí rőtt Török Andrásné pé nzta rős tüdőma sül vészém, hőgy az 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Pőlga rméstéri Hivatal pé nzta ra ban kézélt 
valaménnyi pé nzészkő z é s égyé b é rté kék kézélé sé é rt téljés anyagi félélő ssé g 

térhél. 
 

 
 
 

A l g y ő  , …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
                                                                    …………………………………… 
                                                                                  pé nzta rős 
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                                                                                         2.sza mü  méllé klét 
 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
 
Ké szü lt Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal ha zipé nzta ra ban 
 
..…… é v ……………………….. hő  …… napja n. 
 
Ta rgy: Házipénztár átadás-átvétel 
 
Jélén vannak: ……………………………..  pé nzta r éllénő r 
 
                     ……………………………..  pé nzta rt a tadő  
 
                     ……………………………..  pé nzta rt a tvévő . 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Pőlga rméstéri Hivatala ban a pé nzta rősi 
tééndő két 
 
..…… é v ……………………….. hő  …… napja tő l a pé nzta rős 
 
…………………………………………………………………..  miatt 
 
…………………………………………………………………. (né v)  la tja él. 
 
A féntiék miatt a jélén pé nzta ra tada s sőra n az ala bbi é rté kék, bizőnylatők kérü lnék 
a t- 
ada sra, illétvé a tvé télré: 
 
 
 

I. Bizonylatok 
  
Ssz. Bizonylat megnevezése Bizonylat száma (sorszám -

tól, ig,) 
1. Pé nzta rjélénté s  
2. Kiada si pé nzta rbizőnylat  
3. Bévé téli pé nzta rbizőnylat  
4. Ké szpé nz félvé téli ütalva ny  
5. Pa ncé lszékré ny külcsa  (darab)  
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6. Nyilva ntarta s az é rté kpapí rőkrő l 
(darab) 

 

7. „E rté kpapí r” bévé téli bizőnylat  
8. „E rté kpapí r” kiada si bizőnylat  

 
 
 
 
 
 
 

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   

O sszésén:  
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 
 

………………………….            …………………………    ……………………… 
a tadő                                          a tvévő                         pé nzta réllénő r 
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3.sza 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.       
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4.sza mü  méllé klét 
 
 

Kötelezettségvállalásra jogosultak 
 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal 

Név Beosztás Aláírás 

Dr. Varga Ildikő  jégyző   

Angyal Zsőlt aljégyző   

 
 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltsége 

Név Beosztás Aláírás 

Dr. Szé na s Hanna kiréndéltsé g-vézétő   

 
Kötelezettségvállaló országgyűlési képviselő- és helyhatósági választások  és 

népszavazás pénzeszközei felett 
 

Dr. Varga Ildikő  jégyző   

 
 
 

Utalványozásra jogosultak 

 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal 

Név Beosztás Aláírás 

Dr. Varga Ildikő  jégyző   

Angyal Zsőlt aljégyző   

 
 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltsége 

Név Beosztás Aláírás 

Dr. Szé na s Hanna kiréndéltsé g-vézétő   
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Pénzügyi ellenjegyzésére jogosultak 
 
 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 

és Intézményei esetében 

Név Beosztás Aláírás 

Kőva cs Erika 
pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő  

 

 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltsége 

Név Beosztás Aláírás 

Hajdü  Ja nősné  pé nzü gyi élő adő   

 
 
 

Érvényesítésre jogosultak 
 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal  
 

Név Beosztás Aláírás 

Kissné  Széndréi 
Edit 

pé nzü gyi élő adő   

Tő rő k Andra sné  pé nzta rős  

Jüha sz Rita pé nzü gyi élő adő   

 
 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltségénél 

Név Beosztás Aláírás 

Hajdü  Ja nősné  pé nzü gyi élő adő   
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Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak 
 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal, 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Név Beosztás Aláírás 

Vezetők:  

Hérczég Jő zséf pőlga rméstér  

Né méthné  Vida 
Zsüzsanna 

alpőlga rméstér  

Dr. Varga Ildikő  jégyző   

Angyal Zsőlt aljégyző   

Adó- és Pénzügyi Csoport:  

Kőva cs Erika csőpőrtvézétő   

Kispéti Zsüzsanna  kő nyvélő   

Jüha sz Rita  pé nzü gyi élő adő   

Hégyésné  Dőna th 
Hajnalka 

kő nyvélő   

Kissné  Széndréi 
Edit 

 pé nzü gyi élő adő   

Tő rő k Andra sné   pé nzta rős  

Vida cs A gnés  adő ü gyi élő adő   

A braha m Anikő   adő ü gyi élő adő   

Üzemeltetési Csoport:  

Frő mann Ga bőr  csőpőrtvézétő   

Lüda nyi Attila  mü szaki élő adő   
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Fejlesztési Csoport:  

Jüha sz Zsőlt  csőpőrtvézétő   

Kérésztés Attila  mü szaki élő adő   

Katőna Ma té   pa lya zati référéns  

Kiss Férénc  mü szaki élő adő   

Személy- és munkaügy:  

Apagyi Vivién szémé lyü gyi élő adő   

Igazgatási Csoport:  

Ra cz Ja nősné  
 igazgata si é s 
szőcia lis élő adő  

 

Dr. Varga A kős 
 igazgata si é s 
szőcia lis élő adő  

 

Informatikai beszerzés:  

Csicsva ri Attila    

Titkárság, reprezentáció:  

Zakarné  Gschéidt 
Tí méa 

 titka rnő   

 Gépkocsival kapcsolatos költségek:  

 Illéncsik La szlő   gé pkőcsivézétő   

 Tisztítószer beszerzés:  

Bérta né  Hégyi 
Ildikő  

 takarí tő   

 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltsége 

Név Beosztás Aláírás 

Dr. Szé na si Hanna kiréndéltsé g-vézétő   

Hajdü  Ja nősné  pé nzü gyi élő adő   

 
  



240 

 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 
A pé nz- é s banksza mla-kézélé si- é rté kélé si szaba lyzatban főglaltakat 
mégismértém. Tüdőma sül vészém, hőgy a szaba lyzatban főglaltakat a 
münkavé gzé sém sőra n kő télés vagyők bétartani. 
 

NÉV BEOSZTÁS DÁTUM ALÁÍRÁS 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



241 

 

    
 
  



242 

 

223/2013.(VII.31.) Kt. határozat 5.4. számú melléklete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 

 

PÉNZKEZELÉSI- ÉS BANKSZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
                                    
 
 
 
 
Ké szü lt: 2013. ma rciüs 1. 
 
 
 
 
 
 

Jő va hagyta: ……………………………….. 
Jő va hagya s da tüma: ……………………… 

 
 
 
 
 

Hata lyős: 2013. ma rciüs 1. 
Hata lya t vészti: ……………………….. 
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     ..…………………………   …………………………..          adő - é s pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő    szérvézéti égysé g vézétő jé 
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A számvitélről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szérvézétéi 
bészámőlási és könyvvézétési kötélézéttségénék sajátősságairól szóló 249/2000.(XII.24.) 
számú Kőrm.réndélét szérint az államháztartás szérvézétéi számvitéli pőlitikájának 
kötéléző tartalmi élémé a pénz-és bankszámla kézélési, értékélési szabályzat. 
 
 
E szabályőzási kötélézéttségnék élégét tévé az Algyő Nagyközség Önkőrmányzat és a 
hőzzá tartőzó önállóan működő pénzkézéléssél is főglalkőzó szérvézétéi házipénztári 
pénzkézélését, valamint a bankszámlákőn lébőnyőlítőtt pénzfőrgalőm kézélését, tővábbá 
az értékkézélést az alábbi jőgszabályők figyélémbévétélévél szabályőzőm: 

 Számvitélről szóló többször módősítőtt 2000.évi C.törvény, 
 Az államháztartás szérvézétéi bészámőlási és könyvvézétési kötélézéttségénék 

sajátősságairól szóló többször módősítőtt 249/2000.(XII.24.) Kőrmányréndélét, 
 Az államháztartásról szóló többször módősítőtt 2011. évi CXCV. törvény, 
 Az államháztartásról szóló törvény végréhajtásáról szóló 368/2011 (XII.31. 

Kőrmányréndélét 
 Eléktrőniküs aláírásról szóló többször módősítőtt 2001. évi XXXV. törvény 
 A Pénzfőrgalőm lébőnyőlításáról szóló 18/2009.(VII..6.)MNB réndélét, 
 Az éléktrőniküs számlával kapcsőlatős égyés réndélkézésékről szóló 46/2007. 

(XII.29.) PM rendelet.  
 
A szabályzat kiadásának célja 
 
A szaba lyzat kiada sa nak cé lja, hőgy biztősí tsa a kő ltsé gvété si szérv 

 pé nzészkő zéinék kézélé sé vél kapcsőlatős féladatők égyé rtélmü  méghata rőza sa t, 
 a pé nzfőrgalőm (ké szpé nzbén, illétvé banksza mla n tő rté nő ) lébőnyőlí ta sa nak 

réndjé t, 
 a pé nzkézélé s szémé lyi- é s ta rgyi félté télit, félélő ssé gi szaba lyait, 
 a ké szpé nzbén é s kincsta ri sza mla n tartőtt pé nzészkő ző k főrgalma t, 
 a ké szpé nza llőma nyt é rintő  pé nzmőzga sők jőgcí méit é s élja ra si réndjé t, 
 a napi za rő  a llőma ny maxima lis mé rté ké t, 
 a pé nzsza llí ta s réndjé t, 
 a ké szpé nza llőma ny éllénő rzé sékőr kő véténdő  élja ra si szaba lyőkat, 
 a pé nzkézélé ssél kapcsőlatős bizőnylatők réndjé t é s a pé nzfőrgalőmmal 

kapcsőlatős nyilva ntarta si szaba lyőkat. 
 
Jélén pé nzkézélé si szaba lyzat fő bb ira nyainak méghata rőza sa é rt, valamint annak 
vé gréhajta sa é rt, illétvé vé gréhajtata sa é rt a jégyző , élké szí té sé é rt a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
félélő s. 
 

 
I.  BANKSZÁMLAKEZELÉS 

 
A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal féladata mindazőn kő zféladatők, kő zszőlga ltata sők 
őpératí v lébőnyőlí ta sa é s mégvalő sí ta sa, amélyét tő rvé ny, félü gyéléti szérvé, vagy égyé b 
jőgszaba lyők a féladatkő ré bé ütal. 
 
A féladatők tő bbsé gé nék mégvalő sí ta sa az őpératí v gazda lkőda s kérété bén tő rté nik, s mint 
ilyén, tő bbsé gü k pé nzmőzga ssal ja r. 
 
Az O nkőrma nyzati Hivatal a ltal bőnyőlí tőtt pé nzfőrgalőm: 
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 banksza mlafőrgalőm, 
 ké szpé nzfőrgalőm igé nybévé télé vél tő rté nik 

 
1./Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése 

 
Az O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété nék dő nté sé alapja n az O nkőrma nyzat  
számlavezető pénzintézeté : 

Raiffeisen Bank Rt. Szegedi Fiókja 
6722 Szeged Kossuth L.sgt.9-13. 

 
Az O nkőrma nyzat kő ltsé gvété si elszámolási számlájának pé nzfőrgalmi sza ma: 
 

12067008 – 00190442 – 00100003 
 

A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal pé nzü gyi csőpőrtvézétő jé nék kő téléssé gé a banksza mla 
félétt réndélkézé si jőgősültsa ggal mégbí zőtt szémé lyék ala í ra si cí mpé lda nya nak, é s a 
haszna lt bé lyégző  szaba lyszérü  béjélénté sé rő l gőndőskődni. A banksza mla n tő rté nő  
pé nzmőzga sők ala í ra sa éléktrőniküs mő dőn valő sül még. Az O nkőrma nyzat é s a 
sza mlavézétő  bank kő ző tt lé tréjő tt szérző dé s alapja n a bank kő télés biztősí tani az 
éléktrőniküs ala í ra shőz szü ksé gés észkő ző két, é s kő dőkat az O nkőrma nyzat 
réndélkézé sé ré bőcsa tani. 
 

Az O nkőrma nyzat a fizété si sza mla ja hőz kapcsőlő dő an az Ávr. 145.§ (3) bekezdése alapja n a 
kő vétkéző  alsza mla kat nyithatja még: 

 
a) az állami tulajdonból a helyi önkormányzat tulajdonába került lakóépületek, 

lakások elidegenítéséből származó bevételek elkülönítésére szolgáló alszámla, 

b) háziorvosi szolgálat ellátásának kimutatására szolgáló alszámla, 

c) fogorvosi szolgálat ellátásának kimutatására szolgáló alszámla, 
d) a központi költségvetésből folyósított támogatások jogszabályban 

meghatározott esetben történő elkülönítésére szolgáló alszámla, 

e) fedezetbiztosításra történő elkülönítésre szolgáló alszámla, 

f) a helyi önkormányzat rövid lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló alszámla, 
g) a helyi adók befizetésére adónemenként külön adóbeszedési alszámla, a 

késedelmi pótlék befizetésére pótlék beszedési alszámla, a bírságok, önellenőrzési 
pótlék és a végrehajtási költség befizetésére bírság beszedési alszámla, a 
talajterhelési díj befizetésére talajterhelési díj beszedési alszámla, termőföld 
bérbeadásából származó jövedelem adója befizetésére jövedelemadó beszedési 
alszámla, 

h) a helyi önkormányzatot megillető, a g) pontba, valamint a (4) bekezdés c) és e) 
pontjába nem tartozó adók módjára behajtandó köztartozások befizetésére egyéb 
bevételek elszámolására szolgáló alszámla, 

i) önkormányzati környezetvédelmi alap pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló 
alszámla, 

j) egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámla, és 

k) programonként az európai uniós forrásból finanszírozott programok 
lebonyolítására szolgáló alszámla. 
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A fént émlí tétt alsza mla kőn kí vü l az O nkőrma nyzat az Ávr. 145 § (4) bekezdésé bén félsőrőlt 
fizété si sza mla kat nyithatja még: 

 

a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból származó pénzeszközök elosztására 
szolgáló fizetési számlát, 

b) a helyi önkormányzat által ellátott, nem kötelező feladatok közé tartozó és 
túlnyomórészt nem helyi önkormányzati forrásból megvalósuló beruházások, 
fejlesztések megvalósítására szolgáló fizetési számlát, 

c) közigazgatási hatósági eljárási illeték, továbbá az azzal összefüggésben 
felszámított mulasztási bírság, késedelmi pótlék befizetésére szolgáló fizetési 
számlát, 

d) a gépjárműadó befizetésére szolgáló gépjárműadó fizetési számlát, 

e) más által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások – kizárólag a helyi 
önkormányzatot megillető köztartozások kivételével – befizetésére idegen bevételek 
elszámolására szolgáló fizetési számlát, 

f) letéti számlát, és 

g) devizaszámlát 

 
A (3) békézdés g) és h) pőntja szérint nyitőtt alszámlákról, valamint a (4) 

békézdés c) és e) pőntja szérint vézététt fizétési számlákról kizárólag az alábbi 
művéléték téljésíthétők: 

a) a hélyi önkőrmányzat fizétési számlájára, valamint annak a (3) békézdés 
szérinti alszámláira való átütalás, 

b) más által kimütatőtt és bészédétt adók módjára béhajtandó köztartőzásők 
átütalása a tartőzást kimütató által mégadőtt fizétési számlára, 

c) a közpőnti költségvétést mégillétő közigazgatási hatósági éljárási illéték- és az 
azzal összéfüggésbén félszámítőtt pótlék-, mülasztási bírságbévétél átütalása a 
Kincstár által vézététt fizétési számlára, 

d) az adózó – visszatérítésré jőgősült – részéré történő visszatérítés, idéértvé az 
Art. szérint fizététt kamatőt is, és 

e) az adózó kérélméré a (3) békézdés g) és h) pőntja szérint nyitőtt alszámlák, 
valamint a (4) békézdés c) és e) pőntja szérint vézététt fizétési számlák közötti 
átvézétésék. 

 
A közigazgatási hatósági éljárási illéték, tővábbá az azzal összéfüggésbén 

félszámítőtt mülasztási bírság, késédélmi pótlék béfizétéséré szőlgáló fizétési 
számlára bészédétt közigazgatási hatósági éljárási illéték- és az azzal 
összéfüggésbén félszámítőtt késédélmi pótlék-, bírságbévétélt a visszatérítésékkél 
csökkéntvé négyédévénté, a gépjárműadó fizétési számlára bészédétt, a közpőnti 
költségvétést mégillétő gépjárműadó bévétélt havőnta, a tárgynégyédévét – a 
gépjárműadó vőnatkőzásában a tárgyhónapőt – kövétő hónap 10. napjáig kéll a 
Kincstár által mégjélölt fizétési számlára átütalni. 

 



247 

 

 

2./ Algyő Nagyközség Önkormányzat Bankszámláinak kimutatása 
 

12067008-00190442-00100003  Algyő  nagykő zsé g O nkőrm. kő ltsé gvété si szla. 
12067008-00190442-00200000  La trasző lő  (call) bété tsza mla 
12067008-00190442-00300007  A llami hőzza ja rüla s sza mla 
12067008-00190442-00500001 CHF sza mla kő tvé nyhéz 
12067008-00190442-00700005  Ta mőgata s élk. szla 
12067008-00190442-01000009 Münkabé r élk. szla. 
12067008-00190442-01200003  Lakő é p. Kivitélézé s 
12067008-00190442-03000005 HÚRO/0801/166 
12067008-00190442-03400003 TA MOP 324-08/1-2009-0066 
12067008-00190442-03600007 A rví zka rősültak-2010 
12067008-00190442-03800001 Katasztrő fa ségé lyalap-Algyő  
12067008-00190442-03900008 Kő rnyézétvé d. Alap-Algyő  Nagykő zsé g O nkőrm. 
12067008-00190442-04100005 KEOP-6.1.0/A/11-2011-0159 
12067008-00190442-04200002 DAOP-4.1.3/B-11-2012-0011 Bő lcső dé Bő ví té s 
12067008-00190442-04300009 LEADER Télépü lé si mé dia féjlészté sé 
12067008-00190442-04400006 KEOP-4.2.0/A/11-2011-0568 Napélémés réndsz. 
12067008-00190442-04500003 HÚSRB/1203/122/216 Mő-Szérbia pa ly. 
12067008-00329152-00100001  Va llalkőző k kőmmüna lis adő ja bész. szla. 
12067008 00329163-00100007  Térmő fő ld bé rbéad.sza rm. bész. szla. 
12067008-00329174-00100003  Ké sédélmi pő tlé k bész. szla. 
12067008-00329185-00100009  Bí rsa g, ő néll-i pő tlé k, vé gréhajta si ktg. bész. szla. 
12067008-00329196-00100005  Egyé b bévé télék bész. szla. 
12067008-00329207-00100004  Algyő  Iparü zé si adő  
12067008-00329218-00100000  Algyő  Gé pja rmü adő  bész. szla. 
12067008-00393799-00100007  Algyő  E pí tmé nyadő  bész. szla. 
12067008-00100452-00100009  Lété ti szla. 
12067008-00113263-00100001  A llamigazgata si élja ra si illété k szla. 
12067008-00113265-00100009  Talajtérhélé si dí j bész. szla. 
12067008-00135072-00100003  Ví zikő zmü  bészédé si sza mla 
12067008-00135369-00100008  Idégénfőrgalmi adő  bész. szla. 
12067008-00190442-10000007  Rő vid léja ratü  lékő tő tt bété t 
12067008-00190442-04600000 Kő zfőglalkőztata si ta mőgata s 
 
A sza mla k nyita sa ra, vézété sé ré vőnatkőző  banksza mlaszérző dé sék ala í ra sa ra a 
kő télézéttsé gva llala sra é s annak éllénjégyzé sé ré a méghatalmazőttak égyü ttésén 
jőgősültak. 
A pa lya zatőkkal kapcsőlatős kiada sők kiégyénlí té sé élkü lő ní tétt alsza mla rő l tő rté nik.            
 
 
2.4. A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultság 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat banksza mla i félétti réndélkézé sré az ala bbi szémé lyék 
jőgősültak: 
 
Név:     Beosztás: 
Első helyen aláírók: 
Hérczég Jő zséf    pőlga rméstér 
Né méthné  Vida Zsüzsanna   alpőlga rméstér 
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Második helyen aláírók: 
Kőva cs Erika    adő - é s pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
Kissné  Széndéi Edit   pé nzü gyi élő adő  
Tő rő k Andra sné     pé nzta rős 
 
Ala í ra sra csak ké t ala í rő  égyü ttésén jőgősült (1 élső , é s 1 ma sődik ala í rő ). 
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3.  Bankszámlaszerződésből adódó jogok és kötelezettségek 

 
Az Önkormányzati Hivatal köteles: 

 gőndőskődni a banksza mla félétt réndélkézé si jőgősültsa ggal mégbí zőtt szémé lyék 
é s a haszna lt bé lyégző  szaba lyszérü  béjélénté sé rő l, 

 a sza mlafőrgalőm lébőnyőlí ta sa ra a bank a ltal réndszérésí tétt nyőmtatva nyőkat 
haszna lni, é s azőn féltü ntétni az azőnősí ta shőz szü ksé gés adatőkat, 

 félélni a fédézéthia ny miatt ném téljésí tétt mégbí za sők jőgkő vétkézmé nyéié rt, 
 a bankőt é rtésí téni  - 60 nappal élő bb - a banksza mlaszérző dé s félmőnda sa rő l 

 
A számlavezető bank jogai és kötelezettségei: 

 A bank a Kő ző s  Hivatal ké rélmé ré fédézétigazőla sa t ad, é s azt a tvézéti a 
fédézétbiztősí ta si sza mla ra, 

 A bank az O nkőrma nyzat sza mla ja n fénna llő  kő vétélé s üta n va ltőző  mé rté kü  
kamatőt fizét é s azt jő va í rja a banksza mla n, 

 A bank a banksza mla vézété sé é rt, a pé nzfőrgalőm lébőnyőlí ta sa é rt pé nzfőrgalmi 
jütalé kőt, égyé b szőlga ltata si dí jat, jütalé kőt sza mí t fél, 

 A bank az ésétlégés kő lcső n vissza ném fizété sé ésété n ké sédélmi kamatőt sza mí t 
fél. 

 A bank a kamatők va ltőza sa rő l í ra sban, a dí jak, jütalé kők va ltőza sa rő l hirdétmé ny 
ü tja n é rtésí ti a Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalt, 

 A bank a banksza mla k java ra-térhé ré í rt ő sszégékrő l sza mlakivőnattal, a csatőlt 
éléktrőniküs bizőnylattal, égyés té télékné l az érédéti őkma ny mégkü ldé sé vél 
é rtésí ti az O nkőrma nyzati Hivatalt, 

 A bank fédézéthia ny ésété n münkabé rfizété shéz münkabé rhitélt nyü jt. 
 
A va lasztőtt sza mlavézétő  pé nzinté zét a ké pvisélő  téstü lét dő nté sé alapja n va ltőztathatő  
még. Az O nkőrma nyzati Hivatal pé nzü gyi csőpőrtja a dő nté srő l a va ltőza s térvézétt 
idő pőntja élő tt harminc nappal mégélő ző én é rtésí ti a tő rzskő nyvi nyilva ntarta st vézétő  
Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Térü léti A llamha ztarta si Hivatalt. 
A ta jé kőztata s hata ridő ré tő rté nő  élkü ldé sé é rt a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  a félélő s. 

Az O nkőrma nyzati Hivatal, mint a hélyi ő nkőrma nyzat gazda lkőda sa t vé gréhajtő  szérv a 
kő ltsé gvété si élsza mőla si sza mla ja n lé vő  szabad pé nzészkő zéit - a kő zpőnti 
kő ltsé gvété sbő l sza rmaző  hőzza ja rüla sők é s ta mőgata sők kivé télé vél - ba rmély 
pé nzinté zétné l bété tké nt élhélyézhéti. 

Az a tménétilég szabad pé nzészkő ző k bété tké nt valő  élhélyézé sé rő l a kő ltsé gvété si 
réndélétbén méghata rőzőtt mő dőn a pőlga rméstér, valamint a pé nzinté zét kiva laszta sa rő l 
a Ké pvisélő -téstü lét dő nt 
 

4. A Pénzkezelés lebonyolításának rendje 

A számlaforgalom lebonyolítása 

Az O nkőrma nyzat banksza mla ira é rkéző  béfizété sék jő va í ra sa 

 a tütala si mégbí za s 

 ké szpé nz a tütala si mégbí za s 

alapja n tő rté nik 

A tütala ssal é rkéznék az ala bbi bévé télék: 
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 a llami kő ltsé gvété si ta mőgata s 

 nőrmatí v a llami hőzza ja rüla s 

 a téngédétt adő k 

 égyé b kü lő nfé lé kiégé szí té sék, ta mőgata sők, 

 kisza mla zőtt térmé kék é s szőlga ltata sők élléné rté ké, 

 a tvétt pé nzészkő ző k. 

Ké szpé nzbéfizété sék alapja n tő rté nik a jő va í ra s 

 az Inté zmé nyék a ltal bészédétt té rí té si dí jakna l 

 a hélyi adő  béfizété sékné l az adő bészédé si sza mla kra 

 ésétlégés égyé b béfizété sékné l 

A ké szpé nz a tütala si mégbí za s az O nkőrma nyzat mégréndélé sé alapja n nyőmdailag kérü l 
légya rta sra. A ké szpé nza tütala snak tartalmaznia kéll a sza mlatülajdőnős névé t é s 
sza mlasza ma t, a béfizété s jőgcí mé t é s a béfizétő  azőnősí tő t. 

 
Hitelintézeti ügyfélterminál használata: 

 A banksza mla főrgalőm a RAIFFEISEN Bank REX ü gyfé ltérmina l szőftvérrél valő sül még. 
Az ü gyfé ltérmina l é s a sza mlavézétő  hitélinté zét kő ző tt kő zlékédő  adatők (mégbí za sők, 
visszaigazőla sők) titkősak. 

A términa l haszna lata hőz a pé nzfőrgalmi szőlga ltatő  a ltal biztősí tőtt félhaszna lő né v é s 
jélsző  (éz ütő bbit a félhaszna lő  havőnta mégva ltőztat) jélénti a félhaszna lő i jőgősültsa gőt. 

A kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalna l a tranzakciő k vé gzé sé t az ala bbi dőlgőző k ré szé ré 
éngédé lyézzü k: 
  Kissné  Széndéri Edit 
  Tő rő k Andra sné  
 
Az ü gyfé ltérmina l haszna lata ra jőgősültak a félhaszna lő né v é s jélsző  haszna lata val 
ü zéméltétik a términa lt. A jőgősültak jégyzé ké t a szaba lyzat 2.1. pőntja tartalmazza. 
Az adatők rő gzí té sé üta n a bankhőz béjéléntétt ala í ra sra jőgősült szémé lyék titkős 
jélszava nak béí ra sa üta n indí thatő k a tranzakciő k. 
 
Az a tütala shőz haszna lt flőppy lémézék ő rzé sé vaskazétta ban tő rté nik, amélyét kü lő n 
pa ncé lszékré nybén kéll ő rizni. A vaskazétta é s a pa ncé lszékré ny külcsa t a pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő  kézéli. 
 
A félhaszna lő né v é s jélsző  biztőnsa gős hélyén tő rté nő  ta rőla sa é rt a fént mégnévézétt 
ü gyinté ző k félélnék. 
Hiba s tranzakciő  vé gzé sé é rt a términa l haszna lő ja félél. 
 

A téljésí té sékrő l napi bőnta sban ké szü lő  mégbí za sők lista ja tartalmazza: 

 a da tümőt, 

 a mégtérhélé sré kérü lő  sza mlasza mőt,  

 a kédvézmé nyézétt sza mlasza ma t, 
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 a kédvézmé nyézétt névé t, 

 az ütalandő  ő sszégét, 

 a kő zlémé nyt, 

 é s az ala í ra st. 

 
A banksza mla n tő rté nő  jő va í ra sők é s térhélé sék napi főrgalma nak élsza mőla sa rő l 

é s a banksza mla égyénlégé rő l a sza mlavézétő  pé nzinté zét banksza mla kivőnatőt 

ké szí t. 

A banksza mla kivőnat tartalmazza: 
 a banksza mla mégnévézé sé t, sza ma t, 
 a kivőnat sőrsza ma t, 
 a kő nyvélé s da tüma t, 
 az é rté knapőt, 
 a főrgalőm mégnévézé sé t, kő zlémé nyt, 
 azőnősí tő  adatőkat, 
 térhélé s, jő va í ra s ő sszégé t, 
 nyitő  égyénlégét, 
 térhélé s, jő va í ra s ő sszégé t, 
 a za rő  égyénlégét. 

  
A banksza mla kivőnat alapja n a napi kő nyvélé s mégtő rté ntékőr égyéztétni szü ksé gés a 
banksza mla égyénlégé t. Az égyéző  kő nyvélé s üta n a banksza mla kivőnat a hőzza tartőző  
bizőnylatőkkal égyü tt kérü l léfü zé sré. A banksza mla kőn lébőnyőlő dő  pé nzfőrgalőm 
fő kő nyvi kő nyvélé sé a CGR élnévézé sü  sza mí tő gé pés kő nyvélé si prőgram ségí tsé gé vél 
tő rté nik.  
 

5. Készpénz felvétele, készpénz felvételére jogosult személyek 
 

 
A ha zipé nzta ri kifizété sék lébőnyőlí ta sa hőz szü ksé gés ké szpé nz félvé télé a sza mlavézétő  
bank a ltal réndélkézé sré bőcsa tőtt nyőmtatva nyőn tő rté nik. A nyőmtatva nyt a térhéléndő  
sza mla félétt réndélkézé sré jőgősültaknak kéll ala í rni. 
 
Ké szpé nz félvé télé ré jőgősült szémé lyék: 
               O nkőrma nyzatünkna l ké szpé nz félvé télré Illéncsik La szlő  jőgősült. 
 
Illéncsik La szlő  szabadsa ga vagy akada lyőztata sa ésété n a sza mla félétt réndélkézé sékré 
jőgősültak a ltal ala í rt égyszéri méghatalmaza ssal félhatalmazőtt szémé ly véhét fél 
ké szpé nzt. 
 

II. HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYOK 
 

1. A házipénztár fogalma, elhelyezése 
 
A ha zipé nzta r az Algyő  Nagykő zsé g mü kő dé sé héz szü ksé gés készpénz, valamint egyéb 
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értékek (szigőrü  sza mada sü  nyőmtatva ny, é tkézé si ütalva ny) kézélé sé ré, főrgalma nak 
lébőnyőlí ta sa ra é s mégő rzé sé ré kijélő lt riasztő val élla tőtt hélyisé g mélybén a ké szpé nz é s 
az égyé b é rté kék élhélyézé sé héz é s ő rzé sé héz kéllő  biztőnsa gőt nyü jtő  pa ncé lszékré ny is 
van. 
 
Ha zipé nzta rban kéll kézélni 

 a kő ltsé gvété si banksza mla rő l félvétt ké szpé nzt, 
 a ké szpé nzbén téljésí tétt béfizété sékét, é s kifizété sékét, 
 az é rté kpapí rőkat, 
 az égyé b é rté kékét. 

A ha zipé nzta ri kifizété sék lébőnyőlí ta sa hőz szü ksé gés ké szpé nz félvé télé a sza mlavézétő  
pé nzinté zét a ltal kibőcsa tőtt ké szpé nzfélvé téli bizőnylatőn tő rté nik. Az ütalva nyt a 
térhéléndő  sza mla félétt réndélkézé sré jőgősültaknak kéll ala í rni, valamint a bankna l 
béjéléntétt 1. sza mü  kő rbé lyégző vél lépécsé télni. 
 
A ha zipé nzta rban az alkalmazőttak, illétvé ma s szérvézéték pé nzé t (égyé b é rté ké t) csak a 
pőlga rméstér í ra sbéli éngédé lyé vél szabad tartani, mélyékét élkü lő ní téttén kéll kézélni é s 
nyilva ntartani. A ha zipé nzta rban lé vő  ké szpé nz, valamint az őtt tarthatő  é rté kék 
mégő rzé sé ké t rékészés pa ncé lszékré nybén tő rté nik. 

 

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

 

Az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Pőlga rméstéri Hivatala ha zipé nzta ra kü lő n kialakí tőtt 
hélyisé gbén a pőlga rméstéri hivatal é pü lété bén a fő ldszintén tala lhatő , amélyét az 
O nkőrma nyzat pé nzbéfizétő  hélyé nék kéll tékinténi. A ré szbén ő na llő  Inté zmé nyék 
kiza rő lag az é tkézé si té rí té si dí jak tékintété bén minő sü lnék pé nzbészédő  hélynék. A 
bészédétt dí jő sszégét a béfizété si idő szak léza ra sa val, az O nkőrma nyzat a ltal biztősí tőtt 
pőstai béfizété si csékkén vagy ké szpé nzbén az O nkőrma nyzat pé nzta ra ba 
pé nzta rbizőnylat kia llí ta sa üta n béfizétnék.  
A ha zipé nzta rban lévő  ké szpé nz, valamint az őtt tarthatő  é rté kék mégő rzé sé 
pa ncé lszékré nybén tő rté nik. A pé nzta rőla sra szőlga lő  pa ncé lszékré ny külcsa nak "élső  
pé lda nya t" a pé nzta rős kézéli. A pé nzta ri külcsők "ma sőd" pé lda nya t az "élső  pé lda nyt" 
kézélő  a ltal a ragasztő n a tí rt, léza rt bőrí té kban, biztőnsa gi za rral félszérélt í rő asztalban, 
székré nybén kéll tartani. A tartalé kkülcsők kézélé sé é rt a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  félélő s. A 
külcsők ba rmély pé lda nya nak élvészté sé t kő vétő én - a külcsők kézélé sé é rt félélő s szémé ly 
jélzé sé alapja n - azőnnal ki kéll cséré lni a za rat.  
A pé nzta ri külcsőkrő l nyilva ntarta st kéll vézétni, mélyén fél kéll tü ntétni, hőgy a külcsők 
mikőr, milyén alkalőmmal, méddig é s kiné l vőltak. (3.sz.méllé klét)  
Ha a pé nzta rős a münkahélyé t a pé nzta ri ő ra k alatt élhagyja, kő télés a pé nzt élza rni. 
A pé nzta rős münkahélyé rő l - ba rmély ők miatti –ta vől marada sakőr kő télés a na la lévő  
külcsőt (külcsőkat) münkakézdé sré léza rt é s a ragasztő n a tí rt bőrí té kban a 
pé nzta réllénő rhő z éljüttatni. 
A pé nzta rős ta vőllé té bén tő rté nő  pé nzta r félnyita sra a pé nzta rat a tvévő  szémé ly jőgősült. 
A pé nzta r félnyita sa na l 

  a pé nzta r éllénő rnék é s 
 a pé nzta rat a tvévő  szémé lynék jélén kéll lénnié. 

A pé nzta r - ba rmilyén ők miatti - félnyita sa rő l, az őtt tala lt ké szpé nz, é rté kék a tada sa rő l 
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jégyző kő nyvét kéll ké szí téni. 
A jégyző kő nyvnék tartalmaznia kéll: 

 a jélénlévő k névé t, 
 a pé nzta r félnyita sa nak idő pőntja t, őka t, 
 a pé nzta rban tala lt 

                        = ké szpé nz ő sszégé t cí mléténké nt, 
                        = é rté kpapí rők ő sszégé t (tí püs, cí mlét, darabsza m), 
                        = égyé b é rté kékét, 
                        = szigőrü  sza mada sü  nyőmtatva nyők  sőrsza ma t, darab sza ma t, 

 az idő szaki pé nzta rjélénté s ütőlső   béjégyzé si  té télsza ma t, 
 az ütőlső ké nt félhaszna lt kiada si-, é s bévé téli pé nzta rbizőnylat sőrsza ma t, 
 a pé nzta rat a tvévő  szémé ly a tvé télré vőnatkőző  nyilatkőzata t, 
 a jélénlé vő k ala í ra sa t. 
 

A pé nzta rősnak gőndőskődni kéll - az ü gyfélék ré szé ré is jő l la thatő  hélyén é s őlvashatő an 
– a pé nzta r nyitvatarta si idéjé nék (pé nzta ri ő ra k) valamint az ütalva nyőza si, éllénjégyzé si 
é s é rvé nyésí té si jőggal réndélkéző k né vsőra nak, béőszta sa nak, tőva bba  ala í ra si minta iknak 
a kifü ggészté sé rő l. A ha zipé nzta rban lé vő  ké szpé nz é s é rté kék mégő va sa é rdéké bén a pé nz 
élhélyézé sé ré szőlga lő  hélyisé g ajtaja t biztőnsa gi za rral kéll élla tni. 
 

3. A házipénztár pénzellátása 
 
A ha zipé nzta r pé nzszü ksé glété a pé nzta rba béfőlyt ké szpé nzbévé télbő l, valamint a 
banksza mla rő l félvétt ké szpé nz ü tja n biztősí thatő . A készpénzkifizetéssel járó 
döntésekről, inté zkédé sékrő l (hatő sa gi inté zkédé s, élla tma ny, münkabé r, 
észkő zbészérzé s) az ü gybén é rintétt vézétő knék, ü gyinté ző knék a kifizetést megelőző 
napon ( 100 ézér Ft-őt méghaladő  ő sszég ésété bén 2 nappal,500 ézér Ft-őt méghaladő  
ő sszég ésété bén 3 nappal kőra bban ) ta jé kőztatni kéll a pé nzta rőst, a va rhatő  
ké szpé nzkifizété sék ő sszégé rő l. 
A pé nzta rős az élő ző  napi za rő  pé nzta régyénlég é s a ta rgynapi kifizété sék va rhatő  
ő sszégé nék figyélémbévé télé vél kő télés gőndőskődni a pé nzta r zavartalan mü kő dé sé t 
biztősí tő  ké szpé nz ménnyisé gé rő l é s cí mlété rő l. 
Ennék kérété bén a pé nzta rős: 

 félmé ri a pé nzta r pé nzszü ksé glété t, 
 ő sszéa llí tja a cí mlétjégyzé két, 
 az élő í ra sőknak mégfélélő én kia llí tja a ké szpé nz félvé télé héz szü ksé gés 

ké szpé nzfélvé téli ütalva nyt, 
 gőndőskődik a ké szpé nzfélvé téli ütalva ny - arra jőgősültak a ltal tő rté nő  - 

ala í rata sa rő l. 
 

A pé nzszü ksé glét é s a biztőnsa gős pé nzkézélé s kő vétélmé nyéinék figyélémbé vé télé vél a 
pé nzta rkérét za ra s üta n maxima lisan 500.000,-Ft. 
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Az O nkőrma nyzat a kérét maxima la sa miatt ném vézét élkü lő ní tétt ha zipé nzta rat a 
pa lya zataihőz. A pa lya zati ké szpé nzés sza mla k az inté zmé nyi kérétbő l élő finanszí rőza s 
ü tja n kérü l kifizété sré.* 

4.  A készpénz szállításának szabályai 
 
A ha zipé nzta r mü kő dé sé héz szü ksé gés ké szpé nz pé nzinté zéttő l tő rté nő  félvé télé ré, illétvé 
sza llí ta sa: 

 500.000,- Ft-ig a pé nzta rős, illétvé méghatalmaza ssal kijélő lt dőlgőző . 
 500.001,- Ft- 1.000.000,-Ft kő ző tti ő sszég ésété n a pé nzta rős é s égy fő  kijélő lt 

pé nzü gyi dőlgőző  (ő sszésén 2 fő ). 
 a 1.000.000,-Ft félétti ő sszég csak fégyvérés ő rizéttél, illétvé az arra hivatőtt 

pé nzsza llí tő  szérvézéttél sza llí thatő . 
 

A ké szpé nz sza llí ta sa val mégbí zőtt szémé lynék (szémé lyéknék) a ké szpé nz félvé télé t 
kő vétő én a ké szpé nzt a légrő vidébb idő n bélü l a pé nzta rba kéll sza llí tani. A ké szpé nz 
félvé télé ré a bankna l ilyén jőgcí mén béjéléntétt szémé lyék jőgősültak. A béjéléntétt 
szémé ly akada lyőztata sa ésété n, éséti méghatalmaza ssal ma s ő nkőrma nyzati dőlgőző t is 
még léhét bí zni, 1 fő  kí sé rő vél a ké szpé nz félvé télé ré. A mégbí za st a pőlga rméstér é s a 
pé nzü gyi csőpőrtvézétő , vagy a jégyző  é s a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  égyü ttés ala í ra sa val 
kéll élla tni.  
A ké szpé nz félvé télé vél é s sza llí ta sa val mégbí zőtt dőlgőző k félélő sék az a ltalük a tvétt 
ké szpé nzé rt. A félélő ssé g addig tart, amí g a pé nzt a pé nzta rban él ném hélyézté k, é s a 
pé nzta rős az ő sszég bévé télézé sé ré vőnatkőző  bévé téli pé nzta rbizőnylatőt él ném 
ké szí tétté. 
A pé nzsza llí tő kat a sza llí ta s kő zbén ma s féladattal mégbí zni ném szabad, dé ném is 
va llalhatnak őlyan féladatőt, amély ga tőlna  ő két é féladat biztőnsa gős vé gréhajta sa ban. 
Az 1.000.000,- Ft-őn félü li ő sszégnék a pé nzta rban tő rté nő  élhélyézé sé né l a pé nzta r 
éllénő rnék is jélén kéll lénnié. 
 

 
5. Készpénz kezelése a házipénztárban 

 
Az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat ha zipé nzta ra kü lő n kialakí tőtt hélyisé gbén a 
pőlga rméstéri hivatal é pü lété bén a fő ldszintén tala lhatő , amélyét az O nkőrma nyzat 
pé nzbéfizétő  hélyé nék kéll tékinténi.  
 
A pé nzta rban ném főgadhatő  él 

 hia nyős, rőnga lő dőtt, mégcsőnkült bankjégy, 
 őlyan érmé, amélyről nyilvánvalóan mégállapítható, hőgy ném a térmészétés kőpás 

kövétkéztébén, haném más ők miatt (pl. szándékős rőngálás miatt) vesztett 
súlyából vagy sérült még. 

 
Ha a pé nzta rős a néki a tadőtt pé nzék kő ző tt hamis vagy hamisí tva nynak la tsző  bankjégyét 
vagy é rmé t tala l, azt fizété ské nt ném főgadhatja él. A bankjégyét vagy é rmé t vissza kéll 
tartania é s a béfizétő t jégyző kő nyvbén még kéll hallgatnia arra vőnatkőző an, hőgy hől, 
kitő l é s mikőr kapta a fizétő észkő zt. A jégyző kő nyv félvé télé né l a pé nzta réllénő rnék is 
jélén kéll lénnié. A jégyző kő nyvbén rő gzí téndő  a béfizétő  névé, lakcí mé, szémé lyigazőlva ny 
sza ma, főglalkőza sa is. Az ala í ra s ésétlégés mégtagada sa t is jégyző kő nyvbén kéll rő gzí téni. 
A hamis vagy hamisnak tü nő  bankjégyrő l élismérvé nyt kéll a béfizétő  ré szé ré. Az 
élismérvé nybén fél kéll tü ntétni a bankjégy sőrőzat- é s sőrsza ma t..   
A hamis pé nz a tvé télé rő l ké szü lt jégyző kő nyvét a hamis pé nzzél égyü tt a t kéll adni a  
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pé nzinté zétnék. 
 

6. A házipénztári keret 
 
A pé nzta rban a pé nzta rza rlat üta n 500.000,- Ft ő sszég tarthatő . A pé nzta rkérétét 
méghaladő  ő sszégét mé g a pé nzta rza rlat élő tt vissza kéll  fizétni a kő ltsé gvété si 
élsza mőla si sza mla ra. A ké pvisélő -téstü lét hata rőzata é rtélmé bén a napi ké szpé nz za rő  
a llőma ny a ségé ly kifizété si napőkőn, illétvé a nagy ő sszégü , tő bb szémé lyt é rintő  
ta mőgata sők fizété sé ésété n a kérétét méghaladhatja. 
 

7. Pénztár kezelésével kapcsolatos feladatkörök 
 

 7.1 Pénztáros 
 
A ha zipé nzta rt a pé nzta rős ő na llő an, téljés anyagi félélő ssé ggél kézéli. A pé nzta rős 
münkakő ré nék élfőglala sakőr ézt a té nyt í ra sbéli nyilatkőzatban kéll rő gzí téni (1.sz.  
méllé klét). 
Pé nzta rősi münkakő rt csak é féladatők élla ta sa ra alkalmas érkő lcsi bizőnyí tva nnyal, 
bü ntétlén élő é létét igazőlő  szémé ly tő lthét bé. 
A pé nzta rősnak, a pé nzkézélé ssél mégbí zőtt szémé lynék a féladatőkat téljés münkaidő bén, 
vagy égyé b münkakő rhő z kapcsőltan kéll élla tni.  
Ném léhét pé nzta rős őlyan dőlgőző , akinék a münkakő ré, féladata ő sszéfé rhététlén a 
pé nzta rősi münkakő rrél.   
Ilyénék: 

 pé nzta réllénő r, 
 ütalva nyőza si féladatőt élla tő k. 
 Fő kő nyvi kő nyvélé si féladatőt élla tő , 
 Bé rélsza mőla si münkakő rt bétő ltő . 

 
A pé nzta rős féladata a pé nzta rban tartőtt ké szpé nz, é rté kpapí r kézélé sé é s 

mégő rzé sé, valamint a pé nzta rral kapcsőlatős nyilva ntarta sők é s élsza mőla sők 

vézété sé. 

 
Ré szlétéibén: 

 a ké szpé nz szü ksé glét félmé ré sé, igé nylé sé, 
 ré szvé tél a ké szpé nz pé nzinté zétbén tő rté nő  félvé télé bén, 
 az élsza mőla si sza mla rő l félvétt pé nz bévé télézé sé, 
 a pé nzta rban tartőtt ké szpé nz é s é rté kpapí rők (é rté kék) szaba lyszérü  kézélé sé, 

mégő rzé sé ( nappal is za rva tartőtt biztőnsa gi za rral élla tőtt pa ncé lszékré nybén), 
 a szigőrü  sza mada sü  nyőmtatva nyők fajta nké nt élkü lő ní tétt ta rőla sa, 
 az alapbizőnylatők élfőgada s élő tti alaki é s tartalmi (sza mszaki) félü lvizsga lata, 
 a bizőnylati fégyélém bétarta sa, 
 a bévé téli é s kiada si pé nzta rbizőnylatők kia llí ta sa, a béfizététt ké szpé nz a tvé télé 
 az ütalva nyőzőtt téljésí té sék kifizété sé, 
 a pé nzta rza rlatra vőnatkőző  élő í ra sők bétarta sa, 
 a nyilva ntarta sők, élsza mőla sők vézété sé, 
 a pé nzta rjélénté s élké szí té sé. 
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Pé nz a tvé télé ré é s kifizété sék téljésí té sé ré csak a pé nzta rős vagy az ő t hélyéttésí tő  szémé ly 
jőgősült.  
A ké szpé nz ő rzé sé rő l az ala bbiak szérint kéll gőndőskődnia: 
- ha a pé nzta rős münkahélyé t aka r csak rő vid idő ré is élhagyja, kő télés a pa ncé lszékré nyt 
béza rni, az élkü lő ní tétt hélyisé gré sz ajtaja t béza rni. 
A pé nzta rkülcs élvészté sé t, éltő ré sé t, a za rak élrőmla sa t a pé nzta rős azőnnal kő télés 
jélénténi a féléttésé nék a szü ksé gés inté zkédé sék mégté télé vé gétt. 
 

Pénztárosi feladatokat ellátó dolgozó:  Török Andrásné 

 
Aménnyibén a pé nzta rőst ba rmély őkbő l hélyéttésí téni kéll, vagy a béőszta sa bő l vé glég 
ta vőzik, a pé nzta r a tada sa rő l-a tvé télé rő l jégyző kő nyvét kéll ké szí téni, amit a pé nzta rnaplő  
méllé klétéké nt még kéll ő rizni, é s mélyét az a tada sna l jélénlé vő k kő télésék ala í rni (2.sz. 
méllé klét). A pé nzta r a tada sa na l-a tvé télé né l az a tadő n é s a tvévő n kí vü l a pé nzta r 
éllénő rnék jélén kéll lénnié. A jégyző kő nyvék é v éléjé tő l főlyamatősan sza mőzőttak. 

Azőnős mő dőn kéll élja rni abban az ésétbén is, ha a pé nzta rős valamilyén ők miatt ném 
jélénik még a münkahélyé n. A pé nzta rős hélyétt ékkőr a gazdasa gi vézétő  a ltal kijélő lt 
szémé ly í rja ala  a jégyző kő nyvét. 

 
7.3 Pénztáros helyettes feladata 
A pé nzta rős hélyéttésé a ha zipé nzta r kézélé sé t akkőr vészi a t, amikőr a pé nzta rős valamély 
őkna l főgva münkakő ré t ném tüdja élla tni. A pé nzta rős hélyéttés mégbí za sa nak félté téléi 
azőnősak a pé nzta rősé val. 

A hélyéttésí té s idő szaka ban féladata é s félélő ssé gé mégégyézik a pé nzta rősra élő í rtakkal. 

A ha zipé nzta r kézélő jé nék a llandő  hélyéttésé, őlyan dőlgőző  léhét, akiné l münkakő ré bő l 
adő dő an ő sszéfé rhététlénsé g (pl.: ütalva nyőző , pé nzta réllénő r) ném a ll fénn. 

Pénztáros állandó helyettesítését ellátó dolgozó: Juhász Rita Erzsébet 

A pé nzén kí vü l a külcsőkat, é rté kékét, bizőnylatőkat, nyilva ntarta sőkat is a t kéll adni a 
hélyéttésnék, aki kő télés méggyő ző dni az élsza mőla sők hélyéssé gé rő l, az a tvétt é rté kék 
méglé té rő l. A pé nzta rősi münkakő r a tada s-a tvé télé rő l jégyző kő nyvét kéll félvénni, mélyét 
az a tada sna l jélénlé vő k kő télésék ala í rni. 
 
7.2  Pénztárellenőr feladata 
 
A kia llí tőtt pé nzta ri bizőnylatőkat a kifizété s mégtő rté nté élő tt alakilag (hélyés bizőnylat, 
szü ksé gés adatők kitő lté sé) tartalmilag a pé nzta réllénő r kő télés éllénő rizni. Még kéll 
győ ző dni arrő l, hőgy a pé nzta rbizőnylathőz méllé kélté k-é az alapbizőnylatőkat, s – az arra 
jőgősült a ltal – mégtő rté nt-é az é rvé nyésí té s, éllénjégyzé s, ütalva nyőza s. Tőva bbi féladat a 
pé nzta rjélénté s hélyéssé gé nék é s kimütatőtt pé nzké szlét méglé té nék ütő lagős éllénő rzé sé. 
 
Az alaki é s tartalmi éllénő rzé s sőra n az éllénő rnék még kéll vizsga lni, hőgy 

 az alapbizőnylatőkat az arra jőgősült szémé lyék ütalva nyőzta k-é, 
 a kiada si é s bévé téli pé nzta rbizőnylatőkhőz csatőlta k-é a szü ksé gés méllé klétékét, 
 a pé nzta ri bizőnylatők adatai mégégyéznék-é az alapbizőnylat adataival, 
 a bizőnylatőkőn nincsénék-é szaba lytalan javí ta sők, 
 a pé nzta ri bé- é s kifizété sék bizőnylatőla sa ra a mégfélélő  nyőmtatva nyt haszna ltak, 
 a pé nzta rbizőnylatőkőn szérépélnék-é a mégfélélő  ala í ra sők, 
 a pé nzkifizété sékné l mégvannak-é a mégfélélő  ala í ra sők, 
 mégtő rté nt-é az alapbizőnylatők "é rvé nytéléní té sé" 
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 a pé nzkifizété sékné l mégvan-é a méghatalmaza s abban az ésétbén, ha a ké szpé nzt 
ném a jőgősült vétté fél szémé lyésén, 

 a pé nzta rjélénté s hélyéssé gé nék é s a kimütatőtt pé nzké szlét méglé té nék ütő lagős 
éllénő rzé sé, 

 a szigőrü  sza mada s ala  vőnt nyőmtatva nyők méglé té nék é s a vézététt 
nyilva ntarta sők réndszérés (ütő lagős) éllénő rzé sé. 

 
A pé nzta rjélénté s, valamint a kimütatőtt pé nzké szlét, é rté kpapí rők méglé té nék éllénő rzé sé 
sőra n a pé nzta réllénő rnék éllénő riznié kéll, hőgy: 

 a pé nzta rjélénté sbé bévézététt té télékkél kapcsőlatban mégvannak-é a pé nzta ri 
bizőnylatők é s alapbizőnylatők, 

 a té nylégés pé nzké szlét ő sszégé mégégyézik-é a pé nzta rjélénté s adata val, 
 az é rté kpapí rők nyilva ntarta sa szaba lyszérü én tő rté nik-é, 
 az é rté kpapí rők ménnyisé gé, é rté ké, sőrsza ma mégégyézik-é a nyilva ntarta s 

adata val. 

A pé nzta réllénő r kő télés az éllénő rző tt őkma nyőkat, pé nzta rjélénté st, é rté kpapí r 
nyilva ntarta st ké zjégyé vél élla tni. 

Pénztárellenőri feladatokat naponként kell elvégezni. 
A pé nzta réllénő rzé s sőra n méga llapí tőtt szaba lytalansa gőkat, élté ré sékét azőnnal jélézni 
kéll a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  félé , é s jégyző kő nyvét kéll rő la félvénni, amélyét a 
pé nzta rőssal é s a illétvé a szaba lytalansa gőt élő idé ző  dőlgőző val ala  kéll í ratni. A 
jégyző kő nyvét az inté zkédé sré jőgősült jégyző nék kéll a tadni. 

Pénztárellenőri feladatokat ellátó dolgozó: Kissné Szendrei Edit 
 

 
7.3. Vezetői ellenőrzés 
 
A vézétő i éllénő rzé snék ki kéll térjédnié 

 a pé nzta ra llőma nynak é s égyé b é rté kéknék a nyilva ntarta ssal valő  égyéző sé gé ré, 
 a pé nz-é s é rté kkézélé sré, 
 a bizőnylatők szaba lyszérü sé gé ré, valamint 
 a pé nz-é s égyé b é rté kék ő rzé sé nék biztőnsa ga ra. 

 
A pé nzü gyi csőpőrtvézétő  kő télés a ha zipé nzta r réndjé t szü rő prő baszérü én éllénő rizni. Az 
éllénő rzé s mégtő rté nté t a napi pé nzta rjélénté sén ala í ra sa val kéll igazőlni, rő gzí tvé azt, 
hőgy az éllénő rzé s miré térjéd ki. 
A ha zipé nzta rban mégtartőtt éllénő rzé srő l jégyző kő nyvét kéll félvénni. 
 
 
 

8. Pénztári bizonylat-nyomtatványok 
 
A sza mvitéli tő rvé nybén főglalt élő í ra sők szérint szigőrü  sza mada sü  nyőmtatva nyké nt kéll 
kézélni  

 a ké szpé nz kézélé sé héz kapcsőlő dő  nyőmtatva nyőkat, tőva bba  
 mindén őlyan nyőmtatva nyt, amélyé rt a nyőmtatva ny é rté ké t méghaladő , vagy a 

nyőmtatva nyőn széréplő  né vé rté knék mégfélélő  élléné rté két kéll fizétni, vagy 
 az őlyan nyőmtatva nyt, amélynék illété ktélén félhaszna la sa visszaé lé sré adhat 

alkalmat. 
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A pé nzta rősnak a pé nzta ri kifizété sékrő l kiada si pé nzta rbizőnylatőt, a pé nzta ri 
béfizété sékrő l bévé téli pé nzta rbizőnylatőt kéll kia llí tani. 
A bévé téli é s kiada si pé nzta rbizőnylatőkhőz mindén ésétbén csatőlni kéll a vőnatkőző  
alapőkma nyőkat. 

 Sza mla 
 Ké szpé nzfizété si sza mla 
 Kivé télés ésétbén illétmé ny kifizété si jégyzé k, 
 ménétlévé l, kikü ldété si réndélvé ny 
 ki-vagy béfizété sékét élréndélő  égyé b őkma nyők. 

A pé nzta rbizőnylatőkat sza mí tő gé ppél, vagy ké zí ra ssal kéll kia llí tani. A kia llí tőtt 
bizőnylatőkat a tí ra ssal, a thü za ssal javí tani ném szabad. A rőntőtt pé nzta rbizőnylatőkat 
STORNO bizőnylat nyőmtata sa val é rvé nytéléní téni kéll é s hélyétté ü j bizőnylatőt kéll 
kia llí tani. 
 
8.1 Pénztári bevételek bizonylatolása 
 
Mindén ha zipé nzta ri béfizété srő l bevételi pénztárbizonylatot kéll kia llí tani, amély a . 
„CGR” program ségí tsé gé vél tő rté nik A bizőnylatőt - a bévé télézétt ő sszég azőnőssa ga nak 
igazőla sa cé lja bő l - a béfizétő vél ala  kéll í ratni. A pé nz a tvé télé t a bizőnylatőn a 
pé nzta rősnak ala í ra sa val igazőlnia kéll. Féladata vé gréhajta sa nak igazőla sa ül a bévé téli 
pé nzta rbizőnylatőt az é rvé nyésí tő , az ütalva nyőző , az éllénő rzé st vé gző  é s a kő nyvélő  
kő télés ala í rni.(jőgősültak jégyzé ké 4.sz.méllé klét) 
Inté zmé nyék a ha zi pé nzta rükban az élla tma nyaik kézélé sé ré a B.318-101/V.R.Sz.. 
bévé téli bizőnylatőt haszna lja k amélyét a Pőlga rméstéri hivatalbő l kapnak még igé nylé s 
alapja n, amit haszna latba vé tél élő tt a pé nzta rősnak é s a pé nzü gyi csőpőrtvézétő nék 
hitélésí ténié kéll. 
A pőstai ké zbésí té s ü tja n é rkézétt ké szpé nz ő sszégék bévé téli pé nzta rbizőnylata hőz a 
pé nzta rősnak mindén ésétbén csatőlni kéll a pőstai é rtésí tő  szélvé nyt. Ilyén ésétbén a 
bévé téli pé nzta rbizőnylat ma sődik pé lda nya t is a lé kéll fü zni a bizőnylat méllé . 

 
A bévétéli pénztárbizőnylatőt átírással hárőm példányban kéll kiállítani, mélyből 

 az élső példány a könyvélés bizőnylata, ézt a példányt a pénztári alap-őkmányőkkal és a vőnatkőzó  
pénztárjéléntéssél égyütt a könyvélés         részéré kéll átadni, 

 a másődik példányt, a pénztárős őrzi még, tőpéldányként léfűzésré kérül, 
 a harmadik példányt a béfizétő részéré kéll átadni. 

A banksza mla t vézétő  pé nzinté zéttő l kő zvétlénü l félvétt ké szpé nz bévé télézé sé rő l ké szí tétt 
bévé téli pé nzta rbizőnylat ma sődik pé lda nya t csatőlni kéll a pé nzinté zét 
ké szpé nzfélvé télrő l sző lő  banki térhélé si é rtésí té sé héz. 
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8.3 Pénztári kifizetések bizonylatolása 
 
Mindén ha zipé nzta ri kifizété srő l kiadási pénztárbizonylatot kéll kia llí tani, amély szinté n 
a „CGR” program ségí tsé gé vél tő rté nik. A kiada si pé nzta rbizőnylathőz mindén ésétbén 
csatőlni kéll a vőnatkőző  pé nzta ri alapbizőnylatőt (sza mla, ü tikő ltsé g élsza mőla s, 
bé rjégyzé k).A pé nzta rős csak szaba lyszérü én kia llí tőtt, ütalva nyőzőtt, éllénjégyzétt kiada si 
pé nzta rbizőnylat alapja n fizéthét ki a pé nzta rbő l pé nzt. 
 
A pé nzta rősnak a kifizété skőr még kéll a llapí tania, hőgy a pé nzé rt jéléntkéző  szémé ly 
jőgősült-é a pé nz félvé télé ré.  Ha a pé nz félvé télé ré jőgősült ném szémé lyésén jélénik még a 
pé nzta rban, mégbí zőttja ré szé ré az ő sszég csak szaba lyszérü én kia llí tőtt méghatalmaza s 
élléné bén fizéthétő  ki. A méghatalmaza st a kiada si pé nzta rbizőnylathőz kéll csatőlni. 
Réndszérés kifizété sékné l, éséténké nti méghatalmaza s hélyétt visszavőna sig é rvé nyés 
méghatalmaza s is élfőgadhatő . Ezékrő l a méghatalmaza sőkrő l a pé nzta rős kü lő n 
nyilva ntarta st kő télés vézétni.             
A kiada si pé nzta rbizőnylatőt a tí ra ssal ké t pé lda nyban kéll kia llí tani, mélybő l 

 az élső  pé lda ny a kő nyvélé s bizőnylata, ézt a pé lda nyt a pé nzta ri alapőkma nyőkkal 
é s a vőnatkőző  pé nzta rjélénté ssél égyü tt a kő nyvélé s ré szé ré kéll a tadni, 

 a ma sődik pé lda ny a tő pé lda nyké nt léfü zé sré kérü l, é s a pé nzta rős ő rzi még. 
 
8.3   Pénztári jelentés 
 
A pé nzta rősnak mindén pé nzta ri béfizété st é s kifizété st idő sőrréndbén a 
pénztárjelentésbe fél kéll jégyéznié. A pé nzta rjélénté s cé lja ra a „CGR” program 
aütőmatiküsan a nap vé gé n léza rja a pé nzta rat, é s kinyőmtatja a pé nzta rjélénté st.  
A pé nzta rjélénté sbén élsza mőlt kiada si té télék alapbizőnylatain az élsza mőla s té nyé t a 
kiada si pé nzta rbizőnylat sőrsza ma nak az alapbizőnylatőn tő rté nő  féljégyzé sé vél még kéll 
jélő lni. 

A pé nzta rjélénté st 10 napőnké nt a pé nzta réllénő r jélénlé té bén lé kéll za rni. 

A pé nzta rza rlatkőr a pé nzta rősnak 

 még kéll a llapí tania a pé nzta rban lé vő  ké szpé nza llőma nyt cí mléténké nti 
ré szlétézé sbén, 

 a pé nzta rjélénté s alapja n még kéll a llapí tania a bévé télék é s kiada sők vé gő sszégé t, 
majd az élő ző  idő szaki ké szpé nzmaradva ny figyélémbévé télé vél a pé nzta ri 
nyilva ntarta s szérinti égyénlégét, 

 a pé nzta rjélénté sbén méga llapí tőtt égyénlégét égyéztétni kéll a valő sa gős 
ké szpé nzmaradva nnyal, 

 az égyéztété s mégtő rté nté t ala í ra sa val kéll igazőlnia a pé nzta rjélénté sén 

 

A pé nzta rjélénté s ké t pé lda nyban ké szü l, mélybő l 

 az élső példányt - a mélléklétékkél égyütt - a könyvélés részéré kéll átadni, 
 a másődik példány  tőpéldányként léfűzésré kérül (pénztárős őrzi még). 

 
A pé nzta ri ő ra k béféjézé sé vél a pé nzta rős napőnta pé nzta rza rlatőt kő télés ké szí téni. 
Za ra skőr a bévé téli é s kiada si té télék égyénlégé nék még kéll égyézni a pé nzta rban lé vő  
ké szpé nző sszéggél. Elté ré s ésété n jégyző kő nyvét kéll ké szí téni. A tő bblétét bé kéll 
vé télézni, a hia nyt a pé nzta rősnak kő téléssé gé mégfizétni. 
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8.4   Készpénzfelvételi utalvány 
 
A ké szpé nzfélvé téli ütalva ny a sza mlavézétő  pé nzinté zéttő l tő rté nő  ké szpé nz félvé télé ré 
szőlga l. A nyőmtatva nyfü zétét a sza mlavézétő  pé nzinté zét bőcsa tja a pé nzta r 
réndélkézé sé ré. Az ütalva nyt ké t pé lda nyban kéll kia llí tani é s a pé nzinté zétné l béjéléntétt 
mő dőn kéll ala í rni. 

A ké szpé nzfélvé téli ütalva nnyal a pé nzinté zéttő l félvétt ké szpé nzt bévé téli 
pé nzta rbizőnylattal kéll bévé télézni a pé nzta rba. A pé nzta rbizőnylat ma sődik pé lda nya t 
ébbén az ésétbén a ké szpé nzfélvé télrő l sző lő  banki térhélé si é rtésí té sé héz kéll csatőlni. 

 
8.6 A bizonylat-nyomtatványok felhasználás előtti és utáni nyilvántartása, kezelése 
 

A bizőnylat - nyőmtatva nyők szigőrü  sza mada s ala  tartőznak. Azőkat a pé nzta rős a 
pa ncé lszékré nybén ő rzi é s mégfélélő én nyilva ntartja. 
A pé nzta rős a szigőrü  sza mada sü  nyőmtatva nyők ké szlété rő l nyilva ntartő  lapőt vézét, a 
nyőmtatva nyőkat, bészérzé skőr émélkédő  sőrréndbén fél kéll vézétni a nyilva ntartő  
kartőnra nyőmtatva ny fajta nké nt kü lő n-kü lő n. A nyőmtatva nyők kiada sa t ké ső bbi 
idő pőntban a bévé télézé ssél égyéző  sőrréndbén kéll kivézétni. 
 
A nyilva ntarta snak - nyőmtatva nyőnké nt - a kő vétkéző két kéll tartalmaznia: 

 sőrsza m, 
 az igé nylő  névé, 
 az igé nylé s jőgcí mé, 
 az a tvé tél idő pőntja, 
 az a tvévő  ala í ra sa. 

 
A félhaszna lő  kő télés a nyőmtatva nyőkkal élsza mőlni, béléé rtvé a rőntőtt pé lda nyőkat is. 
A haszna latbő l kivőnt (bétélt, é v vé gé vél léza rt) bizőnylat nyőmtatva nyőkat a 
pé nzta rősnak kéll mégő riznié. 
Az é v kő zbén bétélt nyőmtatva nytő mbő két é vénté ő sszé kéll csőmagőlni, a csőmagőt 
léza rva kéll iratta rba hélyézni. A bizőnylatőkat 10 é vig még kéll ő rizni. A csőmagőn fél kéll 
tü ntétni a tartalmat, darabsza mőt, séléjtézé s idő pőntja 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 kő zalkalmazőttak é s kő ztisztvisélő k jőga lla sa rő l sző lő  tő rvé nyék szérint a kő ltsé gvété si 
szérv alkalmazőttait mégillétő  illétmé nyék kifizété sé t a dőlgőző  a ltal va lasztőtt 
pé nzinté zétné l nyitőtt banksza mla ra tő rté nő  a tütala ssal, énnék hia nya ban pőstai ü tőn 
tő rté nő  a tütala ssal kéll téljésí téni. 
Féntiék miatt bé rkifizété sré a pé nzta rbő l (MA K a ltal kő ző lt hő  kő zi kifizété sén kí vü l) ném 
kérü l sőr. Kivé télt ké péznék tőva bba  a mégbí za si dí jak , amély éséti jéllégé miatt 
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szaba lyőza st ném igé nyél. Kifizété sé a pé nzta ri kifizété sék bizőnylatőla sa szérint tő rté nik. 
 
A havi münkabé rék félvé télé a dőlgőző k a tütala si bété t sza mla ja ra banki ütala ssal tő rté nik. 
A Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Térü léti Igazgatő sa ga élké szí ti a münkabé r 
a tütala si lista t, mély tartalmazza: 

 a dőlgőző  névé t, 
 a dőlgőző  azőnősí tő  sza ma t,              
 az a tütalt ő sszégét, 
 a dőlgőző  főlyő sza mlasza ma t, 
 a pé nzinté zét sza mlasza ma t. 

                                 
A MA K az a ltal sza mféjtétt illétmé nyékrő l élő a llí tőtt a llőma nyt flőppy lémézén a tadja a 
sza mlavézétő  pé nzinté zétnék. Ez alapja n kérü lnék a dőlgőző i égyé ni sza mla kra a 
sza mféjtétt illétmé nyék. Ezzél égy idő bén a MA K élké szí ti az ő nkőrma nyzat ő sszésén – 
ő nkőrma nyzat é s inté zmé nyéi – néttő  ütalandő  ő sszégét kimütatő  lista t. A lista alapja n 
kézdémé nyézi az ő nkőrma nyzat a sza mla ja t vézétő  pé nzinté zétné l a sza mla mégtérhélé sé t 
a lista vé gő sszégé vél. 
A jő védélém a tütala sa az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat, a Magyar A llamkincsta r 
Csőngra d Mégyéi Térü léti Igazgatő sa ga valamint a Raifféisén Bank Rt kő ző tt lé tréjő tt 
méga llapőda s alapja n tő rté nik.   
 

10. Étkezési utalványok átadására - átvételére vonatkozó szabályok 
 

Az é tkézé si ütalva nyők ő sszégé t az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata nak 
Ké pvisélő téstü lété a mindénkőri kő ltsé gvété sbén a llapí tja még, hagyja jő va . Az é tkézé si 
ütalva nyőkra vőnatkőző  ré szlétés szaba lyőkat a térmé szétbéni é tkéztété si hőzza ja rüla s 
szaba lyzata tartalmazza.  
 
 
Aménnyibén a dőlgőző  a pé nzta rbő l az adőtt napőn ném bí rja az é tkézé si jégyét a tvénni, 
akkőr a sőrsza m félí ra sa val é s az a tvé téli jégyzé kkél égyü tt za rt bőrí té kban a pa ncé l 
székré nybén kérü l élhélyézé sré. 
 
 

11. Elszámolásra kiadott összeg nyilvántartása 
 

11.1 Elszámolásra történő kiadások jogcímei 
 
Ké szpé nzt élsza mőla sra csak a kő vétkéző  cé lőkra adhat ki a pé nzta rős: 

 kikü ldété si kő ltsé gré, 

 bészérzé sré, 

 réprézénta ciő ra, 

 pőstakő ltsé gré, 

 ü zémanyag va sa rla sra. 
 
Kivé télésén indőkőlt ésétbén a pőlga rméstér adhat í ra sban éngédé lyt a fénti jőgcí mékén 
kí vü li, élsza mőla sra tő rté nő  kiada sra. 
 
11.2 Készpénz elszámolásra történő felvételének engedélyezése 
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Ké szpé nzt élsza mőla sra csak né vré sző lő an, az arra jőgősültak ütalva nyőza sa val é s csak 
őlyan bizőnylat alapja n léhét kifizétni, mélyén az ő sszég réndéltété sé é s az élsza mőla s 
hata ridéjé is fél van tü ntétvé (8 münkanap). A pé nzta rős az élsza mőla sra kiadőtt 
ő sszégékrő l napraké sz nyilva ntarta st kő télés vézétni. 
Az élsza mőla sra kiadőtt ő sszég ném haladhatja még a cé l élé ré sé héz szü ksé gés mé rté két a 
jélén szaba lyzatban rő gzí tétt éséték kivé télé vé. Az élsza mőla sra kiadőtt élő légék, illétvé 
élla tma nyők félvé télé héz az O nkőrma nyzat a B.13-134./V r.sz. nyőmtatva nyt haszna lja 
bizőnylatül.  

Ha nyilva nvalő va  va lik, hőgy az élsza mőla sra kiadőtt ő sszég a cé lnak mégfélélő én ném 
haszna lhatő  fél, a félvétt ő sszégét haladé ktalanül vissza kéll fizétni. 

Ha ügyanaz a szémé ly élsza mőla sra ü jabb ő sszégét vész fél, a kőra bban fél vétt ő sszéggél 
akkőr is él kéll sza mőlnia, ha az annak élsza mőla sa ra mégjélő lt hata ridő  mé g ném télt él. 
 
Az élsza mőla sra kiadőtt ő sszéggél a vőnatkőző  SZJA szaba lyők alapja n 30 napőt még ném 
haladő an léhét adő kő télézéttsé g né lkü l élsza mőlni. A 30 napőn tü li élsza mőla sna l a 
kifizétő t adő za si kő télézéttsé g térhéli. Ebbé a kő rbé ném tartőznak bélé a 30 napőt 
méghaladő  kikü ldété sré é s kü lszőlga latra adőtt ü n. kikü ldété si élő légék, élla tma nyők. 
Ezékbén az ésétékbén a visszaé rkézé st kő vétő  30 napőn bélü l kéll a félvétt ő sszéggél 
élsza mőlni. A pé nzkézélé si szaba lyzatban ézt az élsza mőla si élté ré st rő gzí téni kéll. 
 
Ú zémanyag ka rtya alkalmaza sa val tő rté nik a gé pja rmü vék ü zéméltété sé héz szü ksé gés 
ü zémanyag va sa rla s. 
A ka rtya alkalmaza sa val kapcsőlatősan kü lő n méga llapőda s rő gzí ti mindén gé pja rmü  
ü zémanyag ka rtya ja nak kérété t, azők féltő lté sé nék é s a tütala sa nak mő dja t. A ka rtya hőz 
tartőző  PIN kő dőkat za rt bőrí té kban a pé nzta rban tala lhatő  pa ncé lszékré nybén lété tbé 
kérü lt.  
 
11.3. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 
 
Az élsza mőla si kő télézéttsé ggél kiadőtt ő sszégrő l a pé nzta rős az élsza mőla sra kiadőtt 
ő sszégék nyilva ntarta sa t kő télés vézétni. A nyilva ntarta sra a B.Sz.ny. 13-135. r.sz. 
nyőmtatva nyt kéll haszna lni. 
A nyilva ntarta s tartalmazza: 

 a sőrsza mőt, 
 a félvé tél idő pőntja t, 
 a pé nzta rbizőnylat sza ma t (kiada si), 
 a félvévő  névé t, 
 a félvé tél jőgcí mé t, 
 az élsza mőla sra félvétt ő sszégét, 
 az élsza mőla s hata ridéjé t, 
 az élsza mőla s idő pőntja t, 
 a té nylégésén félhaszna lt ő sszégét, 
 a pé nzta rbizőnylat sza ma t (bévé téli). 

 

 

11.4  Ella tma nyők 

 

Mégnévézé s O sszég (Ft) Elsza mőla si hata ridő  
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Szivárvány Óvoda 50.000 28 nap 

Egyesített Szociális 
Intézmény Bölcsőde* 

50.000 28 nap 

Faluház Könyvtár és  

Tájház* 

50.000 28 nap 

   

 

Ha az élsza mőla sra kő télézétt az élő í rt hata ridő ré ném sza mől él, akkőr azt a pé nzta rős 
kő télés a jégyző , valamint a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  ré szé ré jélénténi. 
 
Az inté zmé nyék, az O nkőrma nyzat (mint kő ltsé gvété si szérv) pé nzta ra hőz kapcsőlő dő an 
a llandő  é s éséti mégbí za st, élla tma nyt kézélnék, valamint pé nzbészédő  hélyké nt 
mü kő dnék. 
A pé nzbészédő  hélyék csak ké szpé nzbén téljésí tétt béfizété sék bészédé sé ré jőgősültak. A 
bészédétt ő sszégbő l kifizété st sémmilyén jőgcí mén ném téljésí thétnék. 
A bészédétt bévé télékét mé g aznap, vagy ha a pőstai nyitva tarta s ném éngédi akkőr 
ma snap kő télés az O nkőrma nyzat sza mla ja ra csékkén béfizétni. 
A béfizété sék bizőnylatőla sa ra készpénzfizetési számlát (égysőrős B.Sz.Ny.15-40.v, vagy 
B.Sz.Ny.13-373/a/V.), é s nyugta tömböt (B.Sz.Ny.15-40/V.) kéll haszna lni, amit 
haszna latba vé tél élő tt a pé nzta rősnak é s a pé nzü gyi csőpőrtvézétő nék hitélésí ténié kéll. 
A bétélt sza mlatő mbő két, a pé nzta rős ré szé ré a t kéll adni, azők tőva bbi ta rőla sa rő l O  
gőndőskődik. 
A jőgcí méit fél kéll jégyézni, a vőnatkőző  analitiküs nyilva ntarta sőkban. 
Ezék a kő vétkéző k léhétnék. 
 - gyérméké tkéztété si té rí té si dí jak 
 - alkalmazőttak té rí té si dí ja 
 - dőlgőző k maga n cé lü  téléfőn haszna lata nak té rí té si dí ja 
 - szőcia lis é tkéztété s, ha zi gőndőza s, nappali élla ta s, főlyamatős élla ta s té rí té si dí ja 
 - é télhülladé k é rté késí té s cí mé n bészédétt bévé télék, 
 - térém bé rléti dí j 
  
 

12. Pénztáron kívüli pénzkezelés 
 
 

Pé nzta rőn kí vü li pé nzkézélé ssél mégvalő sülő  kifizété sék: 
 tartő san münkané lkü liék réndszérés szőcia lis ségé lyé,              
 a pőla si dí j (sza mféjté s alapja n, a bankbő l ütala sra kérü l,) 
 gyérmékvé délmi ta mőgata s, 
 idő skőrü ak ja radé ka, 
 ha zi szőcia lis gőndőző k tisztélétdí ja nak kifizété sé ( sza mféjté s alapja n a 

bankbő l ütala sra kérü l), 
 tanülő k bé rlét ta mőgata sa. 
 

A kifizété si jégyzé k a ta mőgata st méga llapí tő  hata rőzatők alapja n kérü l ő sszéa llí ta sra. A 
jégyzé k tartalmazza: 

 a sőrsza mőt, 
 a ta mőgata sban ré szésü lő  névé t, 
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 a ta mőgata sban ré szésü lő  lakcí mé t, 
 a ta mőgata sban ré szésü lő  szü lété si da tüma t, 
 a kifizététt ő sszégét, 
 az a tvévő  ala í ra sa t. 

 
A ta mőgata s kifizété sé vél mégbí zőtt dőlgőző , pé nzta rős a jégyzé k alapja n félvészi a 
kifizété sré kérü lő  ő sszégét, é s a kifizété sék téljésí té sé üta n, az nap sza mől él. 
 

 
 
 
13. Egyéb pénzkezeléssel és értékkel kapcsolatos szabályok 

 
13.1.Csoportos kifizetés 
 

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a hivatali dolgozók munkabérének 

kifizetése az általuk választott pénzintézetnél nyitott bankszámlára utalással, ennek 

hiányában postai úton történik. 

A hivatali pénztárból (nagy összegű) csoportos kifizetések csak eseti jelleggel fordulhatnak elő 

(pl. jutalmak kifizetése). 

Eseti jellegű csoportos kifizetés esetén követendő eljárás a következő: 

A kifizetéshez számfejtési jegyzék alapján a kifizetés tervezett napján a szükséges biztonsági 

szabályok, betartásával kell a szükséges készpénzt az előre meghatározott címleteknek 

megfelelően felvenni és a házipénztárba beszállítani. 

 A pénztáros a számfejtési jegyzéknek megfelelő nettó összeget dolgozónként borítékolja, majd 

az átvételt a jegyzéken igazoltatja a dolgozóval (vagy meghatalmazottjával). 

A pénztáros az átvett összegre vonatkozó reklamációt csak akkor fogad el, ha a pénzt az 

átvevő előtte megszámolva találta a járandóságot kevesebbnek. 

A dolgozók által fel nem vett összeget a kifizetés napján vissza kell vételezni a pénztárba.  

A fel nem vett összegek belföldi postautalványon is feladhatók a dolgozók részére, ilyenkor a 

feladóvevényt a kifizetési jegyzékhez kell csatolni a dolgozók által fel nem vett, illetve részükre 

ki nem utalt járandóságot a hivatal számlájára vissza kell fizetni.    
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13.2. Egyéb pénztári kifizetéseknél követendő eljárás 

 

A vidékről bejáró dolgozóknak a jogszabályban meghatározott mértékű munkába járáshoz 

történő hozzájárulást – az utazási bérlet leadása mellett, vagy gépkocsival történő bejárás 

esetén a leigazolt havi km alapján – a jegyző utasítására lehet kifizetni. 

 
 
 

14. Kerekítési szabályok 
 
 
Az MNB a 10/2007.(X.1.) MNB réndélété alapja n 2008. ma rciüs 1-tő l kivőnja a 
ké szpé nzfőrgalőmbő l az 1 é s 2 főrintős é rmé két., í gy ézék a kiscí mlétü  é rmé k élvészí tik 
tő rvé nyés fizété si észkő z jéllégü két. A pé nzé rmé k bévőna sa nak kő vétkézmé nyéké nt, annak 
é rdéké bén, hőgy a réndélkézé sré a llő  fizétő észkő ző kkél a fizéténdő  ő sszég kiégyénlí té sré 
kérü lhéssén, a szü ksé gés kérékí té s szaba lyairő l a 2008.é vi III. é s IV. tő rvé ny réndélkézik. 
 
A 2008. é vi III. tő rvé ny é rtélmé bén a főrintban ké szpé nzzél tő rté nő  fizété s ésété n, ha a 
fizéténdő  vé gő sszég ném 5 főrintra vagy annak tő bbsző rő sé ré vé gző dik, akkőr az 
ala bbiakban méghata rőzőtt szaba ly alapja n kéll a fizéténdő  ő sszégét méga llapí tani é s 
kiégyénlí téni. 

 0,01 főrinttő l 2,49 főrintig  léfélé , a légkő zélébbi 0, 
 2,50 főrinttő l 4,99 főrintig félfélé  a légkő zélébbi 5, 
 5,01 főrinttő l 7,49 főrintig léfélé  a légkő zélébbi 5, 
 7,50 főrinttő l 9,99 főrintig félfélé  a légkő zélébbi 0, főrintra vé gző dő  ő sszégré 

kéll kérékí téni. 
 
A 2008. é vi IV tő rvé ny alapja n a  szőcia lis Félla ta sők méga llapí ta sa, illétvé ő sszégü k 
mő dősí ta sa sőra n mind a mő dősí ta s alapja t ké péző  ő sszégét, mind a mő dősí tőtt ő sszégét a 
légkő zélébbi 0-ra vagy 5-ré vé gző dő  ő sszégré félfélé  kéll kérékí téni ha az ném 5-ré vagy 
annak égé sz sza mü  tő bbsző rő sé ré vé gző dik. 
 
A kérékí té si kő télézéttsé gét a ké szpé nz a tada sa ésété n kéll alkalmazni, dé bizőnylatőn valő  
féltü ntété sé t a tő rvé nyék ném í rja k élő , mivél a kérékí té si kü lő nbő zét ném minő sü l vagyőni 
élő nynék vagy ha tra nynak. 
 
Az O nkőrma nyzat a kérékí té si kü lő nbő zétét a kő vétkéző k szérint szaba lyőzza: 
A kérékí té si élté ré sékét a napi za rő  pé nzta rjélénté s élké szí té sé élő tt a pé nzta rős bévé téli 
vagy kiada si pé nzta rbizőnylat kia llí ta sa val réndézi, amélynék kő nyvélé sé  5562 Pé nzü gyi 
szőlga ltata sők téljésí té sé fő kő nyvi sza mla n tő rté nik. 
A kérékí té s vőnzata t, mindig az adőtt kiada s vagy bévé tél viséli. Az élsza mőla sra kiadőtt 
élő légékné l a kérékí té si élté ré sékét va sa rla sőnké nt kéll méga llapí tani. 
A kérékí té si kü lő nbő zét ném ké pézi alapja t az a ltala nős főrgalmi adő nak. 
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15. Valutapénztár 
 
Az O nkőrma nyzat kü lfő ldi kikü ldété sré a valütaélla tma nyt a sza mlavézétő  pé nzinté zété tő l 
va sa rőlja, mélynék pé nzü gyi réndézé sé ké szpé nzbén pé nzta rbő l tő rté nik. 
A kü lfő ldi kikü ldété s élsza mőla sa bő l mégmaradt valüta a Valüta pé nzta rba bévé télézé sré 
kérü l, majd a sza mlavézétő  pé nzinté zéthéz kérü l béfizété sré. 
A valütaké szlétbén békő vétkézétt va ltőza sőkat a Valütapé nzta r élsza mőla sa biztősí tja. A 
Valütapé nzta rban tő rté nő  béfizété sékrő l bévé téli pé nzta rbizőnylatőt, a kifizété sékrő l 
kiada si pé nzta rbizőnylatőt kéll kia llí tani. 
 
A valütapé nzta r a llőma nya t é s annak va ltőza sait valüta ban é s főrintra a tsza mí tőtt é rté kén 
kéll kimütatni. A valütapé nzta rban a pé nzinté zéttő l félvétt valüta t a pé nzü gyi téljésí té s 
napja n é rvé nyés valüta élada si a rfőlyamőn a tsza mí tőtt főrinté rté kén kéll kő nyvélni. 
 
A valütapé nzta rban kézélt kü lfő ldi fizétő észkő ző krő l analitiküs nyilva ntarta st kéll vézétni. 
 
A kü lfő ldi kikü ldété sré ütaza si térv ké szí té sé kő téléző , mélybén rő gzí téni kéll: 

 a kiütaző  névé t 
 a kiütaza s cé lja t, 
 a kiütaza s hélyé t, 
 idő pőntőt, 
 napők sza ma t, 
 napidí j ő sszégé t, 
 dőlőgi kiada s ő sszégé t. 

 
A valütaélla tma nyrő l a kikü ldété s béféjézé sé t kő vétő  8 münkanapőn a dőlgőző  kő télés 
élsza mőlni. A mégtakarí ta st vagy tő bblétkő ltsé gét valüta ban kéll réndézni. A fél ném 
haszna lt valüta t a valütapé nzta rba bé kéll vé télézni, amélyét a sza mlavézétő  
pé nzinté zéthéz bé kéll fizétni. 
 
Valütapé nzta rban, csak az adőtt kü lfő ldi kikü ldété sré kiadandő  valütakérét ő sszégé 
tarthatő , az élla tma ny kiada sa ig. 
A pé nzta rős kő télés a valütapé nzta rban pé nzta rza rlatőt ké szí téni. 
A za ra skőr a pé nzta rősnak még kéll a llapí tani  

 a valütapé nzta rban lé vő  ké szpé nza llőma nyt cí mléténké nti ré szlétézé sbén.  
 a pé nzta rjélénté s alapja n még kéll a llapí tania a bévé télék é s kiada sők vé gő sszégé t, 

majd az élő ző  idő szaki ké szpé nzmaradva ny figyélémbévé télé vél a pé nzta ri 
nyilva ntarta s  szérinti égyénlégét, 

 a pé nzta rjélénté sbén méga llapí tőtt égyénlégét égyéztétni kéll a valő sa gős 
ké szpé nzmaradva nnyal, 

 az égyéztété s mégtő rté nté t a pé nzta rős ala í ra sa val igazőlja a pé nzta rjélénté sén. 
 
A pé nzta réllénő r az éllénő rzé s élvé gzé sé t szinté n ala í ra sa val igazőlja. 
Az égyéztété s sőra n mütatkőző  ésétlégés élté ré s őkait mé g a méga llapí ta s napja n ki kéll 
dérí téni, aménnyibén éz ném vézét érédmé nyré az élté ré st réndézni kéll. Az élté ré srő l 
jégyző kő nyvét kéll félvénni, amit a pé nzta réllénő rnék é s a pé nzü gyi csőpőrtvézétő nék, é s a 
jégyző nék is ala  kéll í rni. A jégyző kő nyv szérinti hia nyt a pé nzta rősnak bé kéll fizétni, a 
tő bblétét bé kéll vé téléznié. 
 
 

16.  Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje 
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 Kötelezettségvállalás 
 
A kő télézéttsé gva llala s a jő va hagyőtt kiada si élő ira nyzatők térhé ré főganatősí tőtt őlyan 
inté zkédé s, mély jő vő béni fizété si kő télézéttsé ggél ja r. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, 
pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  
szaba lyzat II. pőntja tartalmazza. 
 
 

17. Pénzügyi elszámolás előkészítés 
 

17.1 Teljesítés igazolásának dokumentálása 
 
A kő télézéttsé gva llala s alapja n élvé gzétt téljésí té s mégtő rté nté t dőküménta ltan igazőlni 
kéll. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, 
é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat IV. pőntja tartalmazza. 
 
17.2 Érvényesítés 
 
A kő télézéttsé gva llala s alapja n téljésí tétt gazdasa gi ésémé nyrő l kia llí tőtt őkma nyt a 
kifizété s téljésí té sé élő tt é rvé nyésí téni kéll. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi 
éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat 
V. pőntja tartalmazza. 
 
17.3 Utalványozás 
 
Az ütalva nyőza s a kiada s téljésí té sé nék, illétvé a bévé tél bészédé sé nék vagy 
élsza mőla sa nak élréndélé sé t jélénti. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi 
éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat  
VI. pőntja tartalmazza. 
 
17.4 Pénzügyi ellenjegyzés 
 
Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, 
ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat III. pőntja tartalmazza. 
 
 

18. Összeférhetetlenségi szabályok 
 

Az ő sszéfé rhététlénsé gi szaba lyők azt a cé lt szőlga lja k, hőgy a réndélkéző  é s az éllénő rzé st 
vé gző  szémé lyé mindén ésétbén kü lő n va ljőn, é s a kő ltsé gvété s térhé ré élsza mőlandő  
fizété si kő télézéttsé g, illétvé a bévé télék téljésí té sé légala bb ké t szémé ly inté zkédé sé 
alapja n kérü ljő n főganatősí ta sra. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, 
téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat VII. pőntja 
tartalmazza. 
 
 

19. A pénztári nyitva tartás, ügyfélfogadás rendje 
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Az ü gyfélék ta jé kőztata sa é rdéké bén a pé nzta rhélyisé g ajtaja ra vagy égyé b jő l la thatő  
hélyré ki kéll fü ggészténi a ha zipé nzta ri ő ra kat (nyitvatarta si réndét), valamint az 
ütalva nyőző , é rvé nyésí tő , éllénjégyző , é s a pé nzta rős pé nzta réllénő r ala í ra sa t. 
Ú gyélni kéll arra, hőgy a va ltőza sők főlyamatősan a tvézété sré kérü ljénék az ü gyfé l-
ta jé kőztatő n, hőgy az mindig aktüa lis infőrma ciő t szőlga ltassőn. 
 
A pé nzta ri nyitva tarta s münkanapőkőn: 
 - Hé tfő :  9 - 12, é s 13 - 15 ő ra ig 
 - Kédd:  Za rva 
 - Szérda:  9 - 12, é s 13 - 17 ő ra ig 
 - Csü tő rtő k: Za rva 
 - Pé nték:  9 - 12 ő ra ig 
 
 

20. Támogatások, pénzeszköz átadások 
 

Az O nkőrma nyzat a saja t kő ltsé gvété sé térhé ré nyü jtőtt ta mőgata s cé lja ra az é vés 
kő ltsé gvété sé rő l sző lő  réndélété bén pé nzü gyi kérétét kü lő ní t él. (a réndélét 7. sza mü  
méllé klété). A ta mőgata si ké rélmék bényü jta sa ra, élbí ra la sa ra é s a ta mőgata sőkkal valő  
élsza mőla sőkra vőnatkőző  élő í ra sők mégtala lhatő ak a kő ltsé gvété s vé gréhajta si 
réndélété bén, illétvé a ta rsadalmi szérvézéték ta mőgata sa rő l sző lő  réndélétbén. 
 
 

21. Záró rendelkezések 
 

 
Jélén szaba lyzat 2013. ma rciüs 1. napja n lé p hata lyba, é s visszavőna sig é rvé nyés. Ezzél 
égy- idő bén hata lya t vészti a 2008. janüa r 1–é n kiadőtt szaba lyzat. 
 
Az é rvé nyés szaba lyzat élő í ra sait valaménnyi é rintéttnék bé kéll tartani.   
     
 
 
Algyő , 2013. ma jüs 21. 
 
            
     …….……………………………………….. 
      Dr.Varga Ildikő  
                jégyző  
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1.sza mü  méllé klét 
 
 
 
 

N y i l a t k o z a t 
 
 

 
 

Alülí rőtt Török Andrásné pé nzta rős tüdőma sül vészém, hőgy az 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Pőlga rméstéri Hivatal pé nzta ra ban kézélt 
valaménnyi pé nzészkő z é s égyé b é rté kék kézélé sé é rt téljés anyagi félélő ssé g 

térhél. 
 

 
 
 

A l g y ő  , …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
                                                                    …………………………………… 
                                                                                  pé nzta rős 
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                                                                                         2.sza mü  méllé klét 
 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
 
 
 
Ké szü lt Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat ha zipé nzta ra ban 
 
..…… é v ……………………….. hő  …… napja n. 
 
Ta rgy: Házipénztár átadás-átvétel 
 
Jélén vannak: ……………………………..  pé nzta r éllénő r 
 
                     ……………………………..  pé nzta rt a tadő  
 
                     ……………………………..  pé nzta rt a tvévő . 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Pé nzta ra ban a pé nzta rősi tééndő két 
 
..…… é v ……………………….. hő  …… napja tő l a pé nzta rős 
 
…………………………………………………………………..  miatt 
 
…………………………………………………………………. (né v)  la tja él. 
 
A féntiék miatt a jélén pé nzta ra tada s sőra n az ala bbi é rté kék, bizőnylatők kérü lnék a t- 
ada sra, illétvé a tvé télré: 
 
 
 

I. Bizonylatok 

  
Ssz. Bizonylat megnevezése Bizonylat száma (sorszám -tól, 

ig,) 
1. Pé nzta rjélénté s  
2. Kiada si pé nzta rbizőnylat  
3. Bévé téli pé nzta rbizőnylat  
4. Ké szpé nz félvé téli ütalva ny  
5. Pa ncé lszékré ny külcsa  (darab)  
6. Nyilva ntarta s az é rté kpapí rőkrő l (darab)  
7. „E rté kpapí r” bévé téli bizőnylat  
8. „E rté kpapí r” kiada si bizőnylat  
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III.   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   

O sszésén:  
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 
 

………………………….            …………………………    ……………………… 
a tadő                                          a tvévő                         pé nzta réllénő r 
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                                                                                        3.sza 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.       
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                                                                                           4.sza mü  méllé klét 
 
 

I. Kötelezettségvállalásra jogosultak 
 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér  

Né méthné  Vida 
Zsüzsanna 

alpőlga rméstér  

 
II. Kötelezettségvállaló országgyűlési képviselő- és helyhatósági választások  és 

népszavazás pénzeszközei felett 
 

Dr. Varga Ildikő  jégyző   

 
 

III. Utalványozásra jogosultak 
 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér  

Né méthné  Vida 
Zsüzsanna 

alpőlga rméstér  

 
 

IV. Pénzügyi ellenjegyzésére jogosult 
 
Kőva cs Erika Pé nzü gyi 

csőpőrtvézétő  
 

 
 
 

V. Érvényesítésre jogosultak 
 

Név Beosztás Aláírás 

Kissné  Széndréi Edit pé nzü gyi élő adő   

Tő rő k Andra sné  pé nzta rős  

Jüha sz Rita pé nzü gyi élő adő   

 



274 

 

Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak 
 

   

   

   
Név Beosztás Aláírás 

Vezetők:  

Hérczég Jő zséf pőlga rméstér  

Né méthné  Vida 
Zsüzsanna 

alpőlga rméstér  

Dr. Varga Ildikő  jégyző   

Angyal Zsőlt aljégyző   

Adó- és Pénzügyi Csoport:  

Kőva cs Erika csőpőrtvézétő   

Kispéti Zsüzsanna  kő nyvélő   

Jüha sz Rita  pé nzü gyi élő adő   

Hégyésné  Dőna th 
Hajnalka 

kő nyvélő   

Kissné  Széndréi Edit  pé nzü gyi élő adő   

Tő rő k Andra sné   pé nzta rős  

Vida cs A gnés  adő ü gyi élő adő   

A braha m Anikő   adő ü gyi élő adő   

Üzemeltetési Csoport:  

Frő mann Ga bőr  csőpőrtvézétő   

Lüda nyi Attila  mü szaki élő adő   

Fejlesztési Csoport:  

Jüha sz Zsőlt  csőpőrtvézétő   

Kérésztés Attila  mü szaki élő adő   

Katőna Ma té   pa lya zati référéns  

Kiss Férénc  mü szaki élő adő   
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Személy- és munkaügy:  

Apagyi Vivién szémé lyü gyi élő adő   

Igazgatási Csoport:  

Ra cz Ja nősné  
 igazgata si é s szőcia lis 
élő adő  

 

Dr. Varga A kős 
 igazgata si é s szőcia lis 
élő adő  

 

Informatikai beszerzés:  

Csicsva ri Attila    

Titkárság, reprezentáció:  

Zakarné  Gschéidt 
Tí méa 

 titka rnő   

 Gépkocsival kapcsolatos költségek:  

 Illéncsik La szlő   gé pkőcsivézétő   

 Tisztítószer beszerzés:  

Bérta né  Hégyi Ildikő   takarí tő   
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 
A pé nz- é s banksza mla-kézélé si- é rté kélé si szaba lyzatban főglaltakat mégismértém. 
Tüdőma sül vészém, hőgy a szaba lyzatban főglaltakat a münkavé gzé sém sőra n kő télés 
vagyők bétartani. 
 
 

NÉV BEOSZTÁS DÁTUM ALÁÍRÁS 
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223/2013.(VII.31.) Kt. határozat 5.5. számú melléklete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szivárvány Óvoda 

 
PÉNZKEZELÉSI- ÉS BANKSZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

                                    
 
 
 
 
Ké szü lt: 2013. ma rciüs 1. 
 
 
 
 
 
 

Jő va hagyta: ……………………………….. 
Jő va hagya s da tüma: ……………………… 

 
 
 
 
 

Hata lyős: 2013. ma rciüs 1. 
Hata lya t vészti: ……………………….. 
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     ..…………………………     …………………………..                                           
adő - é s pé nzü gyi csőpőrtvézétő      szérvézéti égysé g 
vézétő jé 
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A sza mvitélrő l sző lő  2000. é vi C. tő rvé ny, valamint az a llamha ztarta s szérvézétéi 
bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l sző lő  
249/2000.(XII.24.) sza mü  Kőrm.réndélét szérint az a llamha ztarta s szérvézétéi 
sza mvitéli pőlitika ja nak kő téléző  tartalmi élémé a pé nz-é s banksza mla kézélé si, 
é rté kélé si szaba lyzat. 
 
E szaba lyőza si kő télézéttsé gnék élégét té vé az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s 
a hőzza  tartőző  ő na llő an mü kő dő  pé nzkézélé ssél is főglalkőző  szérvézétéi 
ha zipé nzta ri pé nzkézélé sé t, valamint a banksza mla kőn lébőnyőlí tőtt pé nzfőrgalőm 
kézélé sé t, tőva bba  az é rté kkézélé st az ala bbi jőgszaba lyők figyélémbévé télé vél 
szaba lyőzőm: 

 Sza mvitélrő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 2000.é vi C.tő rvé ny, 
 Az a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si 

kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 
249/2000.(XII.24.) Kőrma nyréndélét, 

 Az a llamha ztarta srő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 2011. é vi CXCV. tő rvé ny, 
 Az a llamha ztarta srő l sző lő  tő rvé ny vé gréhajta sa rő l sző lő  368/2011 (XII.31. 

Kőrma nyréndélét 
 Eléktrőniküs ala í ra srő l sző lő  tő bbsző r mő dősí tőtt 2001. é vi XXXV. tő rvé ny 
 A Pé nzfőrgalőm lébőnyőlí ta sa rő l sző lő  18/2009.(VII..6.)MNB réndélét, 
 Az éléktrőniküs sza mla val kapcsőlatős égyés réndélkézé sékrő l sző lő  

46/2007. (XII.29.) PM réndélét.  
 
A szabályzat kiadásának célja 
 
A szaba lyzat kiada sa nak cé lja, hőgy biztősí tsa a kő ltsé gvété si szérv 

 pé nzészkő zéinék kézélé sé vél kapcsőlatős féladatők égyé rtélmü  
méghata rőza sa t, 

 a pé nzfőrgalőm (ké szpé nzbén, illétvé banksza mla n tő rté nő ) 
lébőnyőlí ta sa nak réndjé t, 

 a pé nzkézélé s szémé lyi- é s ta rgyi félté télit, félélő ssé gi szaba lyait, 
 a ké szpé nzbén é s kincsta ri sza mla n tartőtt pé nzészkő ző k főrgalma t, 
 a ké szpé nza llőma nyt é rintő  pé nzmőzga sők jőgcí méit é s élja ra si réndjé t, 
 a napi za rő  a llőma ny maxima lis mé rté ké t, 
 a pé nzsza llí ta s réndjé t, 
 a ké szpé nza llőma ny éllénő rzé sékőr kő véténdő  élja ra si szaba lyőkat, 
 a pé nzkézélé ssél kapcsőlatős bizőnylatők réndjé t é s a pé nzfőrgalőmmal 

kapcsőlatős nyilva ntarta si szaba lyőkat. 
 
Jélén pé nzkézélé si szaba lyzat fő bb ira nyainak méghata rőza sa é rt, valamint annak 
vé gréhajta sa é rt, illétvé vé gréhajtata sa é rt a jégyző , élké szí té sé é rt a pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő  félélő s. 
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I.  BANKSZÁMLAKEZELÉS 

 
A Sziva rva ny O vőda féladata mindazőn kő zféladatők, kő zszőlga ltata sők őpératí v 
lébőnyőlí ta sa é s mégvalő sí ta sa, amélyét tő rvé ny, félü gyéléti szérvé, vagy égyé b 
jőgszaba lyők a féladatkő ré bé ütal. 
 
A féladatők tő bbsé gé nék mégvalő sí ta sa az őpératí v gazda lkőda s kérété bén 
tő rté nik, s mint ilyén, tő bbsé gü k pé nzmőzga ssal ja r. 
 
A Sziva rva ny O vőda a ltal bőnyőlí tőtt pé nzfőrgalőm: 

 banksza mlafőrgalőm, 
 ké szpé nzfőrgalőm igé nybévé télé vél tő rté nik 
 

 
1./Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése 

 
Az O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété nék dő nté sé alapja n a Sziva rva ny O vőda 
számlavezető pénzintézeté : 

Raiffeisen Bank Rt. Szegedi Fiókja 
6722 Szeged Kossuth L.sgt.9-13. 

 
A Sziva rva ny O vőda elszámolási számlájának pé nzfőrgalmi sza ma: 
 

12067008-01331487-00100000 
 

A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal pé nzü gyi csőpőrtvézétő jé nék kő téléssé gé a 
banksza mla félétt réndélkézé si jőgősültsa ggal mégbí zőtt szémé lyék ala í ra si 
cí mpé lda nya nak, é s a haszna lt bé lyégző  szaba lyszérü  béjélénté sé rő l gőndőskődni. 
A banksza mla n tő rté nő  pé nzmőzga sők ala í ra sa éléktrőniküs mő dőn valő sül még. A 
Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal é s a sza mlavézétő  bank kő ző tt lé tréjő tt szérző dé s 
alapja n a bank kő télés biztősí tani az éléktrőniküs ala í ra shőz szü ksé gés észkő ző két, 
é s kő dőkat a Hivatal réndélkézé sé ré bőcsa tani. 

 
 

2./ Szivárvány Óvoda bankszámláinak kimutatása 
 

12067008-01331487-00100000      Sziva rva ny O vőda 
 
A sza mla k nyita sa ra, vézété sé ré vőnatkőző  banksza mlaszérző dé sék ala í ra sa ra a 
kő télézéttsé gva llala sra é s annak éllénjégyzé sé ré a méghatalmazőttak égyü ttésén 
jőgősültak.            
 
2.5. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság 
 
Sziva rva ny O vőda banksza mla ja félétti réndélkézé sré az ala bbi szémé lyék 
jőgősültak: 
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Név:     Beosztás: 
Első helyen aláírók: 
Ozsva th La szlő né    ő vődavézétő      
Maka n Féréncné    ő vődatitka r 
                                                                   
Második helyen aláírók: 
Kőva cs Erika    adő - é s pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
Kissné  Széndréi Edit   pé nzü gyi élő adő  
Jüha sz Rita    pé nzü gyi élő adő  
 
Ala í ra sra csak ké t ala í rő  égyü ttésén jőgősült (1 élső , é s 1 ma sődik ala í rő ). 
 

 
 

3.  Bankszámlaszerződésből adódó jogok és kötelezettségek 
 
Az Önkormányzati Hivatal köteles: 

 gőndőskődni a banksza mla félétt réndélkézé si jőgősültsa ggal mégbí zőtt 
szémé lyék é s a haszna lt bé lyégző  szaba lyszérü  béjélénté sé rő l, 

 a sza mlafőrgalőm lébőnyőlí ta sa ra a bank a ltal réndszérésí tétt 
nyőmtatva nyőkat haszna lni, é s azőn féltü ntétni az azőnősí ta shőz szü ksé gés 
adatőkat, 

 félélni a fédézéthia ny miatt ném téljésí tétt mégbí za sők 
jőgkő vétkézmé nyéié rt, 

 a bankőt é rtésí téni  - 60 nappal élő bb - a banksza mlaszérző dé s 
félmőnda sa rő l 

 
A számlavezető bank jogai és kötelezettségei: 

 A bank a Kő ző s Hivatal ké rélmé ré fédézétigazőla sa t ad, é s azt a tvézéti a 
fédézétbiztősí ta si sza mla ra, 

 A bank az O nkőrma nyzat sza mla ja n fénna llő  kő vétélé s üta n va ltőző  mé rté kü  
kamatőt fizét é s azt jő va í rja a banksza mla n, 

 A bank a banksza mla vézété sé é rt, a pé nzfőrgalőm lébőnyőlí ta sa é rt 
pé nzfőrgalmi jütalé kőt, égyé b szőlga ltata si dí jat, jütalé kőt sza mí t fél, 

 A bank az ésétlégés kő lcső n vissza ném fizété sé ésété n ké sédélmi kamatőt 
sza mí t fél. 

 A bank a kamatők va ltőza sa rő l í ra sban, a dí jak, jütalé kők va ltőza sa rő l 
hirdétmé ny ü tja n é rtésí ti a Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalt, 

 A bank a banksza mla k java ra-térhé ré í rt ő sszégékrő l sza mlakivőnattal, a 
csatőlt éléktrőniküs bizőnylattal, égyés té télékné l az érédéti őkma ny 
mégkü ldé sé vél é rtésí ti az O nkőrma nyzati Hivatalt, 

 A bank fédézéthia ny ésété n münkabé rfizété shéz münkabé rhitélt nyü jt. 
 
A va lasztőtt sza mlavézétő  pé nzinté zét a ké pvisélő  téstü lét dő nté sé alapja n 
va ltőztathatő  még. Az O nkőrma nyzati Hivatal pé nzü gyi csőpőrtja a dő nté srő l a 
va ltőza s térvézétt idő pőntja élő tt harminc nappal mégélő ző én é rtésí ti a 
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tő rzskő nyvi nyilva ntarta st vézétő  Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Térü léti 
A llamha ztarta si Hivatalt. 
A ta jé kőztata s hata ridő ré tő rté nő  élkü ldé sé é rt a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  a félélő s. 

Az O nkőrma nyzati Hivatal, mint a hélyi ő nkőrma nyzat gazda lkőda sa t vé gréhajtő  
szérv a kő ltsé gvété si élsza mőla si sza mla ja n lé vő  szabad pé nzészkő zéit - a kő zpőnti 
kő ltsé gvété sbő l sza rmaző  hőzza ja rüla sők é s ta mőgata sők kivé télé vél - ba rmély 
pé nzinté zétné l bété tké nt élhélyézhéti. 

Az a tménétilég szabad pé nzészkő ző k bété tké nt valő  élhélyézé sé rő l a kő ltsé gvété si 
réndélétbén méghata rőzőtt mő dőn a pőlga rméstér, valamint a pé nzinté zét 
kiva laszta sa rő l a Ké pvisélő -téstü lét dő nt 
 

4. A Pénzkezelés lebonyolításának rendje 

A számlaforgalom lebonyolítása 

A Sziva rva ny O vőda banksza mla ja ra é rkéző  béfizété sék jő va í ra sa 

 a tütala si mégbí za s 

 ké szpé nz a tütala si mégbí za s 

alapja n tő rté nik 

A tütala ssal é rkéznék az ala bbi bévé télék: 

 égyé b kü lő nfé lé kiégé szí té sék, ta mőgata sők, 

 kisza mla zőtt térmé kék é s szőlga ltata sők élléné rté ké, 

 a tvétt pé nzészkő ző k. 

Ké szpé nzbéfizété sék alapja n tő rté nik a jő va í ra s 

 ésétlégés égyé b béfizété sékné l 

A ké szpé nz a tütala si mégbí za s a Kő ző s Hivatal  mégréndélé sé alapja n nyőmdailag 
kérü l légya rta sra. A ké szpé nza tütala snak tartalmaznia kéll a sza mlatülajdőnős 
névé t é s sza mlasza ma t, a béfizété s jőgcí mé t é s a béfizétő  azőnősí tő t. 

 
Hitelintézeti ügyfélterminál használata: 

 A banksza mla főrgalőm a RAIFFEISEN Bank REX ü gyfé ltérmina l szőftvérrél valő sül 
még. Az ü gyfé ltérmina l é s a sza mlavézétő  hitélinté zét kő ző tt kő zlékédő  adatők 
(mégbí za sők, visszaigazőla sők) titkősak. 

A términa l haszna lata hőz a pé nzfőrgalmi szőlga ltatő  a ltal biztősí tőtt 
félhaszna lő né v é s jélsző  (éz ütő bbit a félhaszna lő  havőnta mégva ltőztat) jélénti a 
félhaszna lő i jőgősültsa gőt. 

A kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalna l a tranzakciő k vé gzé sé t az ala bbi dőlgőző k 
ré szé ré éngédé lyézzü k: 
  Kissné  Széndéri Edit 
  Tő rő k Andra sné  
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Az ü gyfé ltérmina l haszna lata ra jőgősültak a félhaszna lő né v é s jélsző  haszna lata val 
ü zéméltétik a términa lt. A jőgősültak jégyzé ké t a szaba lyzat 2.1. pőntja 
tartalmazza. 
Az adatők rő gzí té sé üta n a bankhőz béjéléntétt ala í ra sra jőgősült szémé lyék titkős 
jélszava nak béí ra sa üta n indí thatő k a tranzakciő k. 
 
Az a tütala shőz haszna lt flőppy lémézék ő rzé sé vaskazétta ban tő rté nik, amélyét 
kü lő n pa ncé lszékré nybén kéll ő rizni. A vaskazétta é s a pa ncé lszékré ny külcsa t a 
pé nzü gyi csőpőrtvézétő  kézéli. 
 
A félhaszna lő né v é s jélsző  biztőnsa gős hélyén tő rté nő  ta rőla sa é rt a fént 
mégnévézétt ü gyinté ző k félélnék. 
Hiba s tranzakciő  vé gzé sé é rt a términa l haszna lő ja félél. 
 

A téljésí té sékrő l napi bőnta sban ké szü lő  mégbí za sők lista ja tartalmazza: 

 a da tümőt, 

 a mégtérhélé sré kérü lő  sza mlasza mőt,  

 a kédvézmé nyézétt sza mlasza ma t, 

 a kédvézmé nyézétt névé t, 

 az ütalandő  ő sszégét, 

 a kő zlémé nyt, 

 é s az ala í ra st. 

 
A banksza mla n tő rté nő  jő va í ra sők é s térhélé sék napi főrgalma nak élsza mőla sa rő l 
é s a banksza mla égyénlégé rő l a sza mlavézétő  pé nzinté zét banksza mla kivőnatőt 
ké szí t. 
A banksza mla kivőnat tartalmazza: 

 a banksza mla mégnévézé sé t, sza ma t, 
 a kivőnat sőrsza ma t, 
 a kő nyvélé s da tüma t, 
 az é rté knapőt, 
 a főrgalőm mégnévézé sé t, kő zlémé nyt, 
 azőnősí tő  adatőkat, 
 térhélé s, jő va í ra s ő sszégé t, 
 nyitő  égyénlégét, 
 térhélé s, jő va í ra s ő sszégé t, 
 a za rő  égyénlégét. 

  
A banksza mla kivőnat alapja n a napi kő nyvélé s mégtő rté ntékőr égyéztétni 
szü ksé gés a banksza mla égyénlégé t. Az égyéző  kő nyvélé s üta n a banksza mla 
kivőnat a hőzza tartőző  bizőnylatőkkal égyü tt kérü l léfü zé sré. A banksza mla kőn 
lébőnyőlő dő  pé nzfőrgalőm fő kő nyvi kő nyvélé sé a CGR élnévézé sü  sza mí tő gé pés 
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kő nyvélé si prőgram ségí tsé gé vél tő rté nik.  
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5. Készpénz felvétele, készpénz felvételére jogosult személyek 
 

 
A Sziva rva ny O vőda banksza mla irő l ké szpé nz félvé télé ném éngédé lyézétt. 
 
 

HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYOK 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Inté zmé nyéi az O nkőrma nyzat pé nzta ra hőz 
kapcsőlő dő an a llandő  é s éséti mégbí za st kézélnék, valamint pé nzbészédő  hélyké nt 
mü kő dnék. 
A pé nzbészédő  hélyék csak ké szpé nzbén téljésí tétt béfizété sék bészédé sé ré 
jőgősültak. A bészédétt ő sszégbő l kifizété st sémmilyén jőgcí mén ném 
téljésí thétnék. 
A bészédétt bévé télékét mé g aznap, vagy ha a pőstai nyitva tarta s ném éngédi 
akkőr ma snap kő télés az O nkőrma nyzat sza mla ja ra csékkén béfizétni. 
A béfizété sék bizőnylatőla sa ra készpénzfizetési számlát (B.13-372/a/ü j/6V.rsz.) 
é s nyugta tömböt (B.15-40/V/PM) kéll haszna lni. 
A va sa rőlt sza mla- é s nyügta tő mbő krő l a sza mvitéli tő rvé ny élő í ra sainak 
mégfélélő én szigőrü  sza mada sők nyilva ntarta sa élnévézé sü , DE.916 sza mü  
nyőmtatva nyt kő télésék az inté zmé nyék haszna lni, é s a bétélt tő mbő két 10 é vig 
kő télésék mégő rizni. 
 
 

6.  Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje 
 

 
 Kötelezettségvállalás 
 
A kő télézéttsé gva llala s a jő va hagyőtt kiada si élő ira nyzatők térhé ré főganatősí tőtt 
őlyan inté zkédé s, mély jő vő béni fizété si kő télézéttsé ggél ja r. Ré szlétéit a 
Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, 
ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat II. pőntja tartalmazza. 
 
 

7. Pénzügyi elszámolás előkészítés 
 

7.1 Teljesítés igazolásának dokumentálása 
 
A kő télézéttsé gva llala s alapja n élvé gzétt téljésí té s mégtő rté nté t dőküménta ltan 
igazőlni kéll. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, 
téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat IV. 
pőntja tartalmazza. 
 
7.2 Érvényesítés 
 
A kő télézéttsé gva llala s alapja n téljésí tétt gazdasa gi ésémé nyrő l kia llí tőtt őkma nyt a 
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kifizété s téljésí té sé élő tt é rvé nyésí téni kéll. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, 
pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré 
vőnatkőző  szaba lyzat V. pőntja tartalmazza. 
 
7.3 Utalványozás 
 
Az ütalva nyőza s a kiada s téljésí té sé nék, illétvé a bévé tél bészédé sé nék vagy 
élsza mőla sa nak élréndélé sé t jélénti. Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi 
éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  
szaba lyzat  VI. pőntja tartalmazza. 
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7.4 Pénzügyi ellenjegyzés 
 
Ré szlétéit a Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, 
é rvé nyésí té s, ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat III. pőntja tartalmazza. 
 
 

8. Összeférhetetlenségi szabályok 
 

Az ő sszéfé rhététlénsé gi szaba lyők azt a cé lt szőlga lja k, hőgy a réndélkéző  é s az 
éllénő rzé st vé gző  szémé lyé mindén ésétbén kü lő n va ljőn, é s a kő ltsé gvété s térhé ré 
élsza mőlandő  fizété si kő télézéttsé g, illétvé a bévé télék téljésí té sé légala bb ké t 
szémé ly inté zkédé sé alapja n kérü ljő n főganatősí ta sra. Ré szlétéit a 
Kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s, 
ütalva nyőza s réndjé ré vőnatkőző  szaba lyzat VII. pőntja tartalmazza. 
 
 

9. A pénztári nyitva tartás, ügyfélfogadás rendje 
 

Az ü gyfélék ta jé kőztata sa é rdéké bén a pé nzta rhélyisé g ajtaja ra vagy égyé b jő l 
la thatő  hélyré ki kéll fü ggészténi a ha zipé nzta ri ő ra kat (nyitvatarta si réndét), 
valamint az ütalva nyőző , é rvé nyésí tő , éllénjégyző , é s a pé nzta rős pé nzta réllénő r 
ala í ra sa t. 
Ú gyélni kéll arra, hőgy a va ltőza sők főlyamatősan a tvézété sré kérü ljénék az ü gyfé l-
ta jé kőztatő n, hőgy az mindig aktüa lis infőrma ciő t szőlga ltassőn. 
 
A pé nzta ri nyitva tarta s münkanapőkőn: 
 - Hé tfő :  9 - 12, é s 13 - 15 ő ra ig 
 - Kédd:  Za rva 
 - Szérda: 9 - 12, é s 13 - 17 ő ra ig 
 - Csü tő rtő k: Za rva 
 - Pé nték: 9 - 12 ő ra ig 
 
 

10. Záró rendelkezések 
 

 
Jélén szaba lyzat 2013. ma rciüs 1. napja n lé p hata lyba, é s visszavőna sig é rvé nyés. 
Ezzél égy- idő bén hata lya t vészti a 2008. janüa r 1–é n kiadőtt szaba lyzat. 
 
Az é rvé nyés szaba lyzat élő í ra sait valaménnyi é rintéttnék bé kéll tartani.  
      
 
 
Algyő , 2013. ma jüs 21. 
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    …….……………………………………….. 
      Dr.Varga Ildikő  
                jégyző  
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2. sz. méllé klét 
 
 

Kötelezettségvállalásra jogosult 
 
 

Név Beosztás Aláírás 

Ozsva th La szlő né  inté zmé nyvézétő   

 
 

Utalványozásra jogosult 
 

Név Beosztás Aláírás 

Ozsva th La szlő né  inté zmé nyvézétő   

 
 

Pénzügyi ellenjegyzésére jogosult 
 
Kőva cs Erika Pé nzü gyi 

csőpőrtvézétő  
 

 
 

Érvényesítésre jogosultak 
 
Kissné  Széndréi Edit Pé nzü gyi élő adő   

Jüha sz Rita Pé nzü gyi élő adő   

 
 

Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak 
 
 

Név Beosztás Aláírás 

Ozsva th La szlő né  inté zmé nyvézétő   

Maka n Féréncné  ő vődatitka r  

 
Érvényesítésre jogosultak 

 
 

Név Beosztás Aláírás 
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Kissné  Széndréi 
Edit 

pé nzü gyi élő adő   

Tő rő k Andra sné  pé nzta rős  

Jüha sz Rita pé nzü gyi élő adő   
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 
A pé nz- é s banksza mla-kézélé si- é rté kélé si szaba lyzatban főglaltakat 
mégismértém. Tüdőma sül vészém, hőgy a szaba lyzatban főglaltakat a 
münkavé gzé sém sőra n kő télés vagyők bétartani. 
 

NÉV BEOSZTÁS DÁTUM ALÁÍRÁS 
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223/2013.(VII.31.) Kt. határozat 6. számú melléklete 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal  

 
 

GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK 
ÜGYRENDJE 

 
 

                          Pénzügyi- és adócsoport 

 
 

Ké szü lt:………………… 
 
 
 
      Jő va hagyta::……………… 
      Jő va hagya s da tüma:………….. 
 
 
 
Hata lyős:………………………… 
Hata lya t vészti:………………….. 
 
 
 
 
 
……………………………………………       ………………………………….. 
        adő - é s pé nzü gyi csőp.véz.    szérv.égysé g vézétő  
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Ü G Y R E N D 

 
Algyői Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezetének feladatait az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: ÁHT), valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) alapján - a Szervezeti és Működési 
Szabályzat előírásait figyelembe véve - a következők szerint határozzuk meg. 

 
1. A gazdasági szervezet fogalma, az ügyrend célja, tartalma 

 
A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 
gazdasági szervezet: a költségvetési szerv működéséért, a vagyon használatával, 
védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend 
betartásáért, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás 
biztosításáért felelős, a gazdasági vezető közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti 
egység.  

A gazdasági szervezet ellátja a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a 
szerv hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, 
fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, 
hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a 
könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással 
kapcsolatos összefoglaló és saját szervezetére kiterjedő feladatokat. 

 

Az ügyrend célja, hogy a vonatkozó központi jogszabályok, valamint a helyi 
sajátosságok alapján részletesen meghatározza a Polgármesteri Hivatal 
gazdasági szervezete által ellátandó feladatokat, a vezetők és a szerv pénzügyi-
gazdasági feladatainak ellátásáért felelős alkalmazottak feladat- és hatáskörét, 
felelősségi körét, a helyettesítés rendjét, a belső (szerven belüli) és külső 
kapcsolattartás módját.   

 
Az ügyrend a gazdasági szervezet által ellátandó következő feladatok 
végrehajtásához kapcsolódóan tartalmaz előírásokat, szabályokat: 

 az é vés kő ltsé gvété s térvézé sé, 

 az élő ira nyzat félhaszna la s, mő dősí ta s, 

 az ü zéméltété s, fénntarta s, mü kő dtété s, bérüha za s, 

 a vagyőn haszna lat, hasznősí ta s, 

 a münkaérő -gazda lkőda s, 

 a pé nzkézélé s, 
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 a pé nzélla ta s, 

 a kő nyvvézété s, 

 a bésza mőla si kő télézéttsé g, valamint 

 az adatszőlga ltata s. 
 

A gazdálkődással összéfüggő égyés tévékénységék végréhajtásának részlétés 
élőírásait a kövétkéző szabályzatők rögzítik: 

 számlarend, 

 számvitéli pőlitika, 

 észközök és főrrásők értékélési szabályzata, 

 léltárkészítési és léltárőzási szabályzat, 

 bizőnylati rénd és bizőnylati albüm, 

 pénz- és bankszámla kézélési szabályzat, 

 féléslégés vagyőntárgyak hasznősításának, séléjtézésénék szabályzata, 

 kötélézéttségvállalás, éllénjégyzés, ütalványőzás és érvényésítés 

 FEUVE 

 önköltség számítási szabályzat 

 önállóan működő intézményék égyüttműködési mégállapődása a 
gazdálkődás részlétés szabályairól 

 
 
2. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok 
 
2.1. A költségvetési koncepció 
 

Az ő nkőrma nyzat é vés kő ltsé gvété sé nék ő sszéa llí ta sa t mégélő ző én, annak 
élő ké szí té séké nt él kéll ké szí téni a kő ltsé gvété si kőncépciő t. 
A kőncépciő  élké szí té sé héz, ő sszéa llí ta sa hőz az é rvé nybén lé vő  kő zpőnti 
szaba lyők é s ké pvisélő -téstü léti dő nté sék figyélémbé vé télé vél a t kéll tékinténi 

 az ő na llő an mü kő dő  (ré szbén ő na llő ), é s az ő na llő an mü kő dő  é s 
gazda lkődő  (ő na llő ) kő ltsé gvété si szérvék kő vétkéző  kő ltsé gvété si é vré 
vőnatkőző  féladatait, kő télézéttsé géit, valamint 

 az ő nkőrma nyzat bévé téli főrra sait. 
 

A kő ltsé gvété si szérvéktő l bészérzétt, valamint a pőlga rméstéri hivatalban 
méglé vő  infőrma ciő k alapja n ki kéll alakí tani az ő nkőrma nyzat kő ltsé gvété sé nék 
ké szí té sé héz alapül szőlga lő  kő ltsé gvété si kőncépciő t. 

 
A kő ltsé gvété si kőncépciő val kapcsőlatban még kéll ismérni 
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 az ő nkőrma nyzatna l mü kő dő  szakbizőttsa gők - szaktérü létü két é rintő  -, 
valamint 

 a pé nzü gyi bizőttsa gnak az égé sz kőncépciő val kapcsőlatős vé lémé nyé t. 
 

A bizottságok véleményét csatolni kell a testületi előterjesztéshez. 

 
A kő ltsé gvété si kőncépciő nak a kő ltsé gvété si é vét mégélő ző  é v őktő bér 30-ig, 
illétvé az a ltala nős va laszta sa nak é vé bén décémbér 15-ig tő rté nő  élké szí té sé é rt, 
a Jégyző  a félélő s. 
 
A kőncépciő  ő sszéa llí ta sa ban a Pőlga rméstér, a Jégyző , a pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrt vézétő , a féjlészté si csőpőrtvézétő , a pé nzü gyi- é s adő  csőpőrt, a 
Pőlga rméstéri Hivatal csőpőrtjai, valamint az inté zmé nyék vézétő i mü kő dnék 
kő zré.  
 
A kő ltsé gvété si kőncépciő t a Pőlga rméstér térjészti a ké pvisélő -téstü lét élé . 
 

2.2. Az előzetes költségvetési javaslat (költségvetési vitaanyag) elkészítése 
 

Az élő zétés kő ltsé gvété si javaslat élké szí té sé sőra n figyélémbé kéll vénni az A HT, 
valamint a Kőrm. réndélét élő í ra sait, tőva bba  az O nkőrma nyzat kő ltsé gvété si 
kőncépciő ja ban főglaltakat. 
Az élő zétés kő ltsé gvété si javaslatőt az ő nkőrma nyzat valaménnyi bizőttsa ga 
mégta rgyalja. 

 
A pőlga rméstéri hivatal élő zétés kő ltsé gvété si javaslata t - az ő na llő an mü kő dő  
kő ltsé gvété si szérvék, valamint az égyés csőpőrtők térvézé si féladatainak 
kőőrdina la sa val – a pé nzü gyi-é s adő  csőpőrtvézétő  ké szí ti él. 
A szervezeti egységek igényeinek tartalmaznia kell a következőket: 

 lé tsza m é s bé rigé nyékét, illétvé az égyé b va ltőza sőkat, 
 a féladatők va ltőza sait, azők kő ltsé gvété sré gyakőrőlt hata sa t, 
 a spécia lis bészérzé si igé nyékét, élvé gzéndő  karbantarta si é s 
félü jí ta si münka kat. 

 
A kő ltsé gvété si szérvék igé nyéinék sza mszérü sí té sé üta n gőndőskődni kéll 
azőknak, a kiada si élő ira nyzatők kő zé  tő rté nő  béé pí té sé rő l. 
 
A kiada si élő ira nyzatők méllétt kő rü ltékintő én sza mba kéll vénni mindazőkat a 
bévé télékét, amélyék a kő ltsé gvété si szérv féladataival, ézén bélü l va llalkőza si 
tévé kénysé gé vél kapcsőlatősak é s 

 jőgszaba lyőn alapülnak, 
 szérző dé sén, méga llapőda sőn alapülnak, 
 tapasztalatők alapja n réndszérésén élő főrdülnak, 
 éséti jélléggél vagy égyé bké nt va rhatő ak, 
 az észkő ző k hasznősí ta sa val fü ggnék ő sszé.  
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A kő ltsé gvété si javaslatőt ü gy kéll ő sszéa llí tani, hőgy kü lő n – kü lő n tartalmazza 
 az alap élő ira nyzatőt,  
 az élő ira nyzati tő bblétét. 

 
Alap előirányzat tartalma: 
Az alap élő ira nyzat a térvé vét mégélő ző  é v érédéti élő ira nyzata nak a szérkézéti 
va ltőza sőkkal é s szintré hőza sőkkal mő dősí tőtt ő sszégé. 

Szerkezeti változásként kell szerepeltetni a következőket: 

 a mégszü nő  féladatők élő ira nyzatainak é vés szintü  tő rlé sé t, 

 a térvé vét mégélő ző  é vbén az ő nkőrma nyzat a ltal az ő nkőrma nyzati 
kő ltsé gvété s a ltala nős é s cé ltartalé ka térhé ré éngédé lyézétt – ném égyszéri 
jéllégü  – élő ira nyzatők ő sszégé t é s az aütőmatiküs tő bblétékét,  

 a féladat a tada s – a tvé télé bő l illétvé mégszü ntété sé bő l adő dő  élő ira nyzat 
va ltőza sőkat, 

 bévé téli élő ira nyzat félémélé sé miatti élő ira nyzat nő vékédé st, 
 kiémélt élő ira nyzatők féladatstrüktü ra tő bblétbévé tél miatti mő dősüla sa t. 

Nem tekinthető szerkezeti változásnak az, az előirányzat – változás, melyet  
 ő nkőrma nyzat égyszéri jéllégü nék minő sí tétt az ő nkőrma nyzati 

kő ltsé gvété s a ltala nős é s cé ltartalé ka térhé ré, 
 égyszéri jélléggél éngédé lyézétt az ő nkőrma nyzat az élő ző  é vi élő ira nyzat-

maradva nya térhé ré. 
 

Szintre hozásként kell számításba venni: a kő ltsé gvété si é vét mégélő ző  é vbén 
ném téljés é vén a t élla tőtt, a kő ltsé gvété sbé szérkézéti va ltőza ské nt béé pü lt 
féladatők finanszí rőza si kő télézéttsé gé nék égé sz é vi kiada si é s bévé téli 
élő ira nyzata nak mégfélélő  ő sszégü  kiégé szí té sé t. 
A kő ltsé gvété si é vét mégélő ző  é v érédéti élő ira nyzata nak szérkézéti va ltőza sőkkal 
é s szintré hőza sőkkal mő dősí tőtt ő sszégé a kő ltsé gvété s alap élő ira nyzata. 
 
Elő ira nyzati tő bblét a kő ltsé gvété si é vbén jéléntkéző  tő bblétféladatők élla ta sa ra, a 
ménnyisé gi é s minő sé gi féjlészté sré főrdí thatő  ő sszég, amély léhét 

 égyszéri jéllégü  vagy 
 a kő vétkéző  é v kő ltsé gvété sé bé béé pü lő . 

 
Az alap élő ira nyzat élő ira nyzati tő bbléttél nő vélt ő sszégé a javasőlt élő ira nyzat, 
mélyét a kő vétkéző k szérint kéll lévézétni: 

Elő ző  é vi érédéti élő ira nyzat  + 
Szérkézéti va ltőza sők  + 
______________________________ 

Bázis előirányzat  + 

Szintréhőza s + 
______________________________ 
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Alapélő ira nyzat + 
Elő ira nyzat tő bblét + 
______________________________ 
Ta rgyé vi javasőlt élő ira nyzat + 

 
A javasőlt élő ira nyzatők tékintété bén ki kell mutatni egyrészt mindazőn 
a thü ző dő  bevételeket, kiadásokat, amélyék a kő vétkéző  é vi kő ltsé gvété st 
illétő én kő télézéttsé gét jélénténék, továbbá a javasolt előirányzatok 
következő két évre várható kihatását. 
Az önkormányzat bevételi forrását képező normatív állami hozzájárulás 
összegének számítási alapját képező mutatószámoknak az intézményektől - 
írásban, az intézményvezető által aláírt formában - történő begyűjtéséért, 
valamint azoknak felülvizsgálata és összesítése után a Magyar Államkincstár 
Csongrád Megyei Igazgatósága felé határidőre történő továbbításáért a pénzügyi- 
és adó csoport a felelős. 

 
2.3.  A költségvetési rendelettervezet összeállítása 
 

Az inté zmé nyék é s a pőlga rméstéri hivatal kő ltsé gvété si javaslatai alapja n az 
ő nkőrma nyzat kő ltsé gvété si réndélét térvézété t a kő vétkéző  szérkézétbén kéll 
élké szí téni: 

a.) az ő nkőrma nyzat é s az ő na llő an mü kő dő  é s gazda lkődő , illétvé az 
ő na llő an mü kő dő  (ré szbén ő na llő ) kő ltsé gvété si szérvék bévé téléi 
főrra sőnké nt, a pé nzü gyminisztér élémi kő ltsé gvété s ő sszéa llí ta sa ra 
vőnatkőző  ta jé kőztatő ja ban rő gzí tétt fő bb jőgcí m-csőpőrtőnké nti 
ré szlétézéttsé gbén; 

b.) a mü kő dé si, fénntarta si élő ira nyzatők ő na llő an mü kő dő  é s gazda lkődő ,  
é s ő na llő an mü kő dő  (ré szbén ő na llő ) kő ltsé gvété si szérvénké nt, 
inté zmé nyén bélü l kiémélt élő ira nyzatőnké nt ré szlétézvé; 

 a szémé lyi jéllégü  jüttata sőkat, 
 a münkaadő t térhélő  ja rülé kőkat (ta rsadalőmbiztősí ta si 

ja rülé k + münkaadő i ja rülé k) 
 a dőlőgi jéllégü  kiada sőkat, 
 az élla tőttak pé nzbéli jüttata sait, 
 a spécia lis cé lü  ta mőgata sőkat. 

c.) a félü jí ta si élő ira nyzatők cé lőnké nt; 
d.) a félhalmőza si kiada sők féladatőnké nt; 
e.) az ő nkőrma nyzat kő ltsé gvété sé féladatőnké nt, valamint kü lő n té télbén 

 az általánős működési tartalék,  

 általánős féjlésztési tartalék 

 a céltartalékők (ézén bélül élkülönítéttén a költségvétési 
törvénybén élőírt államháztartási tartalék képzéséré szőlgáló 
élőirányzat)  

 céltartalékként mégképzétt alapők 
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f.) a kő ltsé gvété si lé tsza mkérét ő na llő an mü kő dő  é s gazda lkődő , valamint 
ő na llő an mü kő dő  (ré szbén ő na llő ) kő ltsé gvété si szérvénké nt; 

g.) a tő bbé vés kihata ssal ja rő  féladatők élő ira nyzatai é vés bőnta sban; 

h.) a mü kő dé si é s a félhalmőza si cé lü  bévé téli é s kiada si élő ira nyzatőkat 
ta jé kőztatő  jélléggél mé rlégszérü én, égyma stő l élkü lő ní téttén, dé - a 
finanszí rőza si mü vélétékét is figyélémbé vé vé - égyü ttésén 
égyénsü lyban a réndélét méllé klété bén bé kéll mütatni; 

i.) az é v va rhatő  bévé téli é s kiada si élő ira nyzatainak téljésü lé sé rő l 
élő ira nyzat-félhaszna la si ü témtérv; 

j.) élkü lő ní téttén az Eürő pai Úniő s élő csatlakőza si észkő ző k ta mőgata sa val 
mégvalő sülő  prőjékték bévé téléi, kiada sai, valamint az ő nkőrma nyzatőn 
kí vü li ilyén prőjéktékhéz tő rté nő  hőzza ja rüla sők. 

 
 

A kő ltsé gvété si réndélétnék mindézt 
 a hélyi ő nkőrma nyzatra é s kő ltsé gvété si szérvéiré 

élkü lő ní téttén, é s ő sszésí tvé égyü ttésén is tartalmaznia kéll. 
 
Az ÁHT. 23. § (1) és (3) békézdésébén főglalt élőírásők alapján a hélyi 
Önkőrmányzat költségvétését réndélétbén állapítja még. 
Ebben be kell mutatni be kell mutatni: 

 a költségvétési bévétélékét, kiadásőkat kiémélt élőirányzatők 
szérinti bőntásban 

 éngédélyézétt létszámkérétét 

 költségvétési égyénlég összégét 

 a költségvétési hiány bélső finanszírőzására szőlgáló élőző évék 
pénzmaradványának  összégét 

 a többévés élkötélézéttséggél járó kiadási tétélék későbbi évékre 
vőnatkőzó kihatásait 

 a költségvétési évét kövétő 2 év várható élőirányzatait, amélyékét a 
költségvétési év főlyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági 
élőréjélzésék szérint állapítőttak még. 

 
A jégyző  a kő ltsé gvété si réndéléttérvézétét a kő ltsé gvété si szérvék vézétő ivél 
égyéztéti, í ra sban rő gzí ti é s a szérvézéti é s mü kő dé si szaba lyzatban főglaltak 
szérint a Pőlga rméstér a ké pvisélő -téstü lét bizőttsa gai élé  térjészti.  
 
A kő ltsé gvété si réndélét élő térjészté sékőr a ké pvisélő -téstü lét ré szé ré – az 
A HT.23.§ (1)-(4), valamint 24.§ (4) békézdé sé bén főglalt élő í ra sők alapja n – 
sző végés indőkőla ssal égyü tt be kell mutatni 

a) az ő nkőrma nyzat ő sszés bévé télé t, kiada sa t, élő ira nyzat 
félhaszna la si térvé t, 

b) az ő nkőrma nyzat réndélété bén méghata rőzőtt tartalőmmal:  
b.a.) az ő nkőrma nyzat ő sszévőnt kő ltsé gvété si mé rlégé t, 
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b.b.) a tő bbé vés kihata ssal ja rő  dő nté sék sza mszérü sí té sé t é vénké nti bőnta sban 
é s ő sszésí tvé, 

b.c.)  a kő zvététt ta mőgata sőkat a kő vétkéző  ré szlétézéttsé gbén 
 az élla tőttak té rí té si dí ja nak, illétvé ka rté rí té sé nék 

mé lta nyőssa gi alapőn tő rté nő  éléngédé sé nék ő sszégé; 
 lakőssa g ré szé ré laka sé pí té shéz, félü jí ta shőz nyü jtőtt 

kő lcső nő k éléngédé sé nék ő sszégé;   
 hélyi adő na l, gé pja rmü adő na l biztősí tőtt kédvézmé ny, 

méntéssé g ő sszégé adő néménké nt; 
 égyé b nyü jtőtt kédvézmé ny vagy kő lcső n éléngédé sé nék 

ő sszégé. 

 
A kő ltsé gvété si réndélét térvézét élké szí té sé é rt a Jégyző  félélő s.  
A réndéléttérvézét összéállításában a pénzügyi-és adócsőpőrt dőlgőzói 
égyüttésén működnék közré. 
 
A Jégyző  a ltal élké szí tétt kő ltsé gvété si réndéléttérvézétét a Pőlga rméstér 
fébrüa r 15-ig nyü jtja bé a ké pvisélő -téstü létnék, de legkésőbb kő ltsé gvété si 
tő rvé ny kihirdété sé t a kő vétő  45. nap.  
 

2.4. A költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére 
 

A ké pvisélő -téstü lét a ltal élfőgadőtt é s kő ltsé gvété si réndélétbén főglalt, a 
kő ltsé gvété si szérvék sza ma ra kő téléző én bétartandő  élő ira nyzatőkrő l, valamint 
a kő ltsé gvété s vé gréhajta sa ra vőnatkőző  szaba lyőkrő l - a réndélét 
mégkü ldé sé vél - ta jé kőztatni kéll az inté zmé nyékét. 

 
A ta jé kőztata snak a réndélét élfőgada sa t kő vétő  15. napőn bélü l még kéll 
tő rté nnié, mélynék téljésí té sé é rt a Jégyző i titka rsa g, münkata rsa a félélő s. 

 
2.5. Elemi költségvetés összeállítása 
 

A térvézé s ma sődik szakasza ban az O nkőrma nyzat kő ltsé gvété si réndélété bén 
élfőgadőtt kiémélt élő ira nyzatők ő sszégé nék ismérété bén é s a kő ltsé gvété s 
vé gréhajta sa ra vőnatkőző  szaba lyők figyélémbévé télé vél él kéll ké szí téni az 
ő nkőrma nyzati hivatal elemi költségvetését.  
 
Elemi költségvetés: az ő na llő an gazda lkődő  kő ltsé gvété si szérvnék a 
bévé télékét é s a kiada sőkat ré szlétés jőgcí ménké nt é s tévé kénysé génké nt 
(fünkciő ké nt) tartalmaző , a főglalkőztatőttak lé tsza ma ra é s ő sszété télé ré, a 
kő ltsé gvété si féladatmütatő kra is kitérjédő  kő ltsé gvété sé.    
 
Az ő nkőrma nyzati hivatal a hélyi ő nkőrma nyzat kő ltsé gvété st a 
Pé nzü gyminiszté riüm a ltal ta rgyé vré kiadőtt „B) O nkőrma nyzati kő ltsé gvété s” 
mégnévézé sü  nyőmtatva nygarnitü ra Kőrm. réndélét 2. sza mü  méllé klété bén 
méghata rőzőtt ü rlapjainak kitő lté sé vél, illétvé a kijélő lt szérv a ltal kő zréadőtt 
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sza mí ta stéchnikai prőgram ségí tsé gé vél (KGR-K11) ké szí ti él,  é s éléktrőniküs 
ü tőn is bényü jtja.   
 
A nyőmtatva nygarnitü ra kitő lté sé é rt, valamint az ő nkőrma nyzati kő ltsé gvété s 
sza mí ta stéchnikai prőgrammal tő rté nő  élké szí té sé é rt é s - a Magyar 
A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Igazgatő sa ga ré szé ré - hata ridő ré tő rté nő  
léada sa é rt a pé nzü gyi- é s adő csőpőrt, é s annak vézétő jé a felelős. 

 
3. Előirányzat módosítás 

 
Előirányzat-módosítás a szérvézétü nk ré szé ré méga llapí tőtt kiada si, bévé téli, 
kiémélt- é s ma s ré szélő ira nyzat, illétvé kő ltsé gvété si lé tsza mkérét nő vélé sé vagy 
cső kkénté sé.  
 
Kő ltsé gvété si előirányzat-átcsoportosításnak minő sü l a kő ltsé gvété s bévé téli, 
illétvé kiada si fő ő sszégé nék va ltőzatlansa ga méllétt, égyidéjü  élő ira nyzat-
cső kkénté ssél é s nő vélé ssél vé gréhajthatő  mő dősí ta s.  

 
Az ő nkőrma nyzat kő ltsé gvété si réndélété bén jő va hagyőtt érédéti élő ira nyzatők 
kő ző tt élő ira nyzat a tcsőpőrtősí ta sőkat, illétvé élő ira nyzat mő dősí ta sőkat az 
O nkőrma nyzat pé nzü gyi-é s adő csőpőrt vézétő jé né l kéll kézdémé nyézni. 
 
Kiémélt élő ira nyzatők kő ző tti élő ira nyzat-a tcsőpőrtősí ta s, illétvé élő ira nyzat-
mő dősí ta s csak az O nkőrma nyzat ké pvisélő -téstü lété nék dő nté sé alapja n az 
abban főglaltak szérint hajthatő  vé gré.  
 
A jő va hagyőtt kiémélt élő ira nyzatőkőn bélü l a ré szélő ira nyzatők mő dősí ta sa rő l  
– a Kőrm. réndélétbén, valamint az O nkőrma nyzat a ltal méghata rőzőtt 
kivé télékkél – az inté zmé nyék vézétő i, é s a csőpőrtvézétő k saja t hata skő rü kbén 
dő nthétnék.  

 
Az élő ira nyzat a tcsőpőrtősí ta sra, illétvé mő dősí ta sra vőnatkőző  javaslat 
élké szí té sé é rt, a pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé félélő s. 
 
Az élő ira nyzat mő dősí ta sőkrő l nyilva ntarta st kéll vézétni, amélyé rt a pé nzü gyi- 
é s adő csőpőrt vézétő jé a félélő s. 

 
4. A Közös Önkormányzati hivatal üzemeltetési, fenntartási és működési     

feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok 
 

Az é vés kő ltsé gvété sbén térvézétt, a hivatal mü kő dé sé t szőlga lő  észkő ző k, 
béréndézé sék bészérzé sé é rt, a szü ksé géssé  va lt karbantarta si münka k 
élő ké szí té sé é rt, vé gréhajta sa é rt az Ú zéméltété si csőpőrt, é s annak vézétő jé a 
félélő s. 

 
5. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 
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5.1. Vagyonnyilvántartás, vagyonkimutatás 
 

Az ő nkőrma nyzati vagyőnnal valő  gazda lkőda s, valamint azők kézélé sé vél 
ő sszéfü ggő  alapvétő  szaba lyőkat az A HT, a 2011. é vi CXXVI. Némzéti Vagyőnrő l 
sző lő  Tő rvé ny, valamint az O nkőrma nyzat 20/2013(XII.4.) Kt. sz. rendelete a 
vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló  rendelete 
tartalmazza 
 
A réndélét vé gréhajta sa val kapcsőlatős, pőlga rméstéri hivatalőn bélü li féladatők 
é s élja ra sők a kő vétkéző k. 
Az O nkőrma nyzat vagyőna nak főlyamatős, napraké sz nyilva ntarta sa t a 
vagyőnnyilva ntartő  vé gzi. 
 
Az O nkőrma nyzat pőlga rméstéri hivatala ban sza mbavétt észkő ző két é s azők 
főrra sait az a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si 
kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l sző lő  249/2000. (XII. 24.) Kőrm. réndélét, a 
sza mlarénd, valamint a bizőnylati rénd é s bizőnylati albüm élő í ra sai szérint kéll 
nyilva ntartani.  
 
Az önkőrmányzati vagyőn részét képéző törzsvagyont a többi vagyontól 
elkülönítetten kell nyilvántartani. 
 
A törzsvagyont 

főrgalőmké ptélén é s 

kőrla tőzőttan főrgalőmké pés 

vagyőnké nt kéll nyilva ntartani.  

 
Ezék kő ré t a hélyi ő nkőrma nyzatőkrő l sző lő , 2011. é vi CLXXXIX. tő rvé ny, 
valamint Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 20/2013(XII.4.) Kt. sz. rendelete a 
vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelete 
hata rőzza még. 

  
A vagyőnt az é vés za rsza mada shőz csatőlt vagyonkimutatásban be kell 
mutatni. 
 
Az O nkőrma nyzat ké pvisélő -téstü lété ré szé ré a za rsza mada shőz csatőlt – az A ht. 
91. § -a nak (2) békézdé sé bén méghata rőzőtt – vagyőnkimütata s az 
O nkőrma nyzat é s inté zmé nyéi saja t vagyőna nak adatait (észkő zéit é s 
kő télézéttsé géit) mütatja bé. 
 
A vagyonkimutatást az a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s 
kő nyvvézété si kő télézéttsé géirő l sző lő , 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet, 
valamint az Önkormányzat vonatkozó rendeletében foglaltak alapján kell 
összeállítani.  
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A za rsza mada shőz csatőlt vagyőnkimütata shőz szü ksé gés adatők 
ő sszégyü jté sé é rt, ő sszésí té sé é rt, valamint a vagyőnkimütata s ő sszéa llí ta sa é rt a 
vagyőnnyilva ntartő  félélő s. 

 
A pőlga rméstéri hivatalban, é rté kbén nyilva ntartőtt vagyőnta rgyakban 
békő vétkézétt ba rminémü  va ltőza srő l a vagyőnkézélé si, nyilva ntarta si 
féladatőkat élla tő  münkata rs kő télés ta jé kőztatni a kő nyvvitéli nyilva ntarta st 
vézétő  fő kő nyvi kő nyvélő t, é s a pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő t. 

A ta jé kőztata st a va ltőza s békő vétkézé sé t kő vétő  30 napőn bélü l a mégfélélő  
bizőnylatők (azők ma sőlata nak) a tada sa val kéll mégténni. 

 
5.2. Ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás 
 

Az O nkőrma nyzat tülajdőna ban lévő  ingatlan vagyőnrő l az ő nkőrma nyzatők 
tülajdőna ban lé vő  ingatlanvagyőn nyilva ntarta si é s adatszőlga ltata si réndjé rő l 
sző lő , 147/1992. (XI.6.) Kőrm. réndélét é s annak méllé klété szérinti 
ingatlanvagyőn katasztért kéll félféktétni é s főlyamatősan vézétni. 

 
Az ingatlan katasztér 

 félféktété sé, 
 főlyamatős vézété sé, valamint 
 a va ltőza sők a tvézété sé é s 
 az adatszőlga ltata s téljésí té sé 

a Vagyonnyilvántartó feladatát ké pézi. (1.sz.mell. Pénzügyi munkaköri 
feladatok alapján) 

 
Az ingatlankatasztér é s a fő kő nyvi kő nyvélé s (analitiküs nyilva ntarta s) adatait 
a ltala ban havőnta, dé é vénté légala bb a kő ltsé gvété si bésza mőlő  élké szí té sé t 
mégélő ző én égyéztétni kéll. Az égyéztété st a főkönyvi könyvelőnek, és a vagyon 
nyilvántartónak kéll élvé géznié.  (1.sz.mell. Pénzügyi munkaköri feladatok 
alapján) 

 
6. Munkaerő és bérgazdálkodás 
 

A pőlga rméstéri hivatal kő ztisztvisélő i, valamint a münka tő rvé nykő nyvé szérint 
főglalkőztatőttak tékintété bén a münka ltatő i jőgőkat a jégyző  gyakőrőlja.  
A kinévézé ssél, az a tsőrőla ssal, a münkaviszőny mégszü ntété sé vél kapcsőlatős 
élő ké szí tő  münka latőkat (kinévézé s, münkaszérző dé s, a tsőrőla s, münkaviszőny 
mégszü ntétő  hata rőzat stb. élké szí té sé) szémé lyzéti élő adő  vé gzi. 
 
A pőlga rméstéri hivatal é s a Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi 
Igazgatő sa ga kő ző tti - lé tsza m é s bé rgazda lkőda sra vőnatkőző  - főlyamatős 
münkakapcsőlatőt a szémé lyzéti élő adő  biztősí tja. 
 
A szémé lyé rő l é s a szémé lyé bén békő vétkézétt va ltőza srő l a Magyar 
A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Igazgatő sa ga t a szémé lyzéti élő adő  ta jé kőztatja. 
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A félélő s tőva bbí tja a Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Igazgatő sa ga hőz 
mindazőkat a 

 réndélkézé sékét, 

 jélénté sékét, 

 őkma nyőkat, 
amélyék az illétmé nyék, ta rsadalőmbiztősí ta si élla ta sők é s égyé b ja randő sa gők 
főlyő sí ta sa ra kő zvétlénü l vagy kő zvétvé kihata ssal vannak. 
 
A münkaviszőny lé tésí té sé ré, mégszü né sé ré vőnatkőző  őkma nyőkat é s 
bé rkihata sü  réndélkézé sékét havőnta még kéll kü ldéni a Magyar A llamkincsta r 
Csőngra d Mégyéi Igazgatő sa ga hőz. 

 
A dőlgőző k szémé lyi, csala di é s szőlga lati adataiban békő vétkézétt va ltőza sőkat 
a Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Igazgatő sa ga hőz mindén ésétbén bé 
kéll jélénténi. 

 
A szémé lyzéti élő adő nak 

 az itt ném é rintétt ké rdé sékbén a Magyar A llamkincsta r Csőngra d 
Mégyéi Igazgatő sa ga a ltal kialakí tőtt szaba lyők szérint kéll élja rnia, 

 az adatkő zlé s, va ltőza sjélénté s sőra n a Magyar A llamkincsta r Csőngra d 
Mégyéi Igazgatő sa ga a ltal réndszérésí tétt nyőmtatva nyőkat kéll 
alkalmaznia. 

 
A lé tsza m é s bé rgazda lkőda sra vőnatkőző  napraké sz nyilva ntarta sőkat a 
szémé lyzéti élő adő  vézéti, azők élké szí té sé é rt félélő ssé ggél tartőzik. 
 
A Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Igazgatő sa ga ré szé ré tő rté nő  
jélénté sék hata ridő ré valő  téljésí té sé héz a vőnatkőző  dőküméntümőkat, 
bizőnylatőkat haladé ktalanül a t kéll adni a szémé lyzéti élő adő  ré szé ré abban az 
ésétbén, ha azőkat ném ő  kézéli, illétvé ném ő  ké szí ti élő . 

      
Az inté zmé nyi kifizété sékkél kapcsőlatős adatőkat a szémé lyzéti élő adő  
papí rfőrma tümban tőva bbí tja a Pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő  félé  a kifizété sék 
téljésí té sé vé gétt.  A bé rsza mféjté st a KIR prőgrammal a szémé lyzéti élő adő  
vé gzi. 

 
7. A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok 
 
7.1. Gazdálkodási jogkörök szabályozása 
 

 A szaba lyőza st a Kő télézéttsé gva llala s, éllénjégyzé s, ütalva nyőza s é s 
é rvé nyésí té s c. szaba lyzat tartalmazza 

 
7.2.. A választási eljárással kapcsolatos hatáskörök   
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A va laszta si élja ra srő l sző lő , 2013. é vi XXXVI. tő rvé ny hata lya ala  tartőző  
va laszta sők hélyi, lebonyolítására félhaszna landő  pé nzészkő ző k félétti  

 kötélézéttségvállalási és ütalványőzási jőgőt a jégyző gyakőrőlja, 
 a kötélézéttségvállalás éllénjégyzéséré, valamint 
 a szakmai téljésítésigazőlásra a jégyző által írásban félhatalmazőtt 

szémély a jőgősült.  
 
7.3. Pénzeszközök kezelése 
 

A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal (O nkőrma nyzat) kő ltsé gvété sé nék vé gréhajta sa 
sőra n jéléntkéző  bévé télékét é s téljésí téndő  kiada sőkat az ő nkőrma nyzat a ltal 
méghata rőzőtt pé nzinté zétné l (RAIFFEISEN Bank Zrt) vézététt banksza mla n é s 
a ha zipé nzta rban kéll kézélni. 

 
A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal csak 

 égy bélföldi hitélintézétnél nyithat költségvétési számlát, illétvé 
költségvétési alcímű számlákat, 

 égy élszámőlási számlával réndélkézhét. 
 

A kő ltsé gvété si gazda lkőda ssal é s a pé nzélla ta ssal kapcsőlatős mindén 
pé nzfőrgalmat ézén a sza mla n - idéé rtvé az élsza mőla si sza mla alcí mü  sza mla it 
is - kéll lébőnyőlí tani. 
 
A kő ltsé gvété si élsza mőla si sza mla n lévő  szabad pé nzészkő ző k - a kő zpőnti 
kő ltsé gvété sbő l sza rmaző  hőzza ja rüla sők é s ta mőgata sők kivé télé vél - ba rmély 
hitélinté zétné l bété tké nt élhélyézhétő k. 
 
A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal a ltal haszna lt kő ltsé gvété si sza mla hőz 
kapcsőlő dő  alsza mla k mégnévézé sé t a Pé nz- é s banksza mla kézélé si szaba lyzat 
tartalmazza. 
 
A banksza mla k nyita sa val é s kézélé sé vél kapcsőlatős ré szlétés szaba lyőkat, 
valamint a banksza mla kőn kézélt pé nzészkő ző k félétti réndélkézé si 
jőgősültsa gőt a Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal „Pé nz- é s banksza mla kézélé si 
szaba lyzat”-a rő gzí ti.  

 
A banksza mla pé nzfőrgalma nak bőnyőlí ta sa sőra n a sza mla rő l kiada st csak az 
é rvé nyésí tétt, ütalva nyőzőtt é s éllénjégyzétt bizőnylatők alapja n léhét téljésí téni. 
Bizőnylat né lkü l „a tütala si mégbí za s” a bankba ném kü ldhétő , bészédé si 
mégbí za s ném főgadhatő . 
 
A pé nzfőrgalőm bőnyőlí ta sa rő l a bankkal banksza mlaszérző dé st kéll kő tni. A 
banksza mla félétti réndélkézé s félté téléit az ala í ra s béjéléntő n kéll a bankhőz 
béjélénténi, amélybén még kéll hata rőzni az ala í rő k sőrréndjé t is. 

 
7.4. Intézmények pénzellátása 



307 

 

 

Az intézményék pénzéllátása alapvétőén időarányősan történik, a takarékősság 
érdékébén, havőnta éllátmány főrmájában 50.éFt, valamint az égyédi 
kifizétéséknél (égyéztétés alapján) a szükségés összég kérül pénztárból 
kifizétésré. 

Az önállóan működő (részbén önálló intézményék) saját bankszámlájára 
havőnta a költségvétésénék dőlőgi kiadása 1/12-éd részéré nyújthat bé 
finanszírőzási igényt, amély égyéztétés alapján kérül átütalásra. 

   
  Az inté zmé nyékét mégillétő  ta mőgata sők a tütala sé rt a pé nzü gyi élő adő , é s a 

pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé a félélő s. 
 
7.5. Támogatások igénybevétele 
 

Ta mőgata sőkra vőnatkőző  igé nyt az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 
4/2011(II.28.) O r. réndélét a „Ta rsadalmi szérvézéték ta mőgata sa rő l”, alapja n 
léhét bényü jtani. A ta rggyal kapcsőlatősan csak a ké pvisélő -téstü lét dő nté sé 
alapja n léhét ta mőgata st kifizétni ba rmély szérvézét, vagy maga nszémé ly 
ré szé ré. 
Az igé nybéjélénté sék ő sszéa llí ta sa é rt a pé nzü gyi- é s adő csőpőrt félélő s. 
 
A kü lő nbő ző  Alapők térhé ré tő rté nő  ta mőgata sők szaba lyőza sa t a kő ltsé gvété s 
vé gréhajta si réndélété tartalmazza 

 

 Normatív állami hozzájárulások év közbeni lemondása, pótlólagos 
igénylése  
 
Az A ht. 57. § alapja n, valamint a 368/2011.(XII.31) Kőrm.réndélét 101.§ (4) 
békézdé sé alapja n, az őtt méghata rőzőtt hata ridő k szérint O nkőrma nyzat é v 
kő zbén a kincsta r ü tja n lémőndhat a sza ma ra féladatmütatő  alapja n 
méga llapí tőtt nőrmatí v hőzza ja rüla sők é s ta mőgata sők élő ira nyzata rő l vagy 
annak égy ré szé rő l, illétvé pő tlő lagős igé nyt nyü jthat bé ézén élő ira nyzatőkra.  
 
A nőrmatí v hőzza ja rüla sők é s ta mőgata sők igé nylé sén alapja ül szőlga lő  
mütatő sza mők (féladatmütatő k) té nylégés alaküla sa nak figyélémmél 
kisé ré sé é rt é s azők alapja n 

 a nőrmatí v hőzza ja rüla sők é s ta mőgata sők élő ira nyzata nak 
lémőnda sa nak, illétvé  

 a pő tlő lagős igé ny bényü jta sa nak élő ké szí té sé é rt – majd a Jégyző vél 
tő rté nt égyéztété st kő vétő én – a kincsta r ré szé ré tő rté nő  mégkü ldé sé é rt 
a pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé a félélő s. (A feladatot az 1.sz.mell. 
szerinti főkönyvi könyvelő végzi.) 

 
 
9. Számviteli nyilvántartások vezetése 
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A sza mvitéli nyilva ntarta sők vézété sé sőra n é rvé nyésí téni kéll a sza mvitéli 
tő rvé nybén é s az a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si 
kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l sző lő , mő dősí tőtt 249/2000. (XII. 24.) Kőrm. 
réndélétbén méghata rőzőtt alapélvékét. 

Mindén gazdasa gi ésémé nyrő l, mély az ő nkőrma nyzat észkő zéinék, illétvé 
főrra sainak a llőma nya t mégva ltőztatja, bizőnylatőt kéll kia llí tani.  

 

A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok 
alapján lehet adatokat bejegyezni. 
 
A bizőnylatőkőn az adatőkat idő ta llő  mő dőn ü gy kéll rő gzí téni, hőgy azők a 
kő téléző  mégő rzé si hata ridő ig őlvashatő k légyénék. 

 
A sza mvitélrő l sző lő , tő bbsző r mő dősí tőtt 2000. é vi C. tő rvé ny 168. §-a nak 
élő í ra sa szérint szigőrü  sza mada si kő télézéttsé g ala  kéll vőnni:  

 a ké szpé nz kézélé sé héz, 
 ma s jőgszaba ly élő í ra sa alapja n méghata rőzőtt gazdasa gi 

ésémé nyékhéz kapcsőlő dő  bizőnylatőkat (idéé rtvé az égyszérü sí tétt 
adattartalmü  sza mla t é s nyügta t is), tőva bba  

 mindén őlyan nyőmtatva nyt, amélyé rt a nyőmtatva ny é rté ké t 
méghaladő  vagy a nyőmtatva nyőn széréplő  né vé rté knék mégfélélő  
élléné rté két kéll fizétni, vagy 

 amélynék az illété ktélén félhaszna la sa visszaé lé sré adhat alkalmat. 
 

A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalna l a pé nzta rős tartja nyilva n é s kézéli a szigőrü  
sza mada sü  nyőmtatva nyőkat a „Pénz- és bankszámla kezelési szabályzat”-ban 
léí rtak szérint.   
 
A szigőrú számadású nyőmtatványők körét a Pénz- és bankszámla kézélési 
szabályzat rögzíti.  
 
A félhaszna lő  kő télés a nyőmtatva nyőkkal - béléé rtvé a rőntőtt pé lda nyőkat is - 
élsza mőlni.   
 
A sza mvitéli nyilva ntarta sők vézété sé héz, a bizőnylatők kézélé sé héz ré szlétés 
élő í ra sőkat a sza mlarénd, valamint a bizőnylati rénd é s bizőnylati albüm 
tartalmaz. 

 
 
 
10. Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok 
 
10.1. Időközi költségvetési jelentés 
 

Az ő nkőrma nyzat a kő ltsé gvété si gazda lkőda sa nak alaküla sa rő l - a kő ltsé gvété si 
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szérvékét is maga ban főglalő  - idő kő zi kő ltsé gvété si jélénté st kő télés 
ő sszéa llí tani.  
Az időközi költségvetési jelentést a Korm. rendeletben meghatározottak szerint 
kell összeállítani.  

Az ő nkőrma nyzati szintü  idő kő zi kő ltsé gvété si jélénté s ő sszéa llí ta sa é rt é s a 
Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Igazgatő sa ga hőz, az a ltala mégjélő lt 
hata ridő ré tő rté nő  tőva bbí ta sa é rt a pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő  félélő s. 

 
10.2. Időközi mérlegjelentés 

 
Az ő nkőrma nyzat félü gyélété ala  tartőző  kő ltsé gvété si szérvéknék, valamint a 
Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalnak az észkő zéi é s főrra sai alaküla sa rő l 
négyédé vénké nt, a fő kő nyvi kivőnat a llőma nyi sza mla inak adataibő l 
ő sszéa llí tőtt mé rlégjélénté st kéll ké szí ténié a Kőrm. réndélét szérint. 
 

Az idő kő zi mé rlégjélénté st a ta rgynégyédé vét kő vétő  hő nap 20. napja ig, a 
négyédik négyédé vré vőnatkőző an a ta rgynégyédé vét kő vétő  hő nap 20–ig kéll a 
Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Igazgatő sa ga hőz bényü jtani.  

 

Az ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si szérvéknék (ré szbén ő na llő ) a 
négyédé vénké nti idő kő zi mé rlégjélénté sü két a ta rgynégyédé vét kő vétő  hő nap 
15-ig kéll mégkü ldéni a Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi 
Igazgatő sa ga hőz, amélyét a Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrtja ké szí t él.  
 
A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal idő kő zi mé rlégjélénté sé nék ő sszéa llí ta sa é rt, 
valamint annak, az inté zmé nyi idő kő zi mé rlégjélénté sékkél a Magyar 
A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Igazgatő sa ga hőz tő rté nő  tőva bbí ta sa é rt a 
pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő  félélő s.  

 
10.3. A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok 
 

A pőlga rméstéri hivatal az élő ira nyzatők félhaszna la sa rő l é s a gazda lkőda srő l az 
a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé rő l sző lő  
Kőrma nyréndélét élő í ra sai szérint fé lé vés é s é vés bésza mőlő t kő télés ké szí téni. 

 
A bésza mőlő t a Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Igazgatő sa ga a ltal 
méghata rőzőtt hata ridő ré kéll élké szí téni, a Pé nzü gyminiszté riüm kő ltsé gvété si 
bésza mőlő  élké szí té sé ré vőnatkőző  ta jé kőztatő ja nak figyélémbévé télé vél.  
 
A bésza mőlő t a Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja a llí tja 
ő sszé a bésza mőlő  ü rlapjainak kő zpőnti prőgrammal (KGR-K11) tő rté nő  
kitő lté sé vél. 
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10.3.1. A féléves beszámoló tartalma, a beszámoló készítés feladata 
 

A fé lé vés bésza mőlő  csak a kő ltsé gvété s pé nzü gyi hélyzété t mütatja bé, mivél az 
észkő ző két é s főrra sőkat tartalmaző  mé rlég, valamint a pé nzmaradva ny-
kimütata s é s az érédmé ny-kimütata s annak nem ré szé. 

 A féléves költségvetési beszámoló 

 pénzfőrgalmi jéléntést és 
 az évés költségvétési bészámőló kiégészítő mélléklétéből a 

pénzfőrgalőm égyéztétését tartalmazza. 
 
A Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalnak a fé lé vés bésza mőla si kő télézéttsé gé sőra n a 
Pé nzü gyminiszté riüm a ltal ő sszéa llí tőtt „B) O nkőrma nyzati kő ltsé gvété si 
bésza mőlő ” (fé lé vés) nyőmtatva ny-garnitü ra ü rlapjainak kő zpőnti prőgrammal 
(KGR-K11) tő rté nő  kitő lté sé vél kéll élégét ténnié. 

 
A pénzforgalmi jelentés - az élémi kő ltsé gvété ssél azőnős főrma ban é s 
szérkézétbén - tartalmazza az érédéti é s mő dősí tőtt bévé téli é s kiada si 
élő ira nyzatőkat, a té nylégésén béfőlyt (bészédétt) bévé télékét, a pé nzfőrgalőm 
né lkü li bévé télékét, a té nylégésén téljésí tétt kiada sőkat, a pé nzfőrgalmat 
tévé kénysé génké nt é s azőn bélü l fő bb jőgcí ménké nt. 
 
A pénzforgalom egyeztetésénél a nyitő  pé nzké szlét (pé nzta rak é s 
bété tkő nyvék, kő ltsé gvété si banksza mla k, élő ira nyzat-félhaszna la si 
kérétsza mla k) a llőma nya bő l kiindülva a pé nzfőrgalőm va ltőza sa t, majd a za rő  
pé nzké szlétét kéll bémütatni. 

 

A fé lé vés bésza mőlő t a napta ri é v élső  fé lé vé rő l jü niüs 30-i főrdülő nappal kéll 
élké szí téni é s, azt jü liüs 30-ig kéll bényü jtani a Magyar A llamkincsta r Csőngra d 
Mégyéi Igazgatő sa ga hőz bényü jtani.  

A fé lé vés bésza mőlő  ő sszéa llí ta sa é rt é s a Magyar A llamkincsta r Csőngra d 
Mégyéi Igazgatő sa ga hőz hata ridő ré tő rté nő  tőva bbí ta sa é rt a pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrt vézétő   félélő s. 

 
10.3.2. Az éves beszámoló tartalma, beszámoló készítéssel kapcsolatos 

feladatok 
 

Az é vés kő ltsé gvété si bésza mőlő  ré széi: 
 könyvvitéli mérlég, 
 pénzfőrgalmi jéléntés, 
 pénzmaradvány-kimütatás, 
 érédmény-kimütatás, 
 kiégészítő mélléklét. 

 
Az ő nkőrma nyzat az é vés bésza mőla si kő télézéttsé gé nék a 
Pé nzü gyminiszté riüm a ltal ő sszéa llí tőtt „B) O nkőrma nyzati Kő ltsé gvété si 
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Bésza mőlő ” -val tész élégét, a kő zpőnti prőgram (KGR-K11) ségí tsé gé vél 
 
Az é vés bésza mőlő t a fő kő nyvi kivőnat adataibő l - é v vé gi, décémbér 31-i 
főrdülő napőt figyélémbé vé vé - kéll ő sszéa llí tani. 
 
A fő kő nyvi kivőnat ő sszéa llí ta sa élő tt a kő vétkéző  féladatőkat kéll élvé gézni: 

 léltár készítésé és átvézétésé a könyvélés adatain, 
 az élőirányzatők égyéztétésé, 
 év végi zárlati münkák élkészítésé, 
 a mérlég összéállítása a mérlégtétélék értékélésévél. 

 
Az é v vé gi za rlati münka k kérété bén élvé gzéndő  féladatők:  

 a banksza mla k égyénlégé nék égyéztété sé a décémbér havi ütőlső  
banksza mla-kivőnat adataival, 

7. a pé nzta rjélénté sék décémbér havi ütőlső  adatainak égyéztété sé a 
fő kő nyvi pé nzta r-sza mla adata val, 

 a décémbérbén kifizététt bérék élszámőlása féladás alapján, 

 a bévétélék és kiadásők könyvélésé décémbér 31-ig szakféladatőnként, 

 a léltárral mégállapítőtt készléték, kövétélésék (adósők, vévők, égyéb 
kövétélésék) és kötélézéttségék (szállítók, hitél) állőmány-váltőzásának 
élszámőlása a tőkéváltőzással szémbén, 

 a pénzfőrgalmi jéléntés élkészítését kövétőén az állőmányi és főrgalmi 
számlák átvézétésé az állőmányi számlákra a tőké-váltőzással 
égyidéjűlég történő élszámőlással, 

 az értékcsökkénésék élszámőlása. 
 

Az é vés bésza mőlő  ő sszéa llí ta sa é rt é s a Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi 
Igazgatő sa ga hőz hata ridő ré tő rté nő  tőva bbí ta sa é rt a pé nzü gyi- é s adő csőpőrt 
vézétő  félélő s. 
 
Az élő ző ékbén léí rtakőn tü l a bésza mőlő  ré szé t ké pézi tőva bba  

1. a nőrmatí v a llami hőzza ja rüla sőkkal, valamint 
2. a kő zpőntősí tőtt é s kő zpőnti ta mőgata sőkkal tő rté nő  élsza mőla s. 

 
A bésza mőlő  ő sszéa llí ta sa hőz szü ksé gés adatőkat az inté zmé nyék ré szé rő l, az 
a llami nőrmatí va k igé nylé sé vél kapcsőlatős nyilva ntarta st vézétő  szémé ly 
kő télés biztősí tani. 
 
A nőrmatí v a llami hőzza ja rüla ssal valő  élsza mőla s é rdéké bén a té nylégés 
mütatő sza mőknak az inté zmé nyéktő l - í ra sban, az inté zmé nyvézétő  a ltal ala í rt 
főrma ban - tő rté nő  bégyü jté sé é rt a pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő  félélő s. 

 
Az inté zmé nyék a ltal szőlga ltatőtt adatőkat a bésza mőlő  vé glégés ő sszéa llí ta sa, a 
Magyar A llamkincsta r Csőngra d Mégyéi Régiőna lis Igazgatő sa ga ré szé ré tő rté nő  
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léada sa élő tt éllénő rizni kéll. A té nylégés mütatő sza mőkra vőnatkőző  
adatszőlga ltata s hata ridéjé t ü gy kéll kialakí tani, hőgy annak éllénő rzé sé a 
bésza mőlő  élké szí té sé ig mégtő rté nhéssén.  

    A mütatő sza mők éllénő rzé sé é rt a pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé félélő s. 
 

Az állami költségvetéssel történő elszámolás pénzügyi (visszafizetési 
kötelezettség) teljesítéséért a pénzügyi- és adócsoport vezető felelős. 

 
10.4. Zárszámadás 
 

A za rsza mada si réndéléttérvézét ő sszéa llí ta sa t a pé nzü gyi- é s adő csőpőrt 
vézétő jé a félélő s. 
 
A za rsza mada st az ő sszéhasőnlí thatő sa g é rdéké bén a kő ltsé gvété si réndéléttél 
azőnős szérkézétbén kéll ő sszéa llí tani. 

 
A zárszámadás előterjesztésekor a ké pvisélő -téstü lét ré szé ré tájékoztatásul 
az A HT. 91.§ (2) békézdé sé bén méghata rőzőtt mé rlégékét é s kimütata sőkat – 
sző végés indőkőla ssal égyü tt – be kell mutatni.  
 
A réndéléttérvézétét a ta rgyé vét kő vétő  a prilis 15-ig kéll élké szí téni (a prilis 30-
ig a   téstü lét élé  térjészténi). 
 
Az ő nkőrma nyzat za rsza mada sa nak ő sszéa llí ta sa val kapcsőlatban az 
inté zmé nyéknék adatszőlga ltata si kő télézéttsé gü k van.  

 
10.5. Önállóan működő, és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervek éves beszámolójának jóváhagyása 
 

Az ő na llő an mü kő dő , é s az ő na llő an mü kő dő  é s gazda lkődő  kő ltsé gvété si 
szérvék gazda lkőda sükrő l é vés bésza mőlő t ké szí ténék, amélyét a Kő ző s 
O nkőrma nyzati Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja ké szí ti él a MA K a ltal 
biztősí tőtt kő zpőnti prőgrammal.  
Az é vés sza mszaki bésza mőlő k é s a mü kő dé s élbí ra la sa é rt, jő va hagya sa é rt, 
valamint az ő na llő  kő ltsé gvété si szérvék í ra sbéli é rtésí té sé é rt a pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrt vézétő   félélő s. 

 
11. Adatszolgáltatás az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokról  

 
A Kőrm. réndélét 149/C.  §-a alapja n a hélyi ő nkőrma nyzatőknak – a Kőrm. 
réndélét 31. sza mü  méllé klété szérint – adatőt kéll szőlga ltatni az 
ő nkőrma nyzati tülajdőnü  gazdasa gi ta rsasa gők ta rgyé vét mégélő ző , léza rt 
ü zléti é vé rő l. Az adatlapőt a fé lé vés bésza mőlő val égyü tt kéll bényü jtani a 
Kincsta rhőz.  
 
Az adatszőlga ltata s téljésí té sé é rt a pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő  félélő s.  
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12. Az Önkőrmányzat által – ném szőciális éllátásként – jüttatőtt támőgatási 
összégékkél kapcsőlatős mégállapődás és számadási kötélézéttség 

  
Az a llamha ztarta s alréndszéréibő l, tőva bba  az EÚ főrra sőkbő l finanszí rőzőtt, 
vagy ta mőgatőtt szérvézéték, illétvé maga nszémé lyék sza ma ra számadási 
kötelezettséget kéll élő í rni a ré szü kré cé ljélléggél – ném szőcia lis jüttata ské nt – 
jüttatőtt ő sszégék réndéltété sszérü  félhaszna la sa rő l.  
A Ta rsadalmi szérvézétéknék nyü jtőtt ta mőgata st, é s annak élsza mőla sa t az 
O nkőrma nyzat 4/2011. (II.28.) O nkőrma nyzati réndélété szaba lyőzza. 

 
A „Méga llapőda s” élké szí té sé é rt é s nyilva ntarta sa é rt a pé nzü gyi- é s adő csőpőrt 
vézétő  félélő s.  
 
Az O nkőrma nyzat a ltal ta rsadalmi szérvézétéknék nyü jtőtt ta mőgata s 
félhaszna la sa nak é s a sza mada si kő télézéttsé g téljésí té sé nék éllénő rzé sé é rt a 
Pé nzü gyi- é s Hüma n Bizőttsa g a félélő s.  

 
13. A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, 

tartalmára vonatkozó előírások 
 

A pőlga rméstéri hivatalban a gazda lkőda s vitélé héz a kő vétkéző  szaba lyzatőkat 
kéll élké szí téni é s főlyamatősan karbantartani: 

 a számlarénd, 
 számvitéli pőlitika, 
 észközök és főrrásők értékélési szabályzata, 
 léltárkészítési és léltárőzási szabályzat, 
 a bizőnylati rénd és bizőnylati albüm, 
 pénz- és bankszámla kézélési szabályzat, 
 féléslégés vagyőntárgyak hasznősításának, séléjtézésénék szabályzata, 
 kötélézéttségvállalás, 
 FEUVE 
 Intézményék égyüttműködési mégállapődása 

 
A szaba lyzatőkat a jőgszaba lyi-, valamint a pőlga rméstéri hivatal féladata ban 
békő vétkézétt va ltőza sőkat kő vétő  90 napőn bélü l aktüaliza lni kéll. 
 
A szaba lyzatők élké szí té sé é rt é s főlyamatős aktüaliza la sa é rt a pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrt vézétő  félél. A münka szérvézé sé bén a pé nzü gyi- é s adő csőpőrt mindén 
tagja ré szt vész. 

 
A gazdasa gi szérvézét ü gyréndjé 2013. ma rciüs 1- tő l lé p hata lyba, a kőra bban 
é rvé nybén vőlt O nkőrma nyzati gazda lkőda srő l sző lő  szaba lyőza s  éttő l az 
idő pőnttő l hata lya t vészti.  
 
 
Algyő , 2013. ma rciüs 1. 
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         1.sza mü  méllé klét 
 
Munkaköri feladatok: 
Pénzügyi-és adó csoport vezető 
 
- A Pé nzü gyi é s adő  őszta ly tévé kénysé gé nék éllénő rzé sé é s ira nyí ta sa 
- Az ira nyí ta sa ala  tartőző  dőlgőző k münka ja nak kőőrdina la sa 
- Szakmai ira nymütata s 
- Oszta lyőn bélü li hélyéttésí té sék mégszérvézé sé 
- Vézétő i é rtékézlétén valő  ré szvé tél 
- Téstü léti ü lé sékén valő  ré szvé tél 
- A téstü léti ü lé sékré élő térjészté sék élké szí té sé 
- Bizőttsa gi ü lé sékén valő  ré szvé tél, félvila gősí ta s az élő térjészté sékkél 

kapcsőlatősan 
- O sszéfőglalő  ké szí té sé az őszta ly münka ja rő l 
- Béé rkéző , kiménő  sza mla k kőllaüda la sa 
- A gazda lkőda si féladatők mégszérvézé sé 
- Kő ltsé gvété si élő ira nyzat mő dősí ta sők élő ké szí té sé 
- Kő ltsé gvété si bésza mőlő k, za rsza mada s élké szí té sé 
- Nőrmatí v a llami hőzza ja rüla sők igé nylé sé nék, lémőnda sa nak, élsza mőla sa nak 

éllénő rzé sé 
- Kő ltsé gvété si jélénté sék élké szí té sé nék éllénő rzé sé 
- A FA bévalla s élké szí té sé nék éllénő rzé sé 
- A bank- é s pé nzta ri bizőnylatők é rvé nyésí té sé, ütalva nyőza sa 
- Havőnta (végyés éllénő rzé s üta ni a tvézété si) kő nyvélé si té télék élké szí té sé a 

kő nyvélé s félé  
- A hivatal kiada si é s bévé téli élő ira nyzatainak kézélé sé, az élő ira nyzatők 

aktüaliza la sa 
A sza mlakérét kialakí ta sa ban kő zrémü kő dé s, a sza mvitéli tő rvé ny 
va ltőza sainak figyélémmél kí sé ré sé, é s azőkat aktüaliza la sa 

- A Hivatal é s Inté zmé nyéinék szaba lyzatainak élké szí té sé, azőkban 
békő vétkézétt va ltőza sők mő dősí ta sa 

- Kapcsőlattarta s az inté zmé nyvézétő kkél, ségí tsé g nyü jta s azők münka ja hőz 
- E v vé gi za rlati té télék é s a kő vétkéző  é vi nyitő  té télék kőntí rőza sa nak é s 

félada sa nak éllénő rzé sé 
- Néttő  finanszí rőza s szé tbőnta sa, kőntí rőza sa a kő nyvélé s sza mara 
- A nyitő - é s za rlati té télékbő l a KGR-K11 kő ltsé gvété s é s bésza mőlő  ké szí tő  

prőgram kitő lté sé, hiba tlaní tva tőva bbí ta sa a MA K-hőz 
- Hitélinté zéttél valő  kapcsőlattarta s kőőrdina la sa 
- A hitél félvé téllél kapcsőlatban adatlapők kitő lté sé, igazőla sők béké ré sé, é s 

nyilva ntarta s vézété sé, a hitél főlyő sí ta sa nak inté zé sé 
- Banki a tütala sők ala í ra sa a mődémén, a tütala sők mégtő rté nté nék igazőla sa. 
- Banki ala í ra sban békő vétkézétt va ltőza sők kézélé sé 
- Pa lya zatőkhőz szü ksé gés igazőla sők (ala í ra s béjéléntő  kartőn, APEH 

nyilatkőzat, tő rzsadatta ri igazőla s) bészérzé sé, sza mla k igazőla sa, hitélésí té sé 
- A féléslégés észkő ző k séléjtézé sé nék, mégsémmisí té sé nék éllénő rzé sé 
- Va laszta s kiada sainak, kő ltsé géinék élsza mőla sa a Mégyéi Va laszta si Irőda félé  
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1.sza mü  méllé klét 
 

- Vis maiőr ta mőgata s élsza mőla sa, tőva bbí ta sa a Katasztrő favé délmi 
Félü gyélő sé g é s a MA K félé  

- E v vé gé n a jő védélémkü lő nbsé g mé rsé klé sé vél kapcsőlatős élsza mőla sők 
mégkü ldé sé a MA K félé  

- A bélső  éllénő rzé sbén valő  aktí v ré szvé tél, az éllénő r münka ja nak ségí té sé, a 
bizőnylatők biztősí ta sa, kü lő nbő ző  kigyü jté sék élvé gzé sé 

- A kő nyvvizsga lő val valő  kapcsőlattarta s, a münka ja hőz szü ksé gés bizőnylatők, 
szaba lyzatők, élő térjészté sék élké szí té sé, azők biztősí ta sa 

- Gőndőskőda s a kő ltsé gvété si kőncépciő  ő sszéa llí ta sa rő l, a kő ltsé gvété si 
réndéléttérvézét élké szí té sé rő l, a kő ltsé gvété s vé gréhajta sa rő l sző lő  bésza mőlő  
élké szí té sé rő l, a nőrmatí v kő ltsé gvété si hőzza ja rüla sők élsza mőla sa rő l a 
za rsza mada s kérété bén, az ő na llő an, ré szbén ő na llő an gazda lkődő  
kő ltsé gvété si szérvék kő vétkéző  kő ltsé gvété si é vré vőnatkőző  féladatainak, az 
ő nkőrma nyzati bévé téli főrra sainak a ttékinté sé rő l énnék alapja n a 
kő ltsé gvété si kőncépciő  kialakí ta sa rő l, a kő ltsé gvété s vé gréhajta sa rő l, a 
kő ltsé gvété si szérvék pé nzélla ta sa rő l 

- Az a tménéti gazda lkőda srő l sző lő  réndéléttérvézétét élké szí té sé 
- A hivatali é s az inté zmé nyi sza mvitéli rénd kialakí ta sa 
- Gőndőskőda s az élő ző  é vi pé nzmaradva nyők élsza mőltata sa rő l, az 

élsza mőla sők félü lvizsga lata rő l 
- Félélő ssé g va llala s a pé nzü gyi szaba lyzatők élké szí té sé é rt, karbantarta sa é rt 
- A kő ltsé gvété s mő dősí ta sa ra vőnatkőző  réndélét térvézéték élké szí té sé 
- Gőndőskőda s az a llamha ztarta s sza ma ra jőgszaba lyőkban élő í rt 

adatszőlga ltata si é s bésza mőla si kő télézéttsé g hata ridő bén tő rté nő  
téljésí té sé rő l 

- Jőgszaba lyők figyélémmél kí sé ré sé, mégismértété sé é s é rvé nyésí té sé 
- Kő zrémü kő dé s a hélyi adő k bévézété sé bén 
- Az adő ü gyékkél kapcsőlatős téstü léti élő térjészté sé bén valő  kő zrémü kő dé s 
- Az adő jőgszaba lyők é rvé nyésü lé sé nék éllénő rzé sé 
- Az adő bévé télék alaküla sa nak figyélémmél kí sé ré sé 
- Ú j münkata rs bétaní ta sa 
 
Adóügyi előadó 
- Gé pja rmü adő val kapcsőlatős ü gyinté zé s 

- Ú gyfélék ta jé kőztata sa 
- Csékkék, nyőmtatva nyők kiada sa 
- Bévalla sők a tvé télé, adatégyéztété s, éllénő rzé s 
- Kivété s é s kő nyvélé s 
- Mőzga skőrla tőzőttak méntésí té sé 

- Béhajta si, vé gréhajta si féladatők élla ta sa 
- Adő hatő sa gi béhajta si féladatők léfőlytata sa 
- Fizété si félsző lí ta s kikü ldé sé 
- Vé gréhajta si csélékmé nyék főganatősí ta sa, léfőlytata sa, vé gréhajtő val valő  

kapcsőlattarta s 
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1.sza mü  méllé klét 
 

-    Egyénésadő  ha tralé kők é s adő k mő dja ra béhajtandő  kő ztartőza sők 
nyilva ntarta sa, kézélé sé, béhajta sa, kő nyvélé sé 

 

- Adatszőlga ltata s a MA K félé  
- Térmő fő ld bévalla sők féldőlgőza sa 
- Talajtérhélé si dí j: ví zmü  adatai alapja n bévalla si nyőmtatva ny kü ldé sé é s 

féldőlgőza sa 
- Va llalkőző k kőmmüna lis adő , iparü zé si adő  bévalla s nyőmtatva ny kikü ldé sé, 

bévalla sők féldőlgőza sa, ésétlégés é v kő zbéni bévalla sők, béjélénté sék 
féldőlgőza sa 

- Adő igazőla s kiada sa mindén adő némbén 
- Ré szlétfizété si ü gyék inté zé sé, mindén adő némbén 
- A tvézété si ké rélmék féldőlgőza sa 
- Béjéléntkézé si, illétvé bévalla si kő télézéttsé gü két élmülasztő  adő ző k 

félsző lí ta sa 
- Za rő  bévalla st bé ném adő  adő ző k félhí va sa, adőtt ésétbén mülaszta si bí rsa g 

ü gyinté zé sé 
- Egyénlégé rtésí tő  kikü ldé sé 
- Fizété si félsző lí ta s ü gyinté zé sé 
- A fénti adő némékbén vé gréhajta si ü gyék, vé gréhajtő val kapcsőlattarta s 
- A fénti adő némékbén é s bí rsa g, illétvé a pő tlé k sza mla ra é rkéző  béfizété sék 

kő nyvélé sé 
- A münkakő ré vél kapcsőlatős ü gyfé lfőgada s élla ta sa 
- Adő jőgszaba lyők é rvé nyésü lé sé nék, vé gréhajta sa nak biztősí ta sa 
- Fé lé vés, é vés kő ltsé gvété si bésza mőlő k, téstü léti élő térjészté sék 

ő sszéa llí ta sa ban kő zrémü kő dé s 
 
Főkönyvi könyvelő 1 

- A sza mvitéli tő rvé nybén é s a hélyi sza mlaréndbén főglaltak szérint a fő kő nyvi  
kő nyvélé shéz kapcsőlő dő  bizőnylatők éllénő rzé sé, kőntí rőza sa é s kő nyvélé sé 

- A havi kő nyvélé s vé gézté vél a sza mí tő gé p a ltal ké szí tétt kimütata sők 
éllénő rzé sé a gé pi bizőnylatők mégfélélő  hélyré tő rté nő  léfü zé sé 

- Kő nyvélé sék gé pi féldőlgőza sa 
- A kő zmü féjlészté si lakőssa gi béfizété sék nyilva ntarta sa gé pi ü tőn 
- A sza llí tő i A FA sza mí tő gé pés vézété sé 
- A kiada si é s bévé téli bizőnylatők kő nyvélé sé 
- Az élő ira nyzatők nyilva ntarta sa 
- A lélta r égyéztété sé az analitiküs é s a fő kő nyvi kő nyvélé ssél 
- Pé nzta rbizőnylatők félada sa nak a tvé télé, éllénő rzé sé a CGR prőgrammal 
- A kőntí rőzőtt anyagők, bank é s pé nzta r sza mí tő gé pén tő rté nő  rő gzí té sé, 

kő nyvélé sé 
- Havi pé nzfőrgalmi jélénté s hata ridő ré tő rté nő  élké szí té sé 
- Havőnta a gé pi adatőkbő l A FA analitika tőva bbí ta sa 
- A FA bévalla s élké szí té sé, tőva bbí ta sa az APEH félé  
- Az a tfütő  é s fü ggő  té télékét nyilva ntarta sa 
- A béfőlyt bévé télék szakféladatra tő rté nő  kőntí rőza sa, kő nyvélé sé 
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- Finanszí rőza s, a llami ta mőgata s kő nyvélé sé 
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1.sza mü  méllé klét 
 
- A pé nzfőrgalmi kimütata sők ő sszésí té sé é s tőva bbí ta sa az ő nkőrma nyzatőn 

bélü li gazda lkődő k é s az őszta lyvézétő  sza ma ra 
- A havi pé nzfőrgalmi jélénté s élké szí té sé, a pőlga rméstéri hivatal fé lé vés, illétvé 

é vés bésza mőlő ja hőz adatszőlga ltata s 
- Szü ksé g ésété n napraké sz adatkő zlé s a kő ltsé gvété si élő ira nyzatők pé nzü gyi 

téljésí té sé rő l, illétvé félhaszna la sa rő l 
- Egyéztété s havőnta az analitiküs kő nyvélé ssél é s az igazgata si csőpőrt 

münkata rsa val, valamint a mü szaki csőpőrt vézétő jé vél 
- A téstü lét a ltal jő va hagyőtt érédéti élő ira nyzatők szakféladat szérinti rő gzí té sé, 

kő nyvélé sé 
- A téstü lét a ltal élő í rt mő dősí ta sők rő gzí té sé, kő nyvélé sé 
- Az élő ira nyzat félhaszna la s nyilva ntarta sa 
- A hivatal kiada si é s bévé téli élő ira nyzatainak kézélé sé, az élő ira nyzatők 

aktüaliza la sa 
- Az é v vé gi za ra si münka latők, valamint az é vnyita s üta ni a tvézété sék élvé gzé sé 
- Kő ltsé gvété si jélénté sék élké szí té sé, tőva bbí ta sa a kincsta r félé  
- E v vé gi za rlati té télék kőntí rőza sa, félada sa,a kő vétkéző  é vi nyitő  té télék 

kőntí rőza sa, félada sa a kő nyvélé s ré szé ré 
- A nyitő - é s za rlati té télékbő l a KGR-K11 kő ltsé gvété s é s bésza mőlő  ké szí tő  

prőgram kitő lté sé bén valő  kő zrémü kő dé s 
- Fé lé vés, é vés kő ltsé gvété si bésza mőlők, téstü léti élő térjészté sék 

ő sszéa llí ta sa ban kő zrémü kő dé s 
- Bé r, fizété si élő légék kő nyvélé sé (38-as naplő )  
- Pa lya zatők nyilva ntarta sa bényü jtőtt, mégnyért é s félhaszna lt ő sszég é s jőgcí m 

ő sszété télbén  
- Az iskőla é tkézé si dí j bészédé sé nék éllénő rzé sé 
- Az iskőla élő ira nyzatainak félhaszna la sa rő l ta jé kőztata s az inté zmé nyvézétő  

félé   
 

 
Főkönyvi könyvelő 2 
- Vévő -sza llí tő  nyilva ntarta s rő gzí té sé 
- Szérző dé sék nyilva ntarta sa (kő télézéttsé gva llala sők) 
- Nőrmatí va hőzza ja rüla sők igé nylé sé, lémőnda sa, élsza mőla sa 
- Kő ztérü lét-haszna lati dí jak béfizété sé nék nyilva ntarta sa, élmaradt dí jakra 

vőnatkőző  félsző lí ta s 
- Lakbé rék nyilva ntarta sa, égyéztété sé, csékkék kikü ldé sé, élmaradt bé rléti dí jak 

bészédé sé é rdéké bén félsző lí tő  é rtésí tő  kü ldé sé 
- Kő zmü féjlészté si hőzza ja rüla s bizőnylatők félszérélé sé analitiküs gé pi 

féldőlgőza shőz 
- Kő zrémü kő dé s a bé rsza mféjté sék élké szí té sé bén, é s a kincsta r félé  valő  

kapcsőlattarta sban 
- A hivatal kiada si é s bévé téli élő ira nyzatainak kézélé sé, az élő ira nyzatők 

aktüaliza la sa 
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- E v vé gi za rlati té télék kőntí rőza sa, félada sa,a kő vétkéző  é vi nyitő  té télék 
kőntí rőza sa, félada sa a kő nyvélé s ré szé ré 
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1.sza mü  méllé klét 
 

- A nyitő - é s za rlati té télékbő l a KGR-K11 kő ltsé gvété s é s bésza mőlő  ké szí tő  
prőgram kitő lté sé bén valő  kő zrémü kő dé s 

- Fé lé vés, é vés kő ltsé gvété si bésza mőlő k, téstü léti élő térjészté sék 
ő sszéa llí ta sa ban kő zrémü kő dé s 

- Pé nzü gyi Bizőttsa gi jégyző kő nyv vézété sé 
- A banki alsza mla k kőntí rőza sa 
- A ha zassa gkő té s sza ndé ka rő l sző lő  jégyző kő nyv félvé télé 
- A ha zasülandő k adatainak égyéztété sé 
- A ha zassa gi anyakő nyv kia llí ta sa 

- A ha zassa gkő té s sza ndé krő l sző lő  jégyző kő nyv félvé télé 
- A ha zasülandő k adatainak égyéztété sé 
- Idégénfőrgalmi é s é pí tmé nyadő  béjéléntkézé s, illétvé ésétlégés va ltőza sők 

féldőlgőza sa 
- Ta rsadalmi szérvézéték élsza mőltata sa, ta mőgata sők nyilva ntarta sa 
- Havőnta a gé pi adatőkbő l A FA analitika tőva bbí ta sa/Inté zmé nyék 
- A FA bévalla s élké szí té sé, tőva bbí ta sa az APEH félé /Inté zmé nyék 
- Az a tfütő  é s fü ggő  té télékét nyilva ntarta sa/Inté zmé nyék 
- A béfőlyt bévé télék szakféladatra tő rté nő  kőntí rőza sa, 

kő nyvélé sé/Inté zmé nyék 
- Finanszí rőza s, a llami ta mőgata s kő nyvélé sé 
- Havi pé nzfőrgalmi jélénté s hata ridő ré tő rté nő  élké szí té sé 
-  
 
 
Vagyonnyilvántartó 
- Vagyőnnyilva ntarta s  
- Ingatlan katasztér égyéztété sé a mü szaki csőpőrttal za ra s élő tt négyédé vénté 
- Bérüha za si statisztika hata ridő n bélü li élké szí té sé 
- Lélta rőza s, séléjtézé s vé gréhajta sa a mégbí za sban rő gzí téttékré figyélémmél 
- Csatőrnata rsülati tagők béfizété séinék kő nyvélé sé, csékkék, égyénlégkő zlő k 

kü ldé sé 
- Adő - é s é rté kbizőnyí tva ny kia llí ta sa 
- Vé gréhajta si csélékmé nyék főganatősí ta sa, léfőlytata sa, vé gréhajtő val valő  

kapcsőlattarta s 
- Egyénés adő  ha tralé kők é s adő k mő dja ra béhajtandő  kő ztartőza sők 

nyilva ntarta sa, kézélé sé, béhajta sa, kő nyvélé sé 
- Adő ü gyi élő adő  hélyéttésí té sé 

 
 
Pénzügyi előadó 

- Bankkivőnatők ő sszéraka sa 
- Sza mla k iktata sa, a CGR réndszérbén, a tütala sra valő  élő ké szí té sé 
- Téljésí té sigazőla sők éllénő rzé sé 
- Banksza mlakivőnatők ké szí té sé 
- Hitélék nyilva ntarta sa 
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- Iskőlatéj, méző ő ri visszaigé nylé sék inté zé sé 
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1.sza mü  méllé klét 
 
- Sza llí tő kkal valő  kapcsőlattarta s pé nzü gyi té ma kban 
- A szérző dé sék éllénő rzé sé a kia llí tőtt sza mla kkal 
- Vévő sza mla k kézélé sé, kia llí ta sa 
- Fizété si félsző lí ta sők ké szí té sé, kü ldé sé 

- Hitélinté zéttél valő  kapcsőlattarta s (sza mla k a tütala sa val, pé nzészkő ző k 
lékő té sé vél, hitél félvé télé vél kapcsőlatősan) 

- Banki ala í ra sban békő vétkézétt va ltőza sők kézélé sé 
- Pa lya zatőkhőz szü ksé gés igazőla sők (ala í ra s béjéléntő  kartőn, tő rzsadatta ri 

igazőla s) bészérzé sé, sza mla k igazőla sa, hitélésí té sé 
- Alapí tő  őkiratban békő vétkézétt va ltőza sők Kincsta ri jélénté sé – 

tő rzsadatta ri va ltőza sők kézélé sé 
- Fé lé vés, é vés kő ltsé gvété si bésza mőlők, téstü léti élő térjészté sék 

ő sszéa llí ta sa ban kő zrémü kő dé s 
 
Pénztáros 
- Inté zmé nyi élő légék ki-, illétvé bévé télézé sé, élsza mőla sők félvézété sé, 

éllénő rzé sé 
- A hivatal ha zipé nzta ra nak kézélé sé a ha zipé nzta rra vőnatkőző  szaba lyzat 

alapja n 
- A ha zipé nzta r élla tma ny kézélé sé é s annak térhé ré kiada si pé nzta rbizőnylat, 

illétvé bévé téli pé nzta rbizőnylat alapja n kifizété sék, béfizété sék téljésí té sé 
- Kifizété s, illétvé béfizété s ésété n a kiada si, bévé téli pé nzta rbizőnylatőkőn az 

ütalva nyőző , éllénjégyző , é rvé nyésí tő  ké zjégyé nék éllénő rzé sé 
- A napi pé nzta rjélénté s szőrős sza msőrréndbén tő rté nő  éllénő rzé sé é s napőnta 

pé nzta ri za rlat ké szí té sé 
- A hivatal ném réndszérés kifizété séirő l, valamint annak cí mlétézé sé rő l valő  

gőndőskőda s  
- A hélykő zi é s hélyi bé rléték bészérzé sé vél, mégté rí té sé vél é s tőva bbí ta sa val 

ja rő  féladatők élvé gzé sé 
- Bé rlét a rüsí ta sban aktí v ré szvé tél 
- Az ala bbi nyilva ntarta sők vézété sé: 

- ü zémanyag élő lég, 
- va sa rla si élő lég, 
- é tkézé si jégy, 
- szigőrü  sza mada sü  nyőmtatva nyők, 
- pé nzta rjélénté sék, 
- kamatméntés kő lcső n, 
- inté zmé nyi bévé télék, 
- bé lyégző , külcsnyilva ntarta s, 
- bévé téli- é s kiada si bizőnylatők, 

- A pé nzta r prőgramban a ki- é s bévé téli pé nzta ri bizőnylatők kőntí rőza sa é s 
rő gzí té sé, héténté, dé légké ső bb havőnta azők léménté sé, é s a léméntétt 
adatőkbő l a fő kő nyvi kő nyvélé s ré szé ré félada s ké szí té sé 

- Fé lé vés, é vés kő ltsé gvété si bésza mőlő k, téstü léti élő térjészté sék 
ő sszéa llí ta sa ban kő zrémü kő dé s 



324 

 

2.sza mü  méllé klét 
 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 
A Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal Gazdasa gi Szérvézété nék Ú gyréndjé bén 
főglaltakat mégismértém. Tüdőma sül vészém, hőgy az abban főglaltakat a 
münkavé gzé sém sőra n kő télés vagyők bétartani. 
 

NÉV BEOSZTÁS DÁTUM ALÁÍRÁS 
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223/2013.(VII.31.) Kt. határozat 7. számú melléklete 

 
 
 
 
 
 
 

ALGYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

ÉS INTÉZMÉNYEI 
 
 
 
 

 

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK  

SZABÁLYZATA 

 

 
 
 
 
Ké szü lt: 2013. ma rciüs 1. 
 
 

Jő va hagyta: ………………………….. 
Jő va hagya s da tüma:…………………. 
 
 

Hata lyős: 2013. ma rciüs 1-tő l 
Hata lya t vészti: ………………………… 
 
 
 
         ……………………………. 
              pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
 
Szervezeti egység vezetőjének aláírása: 
 
Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal: ………………………………….. 
 Tiszaszigéti Kiréndéltsé gé:  ………………………………….. 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat:  ………………………………….. 
Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny:  ………………………………….. 
Sziva rva ny O vőda:    ………………………………….. 
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Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r:   ………………………………….. 
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E L Ő S Z Ó 
 
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
szabályozni kell a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi 
kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így többek 
között a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és 
elszámolásának szabályait.  

A szabályzat célja, hogy részletesen rögzítse a reprezentációs kiadások 
felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait.  

 
 

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK  
SZABÁLYZATA  

 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s Inté zmé nyéi réprézénta ciő s kiada sők 
félőszta sa nak, azők téljésí té sé nék é s élsza mőla sa nak szaba lyait az 
a llamha ztarta srő l sző lő  tő rvé ny vé gréhajta sa rő l sző lő  368/2011. (XII. 31.) Kőrm. 
réndélét (tőva bbiakban: kőrma nyréndélét) 13. § (2) békézdé sé alapja n a 
kő vétkéző k szérint szaba lyőzzük:  

 
I. A szabályzat hatálya 

 
A szaba lyzat hata lya kitérjéd Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s Inté zmé nyéi 
é rdéké bén félmérü lt é s kő ltsé gvété sé térhé ré élsza mőlhatő  réprézénta ciő s 
kiada sőkra, valamint ü zléti aja ndé kőza sra. 

 
II. A reprezentáció és üzleti ajándék fogalma 

 
1.) reprezentáció: Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s Inté zmé nyéi 

tévé kénysé gé vél ő sszéfü ggő  hivatali, szakmai, diplőma ciai réndézvé ny, 
ésémé ny kérété bén, tőva bba  az a llami (va rősi, kő zsé gi), égyha zi ü nnépék 
alkalma val élléné rté k né lkü l nyü jtőtt véndé gla ta s (é tél, ital) é s a 
réndézvé nyhéz, ésémé nyhéz kapcsőlő dő  szőlga ltata s (ütaza s, sza lla s, 
szabadidő prőgram).  

 
   Reprezentációnak minősül:  

a.) a vézétő k, a szérvézéti égysé gék a ltal szérvézétt szakmai 
mégbészé lé sékén, ta rgyala sőkőn, é rtékézlétékén, 
égyéztété sékén, bizőttsa gi ü lé sékén, téstü léti ü lé sékén, 
gya szszértarta sőkőn  

b.) az égyés bélfő ldi réndézvé nyékén, (pl.: kitü ntété s-a tada s, 
falünap, némzéti ü nnép, égyha zi ü nnép, é vfőrdülő k, 
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mégémlé kézé sék, bü csü ztata sők, avatő ü nnépsé gék, 
a tadő ü nnépsé gék)  

c.) a sajtő ta jé kőztatő n, valamint 
d.) a vézétő i béőszta ssal kapcsőlatős véndé gla ta s kérété bén 
e.) pa lya zathőz kapcsőlő dő  réndézvé nyék, prőgramők 

mégvalő sí ta sa hőz szü ksé gés, 
 

té rí té sméntésén biztősí tőtt é tél- é s italszőlga ltata s é s az ahhőz kapcsőlő dő  
szőlga ltata s (pl.: ütaza s, sza lla s, szabadidő prőgram) 

 
2.) ajándék: Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s Inté zmé nyéi tévé kénysé gé vél 

ő sszéfü ggő  hivatali, szakmai, diplőma ciai kapcsőlatők kérété bén adőtt 
aja ndé k (ingyénésén vagy kédvézmé nyésén adőtt térmé k, nyü jtőtt 
szőlga ltata s, valamint kiza rő lag érré sző lő  ütalva ny) 

 
3.) reprezentációs keret: az 1.) pőntban méghata rőzőtt térmé kék é s 

szőlga ltata sők élléné rté ké nék pé nzü gyi kérété.  
 

A réprézénta ciő s kérét térhé ré a kő vétkéző k sza mőlhatő k él:  
 ü dí tő ital, 
 a sva nyví z, 
 ka vé , ka vé spécialita sők, kapücsí nő  valamint í zésí tő i, 
 téa, valamint í zésí tő i, 
 téj, 
 cükra sza rü (é dés é s ső s sü témé ny), 
 széndvics, 
 hü s- é s héntésa rü, 
 pé ka rü, 
 ző ldsé g, 
 gyü mő lcs, 
 vira g, 
 kőszőrü , 
 é ttérmi véndé gla ta s, 
 indőkőlt ésétbén alkőhől, 
 a véndé gla ta shőz kapcsőlő dő  ütaza s, sza lla s, szabadidő prőgram. 

 
III. Reprezentációs keret és a kerettel rendelkezők 

 
1.) A réprézénta ciő s kérétét mindén é vbén Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 
é s Inté zmé nyéi ésété bén a kő ltsé gvété si réndélét tartalmazza. 
 
2.) A réprézénta ciő s kérét félhaszna la sa ra jőgősültak kő ré t a jélén szaba lyzat 
1. sza mü  méllé klété tartalmazza. 
  

 
IV. Reprezentációs kiadások elszámolása 
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1.) A réprézénta ciő s kiada sők csak Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s 
Inté zmé nyéi névé ré é s cí mé ré kia llí tőtt sza mla élléné bén sza mőlhatő ak él. 
Sza mlaké nt csak a sza mvitélrő l sző lő , tő bbsző r mő dősí tőtt 2000. é vi C. tő rvé ny, 
valamint az a ltala nős főrgalmi adő rő l sző lő , tő bbsző r mő dősí tőtt 2007. é vi CXXVII. 
tő rvé ny vőnatkőző  élő í ra sainak mégfélélő én kia llí tőtt bizőnylat főgadhatő  él.  

 
2.) A réprézénta ciő s kiada sők sza mla it a téljésí té sigazőla ssal é s a réndézvé nyén 
ré sztvévő k 3. sza mü  méllé klét szérinti né vsőra val égyü tt, a pé nzü gyi csőpőrt 
ré szé ré kéll tőva bbí tani (léadni). 
 
 
3.) Ném a réprézénta ciő s kérétét térhéli a hélyi ő nkőrma nyzat a ltal a lakőssa g 
szé lés kő ré t é rintő  (ném za rtkő rü ), azőnős ré szvé téli félté télékkél szérvézétt 
kültüra lis, hagyőma nyő rző , spőrt-, szabadidő s é s ma s hasőnlő  kő ző ssé gi 
réndézvé nyén hélybén nyü jtőtt szőlga ltata s, hélyi főgyaszta sra jüttatőtt é tél, 
valamint a légféljébb a réndézvé ny ő sszés kő ltsé gé nék 10 sza zalé ka ig térjédő  
égyü ttés é rté kbén – ré sztvévő nké nt azőnős é rté kü  aja ndé k. 
 

V. Ajándékozási keret és a kerettel rendelkezők 
 

1.) Aja ndé kőza sra a bélfő ldi, illétvé kü lfő ldi véndé gék sza ma ra Magyarőrsza gőn, 
illétvé kü lfő ldő n hivatalős kikü ldété s alkalma val, illétvé Algyő  Nagykő zsé g 
O nkőrma nyzat é s Inté zmé nyéi dőlgőző i ésété bén jübiléümi, ü nnépi alkalmak 
ésété n kérü lhét sőr. Az égy fő  mégaja ndé kőzőttra főrdí thatő  é rté khata r maxima lis 
ő sszégé t é s az aja ndé k nyü jta sa ra jőgősültak kő ré t a 2. sza mü  méllé klét 
tartalmazza.  

 
2.) Az aja ndé k nyü jta sa ra jőgősültak kő ré t é s az égy fő  mégaja ndé kőzőttra 
főrdí thatő  ő sszég félü lvizsga lata ra é s mő dősí ta sa ra a pőlga rméstér é s a jégyző  
jőgősült. 
 

VI. Ajándékozási kiadások elszámolása 
 

1.)Az aja ndé kőza ssal kapcsőlatős kiada sők csak Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 
é s Inté zmé nyéi névé ré é s cí mé ré kia llí tőtt sza mla élléné bén sza mőlhatő ak él. 
Sza mlaké nt csak a sza mvitélrő l sző lő , tő bbsző r mő dősí tőtt 2000. é vi C. tő rvé ny, 
valamint az a ltala nős főrgalmi adő rő l sző lő , tő bbsző r mő dősí tőtt 2007. é vi CXXVII. 
Tő rvé ny vőnatkőző  élő í ra sainak mégfélélő én kia llí tőtt bizőnylat főgadhatő  él.  
 
2.) Az aja ndé kta rgyak bészérzé sé né l ü gyélni kéll arra, hőgy azők égyédi é rté ké a 
Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal, é s az O nkőrma nyzat ésété bén a 100.000 Ft-őt, az 
Inté zmé nyék vőnatkőza sa ban az 50.000,- Ft-őt léhétő lég né haladja még. Az ézén 
félü li égyédi é rté k félétti aja ndé k bészérzé sé csak a pőlga rméstér vagy a jégyző  
í ra sbéli éngédé lyé alapja n tő rté nhét. 
 
3.) Az aja ndé kők bészérzé sé vél kapcsőlatős kiada sők sza mla it a 
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téljésí té sigazőla ssal égyü tt a pé nzü gyi csőpőrt ré szé ré kéll tőva bbí tani (léadni). A 
téljésí té sigazőla snak tartalmaznia kéll az aja ndé kőzőtt névé t is.  

 
VII.  Záró rendelkezések 

 
1.) A szaba lyzat aktüaliza la sa rő l a jégyző  kő télés gőndőskődni.  
2.) Ezén szaba lyzat 2013. ………..-tő l lé p hata lyba. 

 
 
 
Algyő , 2013….. 
 
 

 
          ..................................................                                  ……..…………………….. 
                      Polgármester                                                                    Jegyző 
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1. sza mü  méllé klét 
 

 
Reprezentációs keret felhasználására jogosultak köre 

 
 

Inté zmé ny Jőgősült  
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Pőlga rméstér, 

alpőlga rméstér 
Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal Jégyző , aljégyző  

Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny Inté zmé nyvézétő , 
inté zmé nyvézétő - 
hélyéttés 

Sziva rva ny O vőda Inté zmé nyvézétő , 
inté zmé nyvézétő - 
hélyéttés 

Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r Inté zmé nyvézétő , 
inté zmé nyvézétő - hélyéttés 
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2. sz. méllé klét 
 

Ajándékozásra jogosultak köre és  
az egy fő megajándékozottra fordítható vásárlási értékhatár felső összege  

 
Inté zmé ny Jőgősült Kérétő sszég a fa val (Ft/fő ) 
Algyő  Nagykő zsé g 
O nkőrma nyzat 

Pőlga rméstér, 
alpőlga rméstér 

100.000,- 

Algyő i Kő ző s 
O nkőrma nyzati Hivatal 

Jégyző , aljégyző  100.000,- 

Egyésí tétt Szőcia lis 
Inté zmé ny 

Inté zmé nyvézétő , 
inté zmé nyvézétő - 
hélyéttés 

50.000.- 

Sziva rva ny O vőda Inté zmé nyvézétő , 
inté zmé nyvézétő - 
hélyéttés 

50.000.- 

Algyő i Falüha z é s 
Kő nyvta r 

Inté zmé nyvézétő , 
inté zmé nyvézétő - 
hélyéttés 

50.000.- 
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Megismerési nyilatkozat  
 

 
 
A Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal, Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s 
Inté zmé nyéi ……………-tő l hata lyős réprézénta ciő s szaba lyzata t mégismértém. 
Tüdőma sül vészém, hőgy az abban léí rtakat a münka m sőra n kő télés vagyők 
bétartani.  
 
 

Né v  Béőszta s Da tüm  Ala í ra s 
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3. sza mü  méllé klét 
 
Réprézénta ciő s kő ltsé g élsza mőla sa 
 
Méllé klét a ……………………………………… sza mü  sza mla hőz. 
 
Réndézvé ny mégnévézé sé:………………………………………… 
 
Ré sztvévő k: 
 

NE V PARTNER CE G, BEOSZTA S 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
Algyő , 20…………………………. 
 
 
 
       …………………………………………… 
                 vézétő , éngédé lyéző  ala í ra sa 
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223/2013.(VII.31.) Kt. határozat 8. számú melléklete 

 
ALGYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
ÉS INTÉZMÉNYEI 

 
 
 
 

BIZONYLATI REND 
SZABÁLYZATA 

 
 
 
 

Ké szü lt: 2013. ma rciüs 1. 
 

Jő va hagyta:  
 
Jő va hagya s da tüma: 
 

Hata lyős: 2013. ma rciüs 1-tő l 
 
Hata lya t vészti: ………………………… 
 
 
         ……………………………. 
              pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
 
Szérvézéti égysé g vézétő jé nék ala í ra sa: 
 
Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal:  ………………………………….. 
  
Tiszaszigéti Kiréndéltsé gé:     ………………………………….. 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat:   ………………………………….. 
 
Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny:    ………………………………….. 
 
Sziva rva ny O vőda:       
 ………………………………….. 
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Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r:     ………………………………….. 
 

 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
 

1. A Bizonylati rend célja, tartalma 

 
A sza mvitélrő l sző lő  - tő bbsző r mő dősí tőtt - 2000. é vi C. tő rvé nybén főglaltak, valamint az 
a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé nék 
saja tőssa gairő l sző lő  - tő bbsző r mő dősí tőtt - 249/2000. (XII.24.) Kőrm. réndélét 
é rtélmé bén, a Sza mlaréndbén főglaltak ala ta maszta sa ra ki kéll alakí tani a kő ltsé gvété si 
szérv Bizőnylati réndjé t. 

A Bizőnylati réndbén széréplő  bizőnylatőkat é s azők haszna lata ra vőnatkőző  léí ra sőkat a 
Bizőnylati albüm tartalmazza. 

Mindén a llamha ztarta si szérvézétnék ő nmaga nak - a saja t adőttsa gainak ismérété bén - 
kéll mégfőgalmazni, hőgy hőgyan hajtja vé gré a sza mvitéli tő rvé nybén, illétvé a 
Kőrma nyréndélétbén biztősí tőtt va laszta si léhétő sé gék alapja n a kő zpőnti élő í ra sőkat.  

Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal, annak Tiszaszigéti Kiréndéltsé gé (tőva bbiakban 
Hivatal), Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata (tőva bbiakban O nkőrma nyzat) é s az ira nyí ta sa 
ala  tartőző  inté zmé nyék, Sziva rva ny O vőda, Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r é s az Egyésí tétt 
Szőcia lis Inté zmé ny (tőva bbiakban Inté zmé nyék) Bizőnylati réndjé t a sza mvitélrő l sző lő  - 
tő bbsző r mő dősí tőtt - 2000. é vi C. tő rvé ny 161. §. 2. bék. d) pőntja, valamint az 
a llamha ztarta s szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé nék 
saja tőssa gairő l inté zkédő  - tő bbsző r mő dősí tőtt - 249/2000. (XII. 24.) Kőrm. sza mü  
réndélét alapja n a kő vétkéző k szérint hata rőzőm még. 
 
A Bizőnylati rénd célja, hőgy rögzítsé azőkat, a számvitélről szóló - többször módősítőtt - 
2000. évi C. törvény (tővábbiakban: Szt.), valamint az államháztartás szérvézétéi 
bészámőlási és könyvvézétési kötélézéttségénék sajátősságairól szóló - többször 
módősítőtt - 249/2000. (XII. 24.) Kőrm. réndélét (tővábbiakban: Korm. rendelet) 
végréhajtására vőnatkőzó élőírásőkat, módszérékét, amélyék biztősítják a Hivatal, az 
Önkőrmányzat és az Intézményék sajátősságainak, féladatainak léginkább mégfélélő, a 
számvitéli élszámőlásőkhőz kapcsőlódó bizőnylatők kiállításának, éllénőrzésénék, 
tővábbításának, félhasználásának, kézélésénék réndjét.  
 
A Bizőnylati rénd a kövétkéző féladatők éllátásáhőz tartalmaz élőírásőkat:  

 bizonylati elv, bizonylati fegyelem, 

 a bizőnylat főgalma, a bizőnylatők csőpőrtősítása, 

 a bizonylatok kiállítása, javítása, hélyésbítésé, 

 a bizőnylatők féldőlgőzásának réndjé,  
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 a szigőrú számadás alá vőnt bizőnylatőkkal kapcsőlatős szabályők, 

 a bizőnylatők tárőlása, szállítása, 

 a bizőnylatők őrzésé. 
2. Bizonylati elv, bizonylati fegyelem 

 

A Hivatalnak, az Önkőrmányzatnak és az Intézményéknék mindén gazdasági 
művélétről, éséményről - amély az észközök, illétvé az észközök főrrásainak 
állőmányát vagy összététélét mégváltőztatja,- bizőnylatőt kéll kiállítani. A 
gazdasági művéléték (éséményék) főlyamatát tükröző összés bizőnylat adatait a 
könyvvitéli nyilvántartásőkban rögzíténi kéll. 

 

Könyvelni csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad.  

2.1.A számviteli bizonylat fogalma 

 

A Számvitéli törvény 166. §-a értélmébén számvitéli bizőnylat mindén őlyan a 
gazdálkődó által kiállítőtt, készítétt, illétvé a gazdálkődóval üzléti vagy égyéb 
kapcsőlatban álló térmészétés szémély vagy más gazdálkődó által kiállítőtt, 
készítétt őkmány (számla, szérződés, mégállapődás, kimütatás, hitélintézéti 
bizőnylat, bankkivőnat, jőgszabályi réndélkézés, égyéb ilyénnék minősíthétő irat) - 
függétlénül annak nyőmdai vagy égyéb élőállítási módjától - amélyét a gazdasági 
ésémény számvitéli nyilvántartása céljára készítétték, és amély réndelkezik az e 
törvénybén méghatárőzőtt általánős alaki és tartalmi kéllékékkél. 

 
2.2. A bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei 
 

A számvitéli bizőnylat adatainak alakilag és tartalmilag hitélésnék, mégbízhatónak 
és hélytállónak kéll lénnié.  

A bizőnylat szérkésztésékőr a világősság élvét szém élőtt kéll tartani. 

A Számvitéli törvény 167. §-a értélmébén a könyvvitéli élszámőlást közvétlénül 
alátámasztó bizőnylat általánős alaki és tartalmi kéllékéi a kövétkézők: 

 a bizőnylat mégnévézé sé é s sőrsza ma vagy égyé b ma s azőnősí tő ja; 

 a bizőnylatőt kia llí tő  gazda lkődő  (ézén bélü l a szérvézéti égysé g) mégjélő lé sé; 

 a gazdasa gi mü vélétét élréndélő  szémé ly vagy szérvézét mégjélő lé sé, az 
ütalva nyőző  é s a réndélkézé s vé gréhajta sa t igazőlő  szémé ly, valamint a 
szérvézéttő l fü ggő én az éllénő r ala í ra sa;  

 a ké szlétmőzga sők bizőnylatain é s a pé nzkézélé si bizőnylatőkőn az a tvévő , az 
éllénnyügta kőn a béfizétő  ala í ra sa; 

 a bizőnylat kia llí ta sa nak idő pőntja, illétvé kivé télésén - a gazdasa gi mü vélét 
jéllégé tő l, idő béni hata lya tő l fü ggő én - annak az idő szaknak a mégjélő lé sé, 
amélyré a bizőnylat adatait vőnatkőztatni kéll; 

 a (mégtő rté nt) gazdasa gi mü vélét tartalma nak léí ra sa vagy mégjélő lé sé, a 
gazdasa gi mü vélét őkőzta va ltőza sők ménnyisé gi, minő sé gi é s - a gazdasa gi 
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mü vélét jéllégé tő l, a kő nyvvitéli élsza mőla s réndjé tő l fü ggő én - é rté kbéni 
adatai; 

 kü lső  bizőnylat ésété bén a bizőnylatnak tartalmaznia kéll tő bbék kő ző tt: a 
bizőnylatőt kia llí tő  gazda lkődő  névé t, cí mé t; 

 bizőnylatők adatainak ő sszésí té sé ésété n az ő sszésí té s alapja ül szőlga lő  
bizőnylatők kő ré nék, valamint annak az idő szaknak a mégjélő lé sé, amélyré az 
ő sszésí té s vőnatkőzik; 

 a kő nyvélé s mő dja ra, az é rintétt kő nyvvitéli sza mla kra tő rté nő  hivatkőza s; 

 a kő nyvvitéli nyilva ntarta sőkban tő rté nt rő gzí té s idő pőntja, igazőla sa; 

 tőva bba  mindén őlyan adat, amélyét jőgszaba ly élő í r. 

A sza mla val, az égyszérü sí tétt sza mla val kapcsőlatős tőva bbi kő vétélmé nyékét ma s 
jőgszaba ly is méghata rőzhat. 

A bizőnylat alaki és tartalmi hitélésségé, mégbízhatósága - ha az más módőn ném 
biztősítható – a Hivatal, az Önkőrmányzat és az Intézményék  képvisélétéré 
jőgősült szémély, vagy bélső szabályzatban érré külön féljőgősítőtt szémély 
aláírásával is igazőlható. 

 
A gazdasa gi ésémé nyék rő gzí té sé héz élső dlégésén a kéréskédélmi főrgalőmban kaphatő  
szabva nyősí tőtt nyőmtatva nyőkat kéll haszna lni.  
 
Abban az ésétbén, ha valamély gazdasa gi mü vélét rő gzí té sé héz a kéréskédélémbén 
nyőmtatva ny ném kaphatő , akkőr saja t ké szí té sü  nyőmtatva nyt kéll haszna lni.  A 
nyőmtatva ny szérkészté sé né l bé kéll tartani a bizőnylatők a ltala nős alaki é s tartalmi 
kéllé kéiré vőnatkőző  élő í ra sőkat.  

 
 
2.3. A bizonylatok csoportosítása 
 

A bizőnylatőkat csőpőrtősíthatjük a gazdálkődási szaktérülét szérint, a kélétkézési 
hélyük szérint, a féldőlgőzásban bétöltött hélyük szérint valamint a nyilvántartás, 
kézélés szémpőntjából. 

 

a) Gazdálkődási szaktérülét szérint: 

 béféktététt észkő ző kkél kapcsőlatős bizőnylatők, 

 ké szlétékkél kapcsőlatős bizőnylatők, 

 pé nzfőrgalmi bizőnylatők, 

 sza mla za si é s sza mlaéllénő rzé si bizőnylatők, 

 lélta rőza si bizőnylatők, 

 séléjtézé si bizőnylatők, 

 bé rnyilva ntarta ssal kapcsőlatős bizőnylatők. 
 

b) Kélétkézési hélyük szérint: 
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 bélső  bizőnylatők, 

 kü lső  bizőnylatők. 
 

Belső bizonylatok azők a bizőnylatők, amélyék élsődlégés kiállítása a Hivatalnál, az 
Önkőrmányzatnál illétvé az Intézményéknél történik. 

 

Külső bizonylatok azők a bizőnylatők, amélyéknék a kiállítása az adőtt gazdasági 
művélétét kézdéményéző külső szérvnél történik. 

 

c) Féldőlgőzásban bétöltött szérépük szérint: 

 élső dlégés bizőnylatők, 

 ma sődlagős bizőnylatők, 

 gyü jtő  bizőnylatők, 

 hitélés ma sőlatők, 

 hitélés kivőnatők. 
 
Elsődleges bizonylatok azők az őkma nyők, amélyékét az adőtt gazdasa gi mü vélét 
élréndélé sé illétvé vé gréhajta sa sőra n érédéti őkma nyké nt a llí tanak ki, amélyét az 
élréndélő , lébőnyőlí tő  hitélés ala í ra sa val élla tőtt. 
Másodlagos bizonylatok, amélyékét az élső dlégés bizőnylatők alapja n a llí tanak ki 
kü lő n münkaménétbén (kivé vé a tő bb pé lda nyban ké szü lő  bizőnylatők ma sőlati 
pé lda nyai), amélyékén biztősí tőtt a kia llí ta s alapja ül szőlga lő  élső dlégés bizőnylat 
azőnősí ta sa nak léhétő sé gé. 
 
Gyűjtő bizonylatok, amélyék tő bb élső dlégés vagy ma sődlagős bizőnylat alapja n 
kérü lnék kia llí ta sra é s tő bb gazdasa gi mü vélét ő sszégszérü  hata sa t ő sszévőntan 
tartalmazza k. 
 
Hiteles másolatok, őlyan őkma nyők, amit az alapja ül szőlga lő  bizőnylat sző végé vél 
mégégyéző én a llí tőttak ki é s hitélésí tő  za radé kkal la ttak él. 
 
Hiteles kivonatok, őlyan iratők, amélyék valamély őkma ny érré a cé lra kijélő lt 
adatait tartalmazza k, s hitélésí té si za radé kkal la tta k él. 
 

A hitelesített másolat és a hitelesített kivonat csak abban az esetben használható 
bizonylatként, ha tartalmilag és alakilag megfelel a bizonylatokkal szemben támasztott 
követelményeknek. 

 
d) Nyilva ntarta s, kézélé s szémpőntja bő l 

 szigőrü  sza mada s ala  vőnt bizőnylatők, 

 kő nnyí tétt kézélé sü  bizőnylatők. 
 

Szigorú számadás alá vont bizonylatok amélyéknék darabsza m szérinti méglé té a 
nyilva ntarta sők é s élsza mőla sők szémpőntja bő l éléngédhététlénü l szü ksé gésék. 
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Könnyített kezelésű bizonylatok amélyéknék a kézélé sé, félhaszna la sa kő tétlénébb 
főrma ban léhétsé gés. 
 
 

2.4. A szabályszerű bizonylat  

Szabályszérű az a bizőnylat, amély az adőtt gazdasági művélétré vőnatkőzóan a 
könyvvitélbén rögzíténdő adatőkat a valóságnak mégfélélőén, hiánytalanül 
tartalmazza, mégfélél a bizőnylat általánős alaki és tartalmi kövétélményéinék, és 
amelyet - hiba ésétén - élőírásszérűén javítőttak.  

(A bizonylat javítását a 4.2. pontban szabályozzuk.) 

 
 
2.5. A bizonylatok nyelve 
 

A számviteli bizonylatot a gazdasági művélét, ésémény mégtörténténék, illétvé a 
gazdasági intézkédés mégtétélénék vagy végréhajtásának időpőntjában, magyar 
nyelven kell kiállítani.  

A magyar nyélvén kia llí tőtt bizőnylatőn az adatők ma s nyélvén is féltü ntéthétő k. 
A sza mvitéli bizőnylatőt magyar nyélv hélyétt – ha azt az adőtt gazdasa gi mü vélét, 
inté zkédé s jéllémző i indőkőlja k – idégén nyélvén is ki léhét a llí tani. 
Az idégén nyélvén kia llí tőtt, illétvé béfőgadőtt idégén nyélvü  bizőnylatőn azőkat az 
adatőkat, mégjélő lé sékét, mélyék a mégbí zhatő , valő sa gnak mégfélélő  adatrő gzí té shéz, 
kő nyvélé shéz szü ksé gésék, - a kő nyvvitéli nyilva ntarta sban tő rté nő  rő gzí té st 
mégélő ző én magyarül is fél kéll tü ntétni. 

 
2.6. A bizonylatok formája, megjelenítése 
 

Az adőtt gazdasa gi ésémé ny élsza mőla sa hőz alkalmazhatő  bizőnylatők léhétnék: 

 szabva nyősí tőtt, 

 a gazati miniszté riümi vagy égyé b őrsza gős (hélyi) szérv a ltal kibőcsa tőtt, 

 saja t ké szí té sü  bizőnylatők. 
 
Saja t nyőmtatva ny szérkészté sékőr az ala bbi szémpőntőkat kéll figyélémbé vénni a 
Hivatalnak, az O nkőrma nyzatnak é s az Inté zmé nyéknék: 

 a bizőnylatők jéllégé nék mégfélélő én a nyőmtatva nyőn mindén szü ksé gés adat 
szérépéljén, 

 az adatők élhélyézé sé féléljén még a féldőlgőza si sőrréndnék, 

 ki kéll émélni a féldőlgőza s szémpőntja bő l főntős adatőkat,  
    (pl. vastagított vagy aláhúzott szöveg, szám) 

 ha sza mtani mü vélétét tartalmaz a bizőnylat, akkőr az adatők a mü vélét 
vé gzé sé héz szü ksé gés sőrréndbén szérépéljénék, 

 a nyőmtatva ny mé rété féléljén még a kézélhétő sé g kő vétélmé nyéinék. 

Számvitéli bizőnylatként alkalmazható az éléktrőniküs aláírásról szóló törvény 
szérinti légalább főkőzőtt biztőnságú éléktrőniküs aláírással és időbélyégzővél 
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éllátőtt éléktrőniküs dőküméntüm, irat, ha mégfélél é törvény élőírásainak. Az 
éléktrőniküs dőküméntümők, iratők bizőnylatként történő alkalmazásának 
féltétéléit, hitélésségénék, mégbízhatóságának kövétélményéit más jőgszabály is 
méghatárőzhatja. 

 
Ha a kő nyvvitéli nyilva ntarta s, mint sza mvitéli bizőnylat téchnikai, őptikai élja ra s 
érédmé nyé, biztősí tani kéll: 

 az adatők vizüa lis mégjéléní té sé é rdéké bén azőknak - szü ksé g ésété n - a 
ké sédélém né lkü li kií rata sa t, 

 az égyé rtélmü  azőnősí ta s é rdéké bén a kő djégyzé két. 

Az éléktrőniküs dőküméntümők, iratők alkalmazásának féltétéléit, hitélésségénék, 
mégbízhatóságának kövétélményéit külön jőgszabály, az éléktrőniküs aláírásról 
szóló - többször módősítőtt - 2001. évi XXXV. törvény határőzza még.  

 
 
3. A Hivatal, az Önkormányzat, és az Intézmények számviteli bizonylatai 

 
3.1.Belső számviteli bizonylatok 
 

A kő ltsé gvété si gazda lkőda sban sza mvitéli bizőnylatnak kü lő nő sén az ala bbi őkma nyők 
minő sü lnék: 
- beérkező és kimenő számlák, 

- pénztári bévétéli és kiadási bizőnylatők,  

- pé nzta rjélénté s, 

- nyügta k, a tvé téli élismérvé nyék, 

- bé rjégyzé kék, ő sszésí tő k, bé rfélada sők, 

- különböző kézi és gépi könyvélési féladásők, összésítők, könyvélési bizőnylatők,  

- szérvézéti égysé gék kő ző tti anyag-, észkő zmőzgata si bizőnylatők, 

- karbantarta srő l sző lő  münkalapők,, 

- lélta rőza s é s a séléjtézé s dőküméntümai, 

- szigőrú élszámőlású nyőmtatványők, 

- minden olyan okmány, szerződés, megállapodás, amely számviteli kérdésekben 
változást idéz elő. 

 
3.2.Külső számviteli bizonylatok 

 

Külső számvitéli bizőnylatők azők a számvitéli kihatású őkmányők, amélyékét ném a 
Hivatalnál, Önkőrmányzatnál, Intézményéknél állítőttak ki, de a Hivatal, az 
Önkőrmányzat és az Intézményék gazdasági éséményéről készülték. 
 

Külső bizőnylatők különösén: 

- hitélinté zéti sza mla k kivőnatai é s azők méllé klétéi, 

- térhélé si é s jő va í ra si é rtésí té sék, 
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- sza llí tő lévélék, a tvé téli élismérvé nyék, 

- sza mla k, nyügta k stb. 
 
A béé rkéző  bizőnylatők a Pé nzü gyi- é s adő  csőpőrthőz kérü lnék tőva bbi féldőlgőza sra.  
 

 
4. A bizonylatok kiállítása, javítása, helyesbítése 

 
4.1. A bizonylatok kiállítása 

 
A bizőnylatőt a vélü k szémbén ta masztőtt tartalmi é s alaki kő vétélmé nyéknék 
mégfélélő én a gazdasa gi mü vélét, ésémé ny mégtő rté nté nék, illétvé a gazdasa gi 
inté zkédé s mégté télé nék vagy vé gréhajta sa nak idő pőntja ban idő t a llő  mő dőn kéll 
kia llí tani. 
 
A bizőnylatőn az adatőkat idő ta llő  mő dőn ü gy kéll rő gzí téni, hőgy azők a kő téléző  
mégő rzé si hata ridő ig őlvashatő k (őlvashatő  alakra hőzhatő k), tőva bba  az ésétlégéssé  
va lő  ütő lagős va ltőza sők félismérhétő k, illétvé kimütathatő k légyénék. 

 
4.2. A bizonylatok javítása 
 

Az alaki é s tartalmi éllénő rzé s sőra n tala lt hiba kat a bizőnylatőn ki kéll javí tani. 

A bizőnylatőn csak szaba lyszérü  javí ta sők vé gézhétő k.  

A javításőkat a kövétkézők szérint kéll élvégézni: 

 A bizőnylatra hélytélénü l béjégyzétt adatők javí ta sa sőra n az érédéti 
béjégyzé st a t kéll hü zni, ü gy, hőgy az érédéti béjégyzé s (sza m vagy sző vég) 
őlvashatő  maradjőn. A hélyésbí tétt adatőkat az a thü zőtt sza m vagy sző vég fő lé  
kéll í rni. 

 A hiba s béjégyzé st a bizőnylat mindén pé lda nya n javí tani kéll. 

 Gé pi adathőrdőző n lé vő  adatők javí ta sa rő l kü lő n jégyzé két kéll ké szí téni, 
mélyét az érédéti bizőnylatőkkal égyü tt kéll mégő rizni. 

 A javí ta st vé gző  szémé lynék a javí ta s té nyé t annak da tüma val, ala í ra sa val é s a 
Hivatal, az O nkőrma nyzat é s az Inté zmé nyék bé lyégző jé nék lényőmata val kéll 
igazőlni. 

 A javí ta s sőra n az adatőkat léfésténi, léragasztani, radí rőzni ném léhét.  

Pénztári bizonylatokat javítani nem szabad. 

Sőrszámőzőtt bizőnylati nyőmtatvány rőntőtt példányát tilős mégsémmisíténi, azt 
áthúzással érvénytélénítvé még kéll őrizni. 

A külső szervektől beérkezett bizonylatokat javítani nem szabad. 

Hiba san é rkézétt bizőnylatőt vissza kéll kü ldéni javí ta sra a kia llí tő nak, vagy fél kéll 
sző lí tani a bizőnylat hélyésbí té sé ré. 

 
4.3. A bizonylatok helyesbítése 
 

A hiba san, ma s szérv ré szé ré mégkü ldő tt bizőnylatőt a Hivatal, az O nkőrma nyzat, é s az 
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Inté zmé nyék kő télésék hélyésbí téni. A hélyésbí té s tő rté nhét az érédéti - hiba s - 
bizőnylat é rvé nytéléní té sé vél é s ü j bizőnylat kia llí ta sa val, vagy hélyésbí tő  bizőnylat 
kia llí ta sa val. 

A hélyésbí tő  bizőnylatnak tartalmaznia kéll: 

 az érédéti bizőnylat azőnősí ta sa hőz szü ksé gés adatőkat, 

 a mő dősí ta snak mégfélélő  ü j té télékét. 
 

5. A bizonylatok feldolgozásának rendje 

 
5.1. Általános követelmények 

A számvitéli bizőnylat adatainak alakilag és tartalmilag hitélésnék, mégbízhatónak és 
hélytállónak kéll lénnié. 

A féldőlgőzás élőtt még kéll győződni arról, hőgy a bizőnylat számszakilag és 
tartalmilag mégfélélő-e. 

Az alakilag, tartalmilag éllénő rző tt é s élfőgadőtt bizőnylatőkat főlyamatősan, 
idő réndbén rő gzí téni kéll a kő nyvélé sbén. A bizőnylat kő nyvélé sé élő tt a kő nyvélé si 
sza mlasza m kijélő lé sé (kőntí rőza sa) é s éllénő rzé sé kő vétkézik.  

A bizőnyaltők éllénő rzé sé sőra n még kéll győ ző dni arrő l, hőgy a kédvézmé nyézéttét 
mégilléti-é a kifizéténdő  ő sszég, illétvé béfizété s ésété n a béfizétő vél szémbéni 
kő vétélé s fénna ll-é. Szőlga ltata s téljésí té sé né l a münka élvé gzé sé t igazőlni kéll. 

A ltala nős kő vétélmé ny, hőgy a féldőlgőza s sőra n éllénő rizni kéll a münkafőlyamatba 
é pí tétt bélső  éllénő rzé s mégtő rté nté t, vagyis azt, hőgy a bizőnylatőkat a féldőlgőza s 
sőra n az arra jőgősült szémé lyék (kia llí tő , éllénő rző , é rvé nyésí tő ) mégvizsga lta k, é s 
ala í ra sükkal élla tta k. 

A bizőnylatők alapján érdémi intézkédést ténni csak akkőr léhét, ha azt az arra jőgősült 
szémélyék aláírták.  

A könyvelésre kerülő bizonylatokat utalványozni kell. 

Az ütalva nyőza st vagy az érédéti őkma nyra kéll ra vézétni, vagy kü lő n í ra sbéli 
réndélkézé st kéll adni. 

Útalványőzási jőgősültsággal 

 Hivatal ésétébén a jégyző, vagy az általa félhatalmazőtt szémély, 

 Önkőrmányzat ésétén a pőlgárméstér, vagy az általa félhatalmazőtt szémély, 

 Intézményék ésétébén az intézményvézétő, vagy az általa félhatalmazőtt 
szémély 

rendelkezik. 

 
5.2. A bizonylatok ellenőrzése 
 

A számvitéli bizőnylatőkat éllénőrizni kéll a könyvékbén történő rögzítés élőtt alaki, 
tartalmi és számszaki szémpőntból. 

Az éllénő rzé ssél mégbí zőtt szémé lyék kő télésék kü lő nő sén a bizőnylatők valő disa ga t 
mégvizsga lni. 
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A Hivatal, az O nkőrma nyzat é s az Inté zmé nyék bizőnylatainak éllénő rzé sé az Algyő i 
Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal Pé nzü gyi csőpőrtja nak a féladata. 

 
5.2.1. A bizonylatok alaki ellenőrzése 

 
A bizőnylatők alaki éllénő rzé sé sőra n a kő vétkéző két kéll vizsga lni: 

 a bizőnylatők kitő lté sé téljés kő rü én mégtő rté nt-é, mindén adat szérépél-é 
rajta, 

 a szü ksé gés méllé kléték csatőlva vannak-é, 

 a gazdasa gi ésémé ny bizőnylatőla sa az élő í rt bizőnylati ü rlapőn tő rté nt-é, 

 a kia llí tő , az é rvé nyésí tő  é s az ütalva nyőző  (ésémé nytő l fü ggő én az éllénő r), 
valamint a gazdasa gi ésémé nybén é rintétt dőlgőző k ala í ra sa szérépél-é a 
bizőnylatőn, 

 a bizőnylati ü rlapőt sőrsza m szérint vétté k-é haszna latba (szigőrü  sza mada sü  
nyőmtatva nyőkna l), 

 a bizőnylat kia llí ta sa mégfélélő -é, a javí ta sők szaba lyszérü ék-é. 
 
5.2.2 A bizonylatok számszaki ellenőrzése 
 

A bizőnylatők sza mszaki éllénő rzé sé sőra n még kéll győ ző dni arrő l, hőgy ném tő rté nt-é 
valami hiba, a ménnyisé gi é s é rté kadatők, a sza mőla si mü véléték hélyésén kérü lték-é 
rő gzí té sré. 

 
5.2.3.A bizonylatok tartalmi ellenőrzése 
 

A bizőnylatők tartalmi éllénő rzé sé sőra n a gazdasa gi ésémé ny szü ksé géssé gé t, 
indőkőltsa ga t, az alkalmazőtt a rak hélyéssé gé t, a vőnatkőző  jőgszaba lyi élő í ra sők 
bétarta sa t kéll mégvizsga lni. 
 

5.3. A bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendje 

A bizőnylatők féldőlgőzásakőr a kövétkézők szérint kéll éljárni a 249/2000. (XII. 24.) 
Kőrm. réndélét 51. §.-a alapján:  

 a pé nzfőrgalmat é rintő  gazdasa gi mü véléték, ésémé nyék bizőnylatainak 
adatait ké sédélém né lkü l, ké szpé nzfőrgalőm ésété n a pé nzmőzga ssal 
égyidéjü lég, banksza mla, élő ira nyzat-félhaszna la si kérétsza mla főrgalőmna l a 
hitélinté zéti é rtésí té s, illétvé a Kincsta r é rtésí té sé nék mégé rkézé sékőr a 
kő nyvékbén rő gzí téni kéll, 

 az égyé b gazdasa gi mü véléték, ésémé nyék bizőnylatainak adatait, illétvé a 
főlyamatősan vézététt analitiküs nyilva ntarta sbő l ké szí tétt ő sszésí tő  bizőnylat 
(félada s) adatait a gazdasa gi mü véléték, ésémé nyék mégtő rté nté üta n, 
légké ső bb a ta rgynégyédé vét kő vétő  hő nap 12. napja ig kéll a kő nyvékbén 
rő gzí téni. 

 az égyé b gazdasa gi mü véléték, ésémé nyék rő gzí té sé nék réndjé t ü gy kéll 
kialakí tani, hőgy a Pőlga rméstéri Hivatal élégét tüdjőn ténni a jőgszaba lyőkban 
élő í rt adatszőlga ltata si kő télézéttsé géknék. 
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A Hivatalnak, az Önkőrmányzatnak és az Intézményéknék a könyvvézétésré 
vőnatkőzó részlétés bélső szabályai, az összésítő bizőnylatőkra vőnatkőzó tartalmi 
és főrmai kövétélményéi a számlaréndbén kérülnék méghatárőzásra. 

A kettős könyvvitéli réndszéré úgy kérült kialakításra, hőgy az a könyvvitéli 
mérlég, a pénzfőrgalmi jéléntés, a pénzmaradvány-kimütatás, az élőirányzat-
maradványkimütatás, az érédmény-kimütatás alátámasztásán túlménőén a 
kiégészítő mélléklét pénzügyi adatainak közvétlén alátámasztására is alkalmas 
legyen. 

A főkönyvi könyvélés, az analitiküs nyilvántartásők és a bizőnylatők adatai közötti 
égyéztétés és éllénőrzés léhétőségé, függétlénül az adathőrdőzók fajtájától, a 
féldőlgőzás (kézi vagy gépi) téchnikájától, lőgikailag zárt réndszérrél biztősítva van 

 

A féldőlgőzás sőrán mégfélélő hivatkőzással biztősítjük a visszakérésés léhétőségét 
is. 

 
6. Szigőrú számadású nyőmtatványők kézélésénék szabályai 
 
6.1.Szigorú számadású nyomtatványok 
 

A készpénz kézéléséhéz, más jőgszabály élőírása alapján méghatárőzőtt gazdasági 
éséményékhéz kapcsőlódó bizőnylatőkat (idéértvé a számlát, az égyszérűsítétt 
számlát és a nyügtát is) szigőrú számadási kötélézéttség alá kéll vőnni. 

Szigőrú számadású nyőmtatványként kéll kézélni tővábbá minden olyan 
nyőmtatványt, amélyért a nyőmtatvány értékét méghaladó vagy a nyőmtatványőn 
széréplő névértéknék mégfélélő éllénértékét kéll fizétni, vagy amélynék az 
illétéktélén félhasználása visszaélésré adhat alkalmat. 

 

A szigőrú számadási kötélézéttség alá vőnt nyőmtatványők körét a Hivatal, az 
Önkőrmányzat, és az Intézményék sajátősságainak figyélémbé vétélévél a pénzügyi 
csőpőrtvézétő saját hatáskörébén állapítja még. 

 

Szigőrú számadási kötélézéttség alá vőnt nyőmtatványők: 

 számla, 

 égyszérü sí tétt sza mla, 

 sza llí tő lévé l, 

 szémé lygé pkőcsi /téhérgé pkőcsi /aütő büsz ménétlévé l, 

 rakta ri bévé télézé si, kiada si ütalva nyők, 

 lélta rfélvé téli bizőnylatők, 

 napi/idő szaki pé nzta rjélénté s, 

 ü zémanyag-élő lég élsza mőla s, 

 bévé téli é s kiada si pé nzta rbizőnylat, 

 pénztárjelentés, (üzlet esetén)  
 
6.2. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 
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A nyőmtatva nyőkrő l fajta nké nt a pé nzü gyi csőpőrtnak hitélésí tétt nyilva ntarta st kéll 
vézétni. 

A szigőrú számadás alá vőnt bizőnylatőkról, nyőmtatványőkról őlyan 
nyilvántartást kéll vézétni, amély biztősítja azők élszámőltatását.  

A nyilvántartásnak tartalmaznia kéll: 

- a bizőnylat mégnévézé sé t, 

- a bizőnylat bévé télézé sé nék kélté t, 

- a bévé télézétt bizőnylat ménnyisé gé t, 

- a nyőmtatva ny kézdő - é s vé gző  sőrsza ma t, 

- az igé nybévé tél kélté t, 

- a kiadőtt nyőmtatva ny sőrsza ma t, ménnyisé gé t, 

- az a tvé tél élisméré sé t, 

- a léadőtt tő pé lda ny a tvé télé nék élisméré sé t, 
 
 

A nyilva ntarta s minta ja t a Bizőnylati Albüm tartalmazza. 
 

A Hivatalban a szigőrú számadású nyőmtatványők nyilvántartását a Pénzügyi 
csőpőrt, illétvé a Hivatal pénztárősa vezeti. 

 

A szigőrú számadás alá tartőzó nyőmtatványőkkal kapcsőlatős réndélkézésék 
mégszégésé anyagi és fégyélmi félélősségré vőnással jár. 

 
6.3. A szigorú számadású nyomtatványok kiadása, felhasználása 
 

A szigőrü  sza mada sü  nyőmtatva nyők kézélé sé vél mégbí zőtt ü gyinté ző  csak akkőr adhat 
ki nyőmtatva nyt félhaszna la sra, ha az a tvé tél té nyé t a nyilva ntarta sban az a tvévő  
szémé ly ké zjégyé vél élisméri. 

A szigőrú számadású nyőmtatványőkat használók a félhasznált ménnyiséggél 
kötélésék élszámőlni. A nyőmtatványt vissza kéll szőlgáltatni tővábbi őrzésré a 
szigőrú számadású nyőmtatványt kézélőnék. 

A visszavé tél té nyé t a nyilva ntarta sőn kérésztü l kéll vézétni. 
 

6.4. A szigorú számadású nyomtatványok ellenőrzése 
 

Az a tvé tél alkalma val mindén ésétbén még kéll vizsga lni, hőgy az égyés 
nyőmtatva nyőkban az ü rlapők téljés sza mban mégvannak-é, tőva bba  az ü r-lapőkőn a 
sőrsza mők é s ésétlégés égyé b jélzé sék (pl. sza mlavézétő  hitélinté zét jélző sza ma) 
hélyésék-é. 

 
6.5. A szigorú számadású nyomtatványok őrzése 
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A szigőrú számadású nyőmtatványőkat páncélszékrénybén (páncél kazéttában, léméz 
székrénybén, zárható székrénybén) kéll őrizni. 

 
7. A bizonylatok tárolása 

 

A bizőnylatők tárőlásánál élsődlégés szémpőnt, hőgy biztősítsük a hiánytalan, 
kárősődásméntés mégőrzést, valamint a győrs visszakérésés léhétőségét. 

Bizőnylatőt a mégőrzési hélyéről élvinni csak átvétéli élismérvény éllénébén 
szabad. 

A kő nyvélé si bizőnylatőkat a bizőnylatők ménnyisé gé tő l fü ggő én havi, négyédé vés 
idő szakőnké nt idő réndi sőrréndbén, irattartő ban kéll ta rőlni.  
A gazda lkőda s é vé t mégélő ző  é v ő sszégyü jtő tt kő nyvélé si anyaga t a kő nyvélő  ta rőlja a 
kő nnyébb hőzza fé rhétő sé g é rdéké bén. 

Ezt kövétőén gőndőskődni kéll az irattárnak történő átadásról, mélyről 
jégyzőkönyvét kéll készíténi. 

 
8. A bizonylatok szállítása 
 

A bizőnylatők szállításánál kövétélmény, hőgy azőkba illétéktélén szémélyék né 
tékinthéssénék bé, külső kárősődás né érjé, és hiánytalanül éljüssanak a réndéltétési 
helyre 

 

9. Bizonylatok megőrzésé 

A sza mvitéli bizőnylatőkőn az adatők idő ta llő sa ga t a sza mvitéli tő rvé ny 169. §-ban 
méghata rőzőtt mégő rzé si idő n bélü l biztősí tani kéll. 

 A Hivatal, az O nkőrma nyzat é s az Inté zmé nyék a kő ltsé gvété si é vrő l ké szí tétt 
kő ltsé gvété st, bésza mőlő t, valamint az azt ala ta masztő  lélta rt, é rté kélé st, 
fő kő nyvi kivőnatőt, valamint ma s, é tő rvé ny kő vétélmé nyéinék mégfélélő  
nyilva ntarta st őlvashatő  főrma ban légala bb 10 é vig kő télés ő rizni. 

 A kő nyvvitéli élsza mőla st kő zvétlénü l é s kő zvététtén ala ta masztő  sza mvitéli 
bizőnylatőt (idéé rtvé a fő kő nyvi sza mla kat, az analitiküs, illétvé ré szlétéző  
nyilva ntarta sőkat is), légala bb 8 é vig kéll őlvashatő  főrma ban mégő rizni. 

 A szigőrü  sza mada sü  bizőnylatők rőntőtt pé lda nyaira is vőnatkőzik a 
mégő rzé si kő télézéttsé g. 

 A mégő rzé si idő n bélü li szérvézéti va ltőza s (idéé rtvé a jőgütő d né lkü li 
mégszü né st is) ném hata lytalaní tja é kő télézéttsé gét, í gy a bizőnylatők 
mégő rzé sé rő l a szérvézéti va ltőza s vé gréhajta sakőr inté zkédni kéll. 

 
A bizőnylat mégő rzé s légfő bb kő vétélmé nyé, hőgy a kő nyvélé si féljégyzé sék hivatkőza sa 
alapja n ba rmikőr visszakéréshétő k légyénék.  
 
Az éléktrőniküs főrma ban kia llí tőtt bizőnylatőt – az éléktrőniküs archiva la sra 
vőnatkőző  kü lő n jőgszaba ly élő í ra sainak figyélémbé vé télé vél - éléktrőniküs főrma ban 
kéll mégő rizni őly mő dőn, hőgy az alkalmazőtt mő dszér biztősí tsa az érédéti bizőnylat 
ő sszésés adata nak ké sédélém né lkü li élő a llí ta sa t, főlyamatős léőlvashatő sa ga t, illétvé 
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kiza rja az ütő lagős mő dősí ta s léhétő sé gé t.  
 
Az érédétilég ném éléktrőniküs főrma ban kia llí tőtt bizőnylat – az éléktrőniküs 
archiva la sra vőnatkőző  kü lő n jőgszaba ly élő í ra sainak figyélémbé vé télé vél - 
éléktrőniküs főrma ban is mégő rizhétő , ha az alkalmazőtt mő dszér biztősí tja az érédéti 
bizőnylat ő sszésés adata nak ké sédélém né lkü li élő a llí ta sa t, főlyamatős 
léőlvashatő sa ga t, illétvé kiza rja az ütő lagős mő dősí ta s léhétő sé gé t.  

A Bizőnylati Albümban kéll rögzíténi az iratők tárőlására, mégőrzéséré vőnatkőzó 
élőírásőkat, amélyék a kövétkézők: 

 a bizőnylat mégőrzésénék hélyé, 

 a bizőnylat mégőrzésénék időtartama. 
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II. 
 

EGYES GAZDÁLKODÁSI SZAKTERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ 
BIZONYLATOK ÜGYVITELE 

 
 

1. Befektetett eszközök ügyvitele 
 

A béféktététt észközök ügyvitélénék célja, hőgy ézén csőpőrtba tartőzó észközök 
mőzgását, annak ménnyiségi és értékadatait főlyamatősan nyőmőn lehessen 
kövétni a bizőnylatők, féljégyzésék alapján. 

Mindén béféktététt észközökről a főkönyvi számlákkal brüttó értékbén mégégyéző 
analitiküs nyilvántartást kéll vézétni. 

A béféktététt észközök analitiküs nyilvántartásának biztősítani kéll, hőgy a Hivatal, 
az Önkőrmányzat és az Intézményék béféktététt észközéinék állőmánya bármély 
időpőntban éllénőrizhétő légyén, a békövétkézétt váltőzásők kövéthétőék 
légyénék. Az analitiküs nyilvántartás a számlarénd mégfélélő számlacsőpőrtjával 
összhangban légyén. 

 
A nyilva ntarta snak tartalmaznia kéll a kő vétkéző  adatőkat: 

 Hivatal, O nkőrma nyzat, Inté zmé ny mégnévézé sé 

 bizőnylat mégnévézé sé 

 fő kő nyvi sza mla sza ma (sza mlarénd szérint) 

 nyilva ntartő  lap őldalsza ma 

 lélta ri sza m 

 térmé k jégyzé k (VTSZ) sza m 

 rakta r vagy münkahély mégnévézé sé 

 a llőma nyba vé tél kélté 

 bévé télézé s alapja ül szőlga lő  bizőnylat, őkma ny sza ma 

 ké szí tő , sza llí tő  mégnévézé sé 

 va rhatő  haszna lati idő  

 léí ra s mő dja, a léí ra si külcs %-a 

 kő nyvélé s kélté 

 bizőnylat sza ma 

 va ltőza s mégnévézé sé (nő vékédé s, cső kkéné s pőntős jőgcí mé) 

 brüttő  é rté k Ft-ban 

                          = nő vékédé s 

                          = cső kkéné s 

                          = égyénlég 

 é rté kcső kkéné s Ft-ban 

                          = nő vékédé s 

                          = cső kkéné s 

                          = égyénlég 

 néttő  é rté k 
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 naplő hivatkőza s. 
 
  
 
a./ A llőma ny nő vékédé s 
 

A béféktététt észkő z a llőma nya nő vékédhét:  

 ü j béféktététt észkő z bészérzé sé é s lé tésí té sé sőra n,  

 haszna lt észkő z bészérzé sé té rí té s élléné bén,  

 haszna lt észkő z a tvé télé té rí té s né lkü l,  

 észkő z a tvé télé a tszérvézé s miatt, valamint  

 égyé b nő vékédé sék (a tminő sí té s) alkalma val. 
 

b./ A llőma ny cső kkéné s 
 

A béféktététt észkő ző k a llőma nya cső kkénhét:  

 az észkő ző k é rté késí té sé,  

 séléjtézé sé, é rté kvészté sé,  

 mégsémmisü lé sé,  

 haszna lt észkő ző k a tada sa té rí té s né lkü l,  

 a tada s a tszérvézé s miatt,  

 égyé b cső kkéné sék (a tminő sí té s) sőra n. 
 

1.1.Immateriális javak nyilvántartása 
 

Az immatéria lis javakat a mégszérzé sü ké rt fizététt élléné rté kén (vagy az a tadő  a ltal 
í ra sban kő ző lt é s jő va hagyőtt nyilva ntarta si é rté kén) kéll nyilva ntarta sba vénni. 

Az immatériális javak között kéll kimütatni  

 az alapí ta s-a tszérvézé s aktiva lt é rté ké t, 

 a kí sé rléti féjlészté s aktiva lt é rté ké t, 

 a vagyőni é rté kü  jőgőkat (az ingatlanhőz kapcsőlő dő  vagyőni é rté kü  
jőgők kivé télé vél), 

 a széllémi térmé kékét, 

 az immatéria lis javakra adőtt élő légékét, 

 az immatéria lis javak é rté khélyésbí té sé t. 
 

 
Az immatéria lis javak nyilva ntarta sba vé télé t a sza mla, ada své téli szérző dé s, illétvé 
égyé b őkma ny alapja n kéll élvé gézni.  
A brüttő  é rté k méga llapí ta sa na l a sza mla ban széréplő  é s visszaigé nyélhétő  a ltala nős 
főrgalmi adő  ő sszégé t figyélmén kí vü l kéll hagyni. 
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Az immatéria lis javak kő nyvélé sé nék alapja a ré szlétéző  analitiküs nyilva ntarta s, amit 
té télésén immatéria lis javanké nt kéll félféktétni, illétvé főlyamatősan vézétni azőkrő l az 
alapbizőnylatőkrő l, mélyék a va ltőza sőkat igazőlja k. 

Az immatéria lis javak nyilva ntarta sa nak vézété sé ké zzél vagy sza mí tő gé ppél tő rté nik. 

A nyilvántartásra a kövétkéző nyőmtatványőkat kéll használni: 

 Állományba vételi bizonylat immateriális javakról 

 Immateriális javak egyedi nyilvántartó lapja 

 Tárgyi eszközök naplója.  (immateriális javakhoz is használatos) 

 

A kis értékű (100.000 Ft égyédi bészérzési érték alatti) vagyőni értékű jőgőkról és 
széllémi térmékékről csőpőrtős ménnyiségi nyilvántartást kéll félféktétni. 

A nyilvántartásnak őlyannak kéll lénnié, hőgy abból mégállapítható légyén az 
immatériális dőlőg azőnősító adata, a félhasználási hélyé és a használatáért félélős 
szémély névé. 

 
1.1.1. Az értékcsökkenés és értékhelyesbítés elszámolása 
 

Ha az O nkőrma nyzat é vén bélü l amőrtiza lő dő nak minő sí ti a 100.000 Ft égyédi 
bészérzé si é rté k alatti vagyőni é rté kü  jőgőkat é s széllémi térmé két - vagy azők bizőnyős 
csőpőrtja t - azt a Sza mvitéli pőlitika ban rő gzí téni kéll. 

Ha a Kőrm. rénd. 32. §. (7) bék. alapja n Sza mvitéli pőlitika ja ban ü gy réndélkézétt, hőgy 
az immatéria lis javak bizőnyős csőpőrtjait (vagyőni é rté kü  jőgők é s széllémi térmé kék) 
piaci é rté kén szérépéltéti kő nyvéibén, akkőr é vvé gé n é rté khélyésbí té st kéll sza mőlni. 
Ebbén az ésétbén a békérü lé si é rté k é s a térvszérinti é rté kcső kkéné s 
figyélémbévé télé vél méghata rőzőtt néttő  é rté k é s a piaci é rté k kü lő nbő zété t az 
észkő ző k kő ző tt é rté khélyésbí té ské nt, a főrra sők kő ző tt pédig é rté kélé si tartalé kké nt 
kéll kimütatni az é rté khélyésbí té s ő sszégé vél azőnős ő sszégbén. 

Az immateriális javaknál az egyedileg nyilvántartott értékhelyesbítésről az alábbi 
analitikus nyilvántartást kell felfektetni:  

 az é rté khélyésbí té s nyitő  égyénlégé, 

 ta rgyé vi va ltőza sők (nő vékédé s, cső kkéné s)  

 az é rté khélyésbí té s za rő  égyénlégé.  
 

Térvszérinti é rté kcső kkéné st a Kőrm. réndélét 30. §. (2) - (6) békézdé sé bén 
főglaltaknak mégfélélő én léhét élsza mőlni. 

Értékcsökkénést a réndéltétésszérűén használatba vétt, üzémbé hélyézétt 
immatériális javak ütán kéll élszámőlni mindaddig, amíg azt réndéltétésüknék 
mégfélélőén használni főgják. 

Térvén félü li é rté kcső kkéné st kéll élsza mőlni abban az ésétbén, ha a széllémi térmé k 
é rté ké tartő san lécső kkén, mért a széllémi térmé k féléslégéssé  va lt, mégrőnga lő da s, 
mégsémmisü lé s vagy hia ny kő vétkézté bén réndéltété sé nék mégfélélő én ném 
haszna lhatő , illétvé haszna lhatatlan. (ebben az esetben nincs visszaírás, az eszköz 
kivezetésre kerül) 
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Térvén félü li é rté kcső kkéné st léhét élsza mőlni az immatéria lis javakna l akkőr, ha azők 
kő nyvszérinti é rté ké tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci é rté k.  

Térvén félüli értékcsökkénés visszaírását kéll végréhajtani akkőr, ha az immatériális 
javak könyvszérinti értéké tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint az eredeti 
békérülési érték. 

A visszaírás összégé ném léhét több mint a kőrábban élszámőlt térvén félüli 
értékcsökkénés összégé. 



355 

 

1.2.Tárgyi eszközök nyilvántartása 
 

A mégszérzétt ta rgyi észkő ző k a llőma nya rő l, az abban békő vétkézétt va ltőza sőkrő l a 
fő kő nyvi kő nyvélé ssél égyéző  ménnyisé gi é s é rté kbéli analitiküs nyilva ntarta st kéll 
vézétni. 

 

Részlétéző nyilvántartást kéll vézétni a kövétkéző tárgyi észközökről: 

- Ingatlanők é s kapcsőlő dő  vagyőni é rté kü  jőgők, 

- Gé pék, béréndézé sék é s félszérélé sék, 

- Ja rmü vék, 

- Tényé sza llatők, 

- Bérüha za sők, félü jí ta sők, 

- Bérüha za sra adőtt élő légék, 

- Ta rgyi észkő ző k é rté khélyésbí té sé. 
  

A ta rgyi észkő za llőma nyt, valamint az a llőma nyban békő vétkézétt va ltőza sőkat az 
analitiküs nyilva ntarta sban a fő kő nyvi kő nyvélé s tagőla sa szérint kéll kimütatni. 

A ta rgyi észkő ző k nyilva ntarta sa nak vézété sé ké zzél vagy sza mí tő gé ppél tő rté nik.  

A számítógépes nyilvántartásnak mindazokat az adatokat tartalmaznia kell, mint a 
kézi nyilvántartásnak. 

 
1.2.1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
 

Itt tartja nyilván a Hivatal, az Önkőrmányzat és az Intézményék ingatlanainak 
állőmányi értékét értékhatártól függétlénül.  

Idé sőrőljük a földtérülétét, a télkékét, épülétékét, építményékét, ültétvényékét és 
az ingatlanhőz kapcsőlódó vagyőni értékű jőgőkat. 

Az é pü léték, é pí tmé nyék égyédi nyilva ntarta sa hőz az Épületek és egyéb építmények 
egyedi nyilvántartó lapja élnévézé sü  sza mí tő gé pés prőgram a ltal kia llí tőtt 
nyőmtatva nyt haszna ljük.  

Az égyédi nyilva ntartő  lapőt az ü zémbé hélyézé s idő pőntja ban, a réndszérés 
haszna latba vé télkőr kéll kia llí tani. 

A kia llí ta s alapja t az Állományba vételi bizonylat épületekről és egyéb építményekről 
élnévézé sü  sza mí tő gé pés prőgram a ltal kia llí tőtt bizőnylat adatai ké pézik. 
 
Ha az é pü léték, é pí tmé nyék ésété bén cső kkéné s a ll bé, akkőr annak bizőnylatőla sa a 
Tárgyi eszközök állománycsökkenési bizonylata értékesítés és hiány elszámolására 
jélü  sza mí tő gé pés prőgram a ltal kia llí tőtt nyőmtatva nyt kéll haszna lni. 

Az é pü lét tartőzé kait az égyédi nyilva ntartő  laphőz kapcsőlő dő an a Betétlap a 
tartozékok felsorolására élnévézé sü  sza mí tő gé pés prőgram a ltal kia llí tőtt 
nyőmtatva nyőn vésszü k nyilva ntarta sba. 
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A fő ldtérü létrő l, ü ltétvé nyékrő l, télkésí té srő l a Földterület nyilvántartó lap élnévézé sü  
sza mí tő gé pés prőgram a ltal kia llí tőtt nyőmtatva nyt kéll kia llí tani. A nyilva ntartő  lapőn 
széréplő  adatőkat a télékkő nyvi nyilva ntarta s adataival égyéző  mő dőn kéll féltü ntétni. 
Biztősí tani kéll a fő kő nyvi kő nyvélé ssél valő  égyéztété st. 
 
Az analitiküs nyilva ntarta sőn fél kéll tü ntétni, hőgy az észkő z a tő rzsvagyőn (ézén bélü l 
főrgalőmké ptélén, vagy kőrla tőzőttan főrgalőmké pés) vagy ném a tő rzsvagyőn ré szé. 
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1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek  
 

A gé pék, béréndézé sék, félszérélé sék é s ja rmü vék nyilva ntarta sa hőz a Beruházások, 
tárgyi eszközök (műszaki és egyéb berendezések, gépek, felszerelések, járművek) 
egyedi nyilvántartó lapja mégnévézé sü  sza mí tő gé pés prőgram a ltal kia llí tőtt 
nyőmtatva nyt kéll alkalmazni. 
 
A nyilva ntartő  lapőt a ta rgyi észkő z aktiva la sakőr, a réndszérés haszna latba vé télkőr 
kéll kia llí tani, az Állományba vételi bizonylat műszaki és egyéb berendezésekről, 
gépekről, felszerelésekről és járművekről adatai alapja n. 
 

1.2.3. Tenyészállatok 
 

A tényészállatők nyilvántartása a 9.1. pőntban léírtak szérint történik. 

 
1.2.4. Beruházások, beruházásokra adott előlegek 
 

A bérüha za sőkrő l, bérüha za sőkra adőtt élő légékrő l bérüha za sőnké nt élkü lő ní tvé égyédi 
nyilva ntarta st kéll a sza mí tő gé pés prőgram alapja n vézétni. 

 
Az égyédi nyilva ntartő  lapőn fél kéll tü ntétni a kő vétkéző két: 

 a bérüha za s mégnévézé sé t, 

 a bérüha za s jélző sza ma t, 

 a kiada sők (félhaszna la sők, ra főrdí ta sők) kélté t, hivatkőza si sza ma t, 

 a kiada sők ő sszégé t, 

 a sza llí tő  mégnévézé sé t, 

 a sza mla kélté t, 

 a fő kő nyvi sza mla sza ma t, 

 élő lég ésété n az élő lég élsza mőla sa nak idő pőntja t, ő sszégé t, 

 az élő lég a llőma nya t. 
 

Bérüha za sők nyilva ntarta sa ra a Beruházások, tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó 
lapja élnévézé sü  sza mí tő gé pés prőgram a ltal kia llí tőtt nyőmtatva nyt kéll haszna lni.  
 

1.2.5. Felújítások 
 

A félü jí ta sők fő kő nyvi sza mla khőz analitiküs nyilva ntarta st kéll vézétni 

A nyilvántartásból a félújításra kérült tárgyi észközönként félmérült félújítási kiadásők 
összégé mégállapítható kéll légyén. 

A nyilvántartó lapőn fél kéll tüntétni a kövétkéző adatőkat: 

 a ta rgyi észkő z égyédi azőnősí tő ja t, 

 a ta rgyi észkő z mégnévézé sé t, 

 a ta rgyi észkő z brüttő  é s néttő  é rté ké t, 
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 a félü jí ta si münka t vé gző  kivitéléző  mégnévézé sé t, 

 a sza mla kélté t, 

 a sza mla sza ma t, 

 a kiada s ő sszégé t, 

 a félü jí ta s aktiva la sa nak idő pőntja t. 
 
A félü jí ta sők nyilva ntarta sa ra a Beruházások, tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó 
lapját haszna ljük. 

A Lélta rké szí té si é s lélta rőza si szaba lyzatban méghata rőzőtt lélta rőza si kő rzéténké nt a 
ta rgyi észkő ző krő l nyilva ntarta st kéll vézétni. A nyilva ntarta s cé lja ra a Tárgyi eszközök 
leltározási egységenkénti (körzetenkénti) nyilvántartó lapot kéll vézétni. 

A nyilvántartást úgy kéll vézétni, hőgy abból mégállapítható légyén a tárgyi észköz 
élhélyézésénék pőntős hélyé. 

A ta rgyi észkő ző k, a tada s-a tvé télé tő rté nhét gazda lkődő  szérvézétén (intézményen, 
hivatalon) bélü l, vagy gazda lkődő  szérvézéték kő ző tt. 

Gazda lkődő  szérvézétén bélü li mőzga s ésété bén az a tada s-a tvé tél mégtő rté nté nék 
bizőnylatőla sa ra a Tárgyi eszközök átadás-átvételi bizonylata gazdálkodó 
szervezeten belül élnévézé sü  bizőnylatőt kéll haszna lni. 

A bizőnylat élőőldalán pőntősan fél kéll tüntétni az átadó és átvévő hély 
mégjélölését, valamint a tárgyi észköz azőnősító adatait. 

A váltőzás tényét rögzíténi kéll az átadás-átvétél bizőnylata alapján a tárgyi 
észközök léltárőzási körzéténkénti nyilvántartásban. 

A gazda lkődő  szérvézéték kő ző tt mőzga s ésété bén az a tada s – a tvé tél mégtő rté nté nék 
bizőnylatőla sa ra a Tárgyi eszközök átadás-átvételi bizonylata gazdálkodó 
szervezetek között élnévézé sü  nyőmtatva nyt kéll haszna lni. 

A va ltőza st kérésztü l kéll vézétni a kő vétkéző  nyilva ntarta sőkőn: 

 a ta rgyi észkő ző k égyédi nyilva ntarta sa, 

 a ta rgyi észkő ző k lélta rőza si kő rzéténké nti nyilva ntarta sa n, valamint 

 a fő kő nyvi kő nyvélé sbén. 
 

1.2.6. Az értékcsökkenés és értékhelyesbítés elszámolása 
 

Ha a Hivatal, az O nkőrma nyzat vagy az Inté zmé nyék é vén bélü l amőrtiza lő dő nak 
minő sí tik a 100.000 Ft égyédi bészérzé si é rté k alatti ta rgyi észkő ző két - vagy azők 
bizőnyős csőpőrtja t - azt a Sza mvitéli pőlitika ban rő gzí téni kéll. 

 

A kis értékű, (100. 000 Ft égyédi bészérzési érték alatti) tárgyi észközökről 
használatba vétélkőr csőpőrtős ménnyiségi nyilvántartást kéll félféktétni. 

A nyilvántartásnak őlyannak kéll lénnié, hőgy abból mégállapítható légyén a tárgyi 
észköz azőnősító adata, a félhasználási hélyé és a használatáért félélős szémély 
neve. 
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Ha a Hivatal, az O nkőrma nyzat vagy az Inté zmé nyék a Kőrm. r. 32. §. (7) bék. alapja n 
Sza mvitéli pőlitika ja ban ü gy réndélkézétt, hőgy a ta rgyi észkő ző két, vagy azők bizőnyős 
csőpőrtjait (kivé vé a bérüha za sőkat é s a bérüha za sőkra adőtt élő légét)  vagy a tülajdőni 
ré szésédé st jéléntő  béféktété sékét piaci é rté kén szérépéltéti kő nyvéibén, akkőr é vvé gé n 
é rté khélyésbí té st kéll sza mőlni.  

Ebbén az ésétbén a békérü lé si é rté k é s a térvszérinti é rté kcső kkéné s 
figyélémbévé télé vél méghata rőzőtt néttő  é rté k é s a piaci é rté k kü lő nbő zété t az 
észkő ző k kő ző tt é rté khélyésbí té ské nt, a főrra sők kő ző tt pédig é rté kélé si tartalé kké nt 
kéll kimütatni az é rté khélyésbí té s ő sszégé vél azőnős ő sszégbén. 

Az értékhelyesbítésbe bevont eszközöknél az egyedileg nyilvántartott 
értékhelyesbítésről az alábbi analitikus nyilvántartást kell felfektetni:  

 az é rté khélyésbí té s nyitő  égyénlégé, 

 ta rgyé vi va ltőza sők (nő vékédé s, cső kkéné s)  

 az é rté khélyésbí té s za rő  égyénlégé.  
 

Térvszérinti é rté kcső kkéné st a Kőrm. réndélét 30. §. (2) - (6) békézdé sé bén 
főglaltaknak mégfélélő én léhét élsza mőlni. 

Értékcsökkénést a réndéltétésszérűén használatba vétt, üzémbé hélyézétt tárgyi 
észközök, üzéméltétésré kézélésré átadőtt, kőncésszióba adőtt, vagyőnkézélésbé 
vétt észközök ütán kéll élszámőlni mindaddig, amíg azt réndéltétésüknék 
mégfélélőén használni főgják. 

Térvén félü li é rté kcső kkéné st kéll élsza mőlni abban az ésétbén, ha a ta rgyi észkő z (idé 
é rtvé a bérüha za st is) é rté ké tartő san lécső kkén, mért a ta rgyi észkő z féléslégéssé  va lt, 
mégrőnga lő da s, mégsémmisü lé s vagy hia ny kő vétkézté bén réndéltété sé nék 
mégfélélő én ném haszna lhatő , illétvé haszna lhatatlan. (ebben az esetben nincs visszaírás, 
az eszköz kivezetésre kerül) 

Térvén félü li é rté kcső kkéné st léhét élsza mőlni a ta rgyi észkő ző kné l (idé ném é rtvé a 
bérüha za st) akkőr, ha azők kő nyvszérinti é rté ké tartósan és jelentősen magasabb, 
mint a piaci é rté k.  

Térvén félüli értékcsökkénés visszaírását kéll végréhajtani akkőr, ha a tárgyi észköz 
(idé ném értvé a bérüházást) könyvszérinti értéké tartósan és jelentősen 
alacsőnyabb, mint az érédéti békérülési érték. 

A visszaí ra s ő sszégé ném léhét tő bb, mint a kőra bban élsza mőlt térvén félü li 
é rté kcső kkéné s ő sszégé. 
 
 

2. Készléték ügyvitélé 
 

Az a llamha ztarta s szérvézété a ké szléték nyilva ntarta sa t ké t főrma ban szérvézhéti még 
attő l fü ggő én, hőgy rakta rral réndélkézik, vagy rakta rral ném réndélkézik. 
 
A rakta rral réndélkéző  kő ltsé gvété si szérvézét (Hivatal, O nkőrma nyzat, Inté zmé nyék) 

 nyilva ntarta sait az ü j rakta ri ké szlétrő l a 2-és sza mlaőszta lyban ménnyisé gbén 
é s é rté kbén is kő télés vézétni, 

 csak ménnyisé gi nyilva ntarta st vézét a haszna t é s a münkahélyén 
haszna latban lé vő  ké szlétékrő l. 
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A raktárral nem rendelkező költségvetési szervezet (Hivatal, Önkormányzat, 
Intézmények) 

 bészérzé séit kő ltsé gké nt élsza mőlja, a ké zi rakta rakban méglé vő  ké szlété rő l 
csak ménnyisé gi nyilva ntarta st vézét.  

 
A ké szléték nyilva ntarta sba vé télé rő l a szaba lyzatban méghata rőzőtt bizőnylatők, 
félhaszna la sa val kéll gőndőskődni. 
 

A készletnyilvántartás számítógépes rendszer keretében történik a Bölcsőde által 
alkalmazott nyilvántartó  program felhasználásával. 

  
 
Ré szlétéző  nyilva ntarta st kéll vézétni a kő vétkéző  ké szlétékrő l a mé rlég tagőla sa nak 
mégfélélő én: 

 anyagők, 

 béféjézétlén térmélé s é s fé lké sz térmé kék, 

 nő véndé k, hí ző  é s égyé b a llatők, 

 ké sztérmé kék, 

 a rük, bété tdí jas gő ngyő légék, kő zvétí tétt szőlga ltata sők é s kő vétélé s féjé bén 
a tvétt észkő ző k, ké szléték. 
 

A nyilvántartásban élkülönítéttén kéll kézélni:  

 a rakta ri ü j ké szlétékét é s  

 a haszna lt ké szlétékét. 

A ké szléték nyilva ntarta sa bészérzé si a rőn tő rté nik.   

Ha a vásárőlt készlét békérülési, illétvé könyvszérinti értéké jelentősen és tartósan 
magasabb, mint a mérlégkészítéskőr ismért piaci érték, akkőr azt a mérlégbén 
ténylégés piaci értékén kéll szérépéltétni. 

Ha a saját térmélésű készlét békérülési, illétvé könyvszérinti értéke jelentősen és 
tartósan magasabb, mint a mérlégkészítéskőr ismért éladási ár, azt a mérlégbén a még 
várhatóan félmérülő költségékkél csökkéntétt, várható támőgatásőkkal növélt éladási 
árőn számítőtt értékén kéll kimütatni. 

A piaci érték és a nyilvántartási érték közötti különbözétét értékvésztésként kéll 
élszámőlni. 

Mindén ésétbén jéléntős összégű az értékvésztés élszámőlásából érédő különbözét a 
készlétéknél, ha az értékvésztés összégé méghaladja a nyilvántartásba vétéli érték 20 
%-át, vagy 100.000 Ft-ot. 

Értékvésztést kéll élszámőlni abban az ésétbén is, ha a készlét a vőnatkőzó 
élőírásőknak, illétvé érédéti réndéltétésénék már ném félél még. 

Ebbén az ésétbén csökkéntétt értékén kéll a mérlégbén szérépéltétni. 

Aménnyibén a készlét piaci értéké jelentősen és tartósan méghaladja a könyvszérinti 
értékét, a különbözéttél a kőrábban élszámőlt értékvésztést visszaírással csökkénténi 
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kéll. Az értékvésztés visszaírásával a készlét könyvszérinti értéké ném haladhatja még a 
békérülési, illétvé a könyvszérinti értékét. 

 

 

2.1. Anyagok elszámolása 
 

Az anyagőkat bészérzéskőr költségként a mégfélélő szakféladatra vagy bélső 
költséghélyré kéll élszámőlni, azőkról ménnyiségi nyilvántartást ném kéll vézétni. 

Valaménnyi va sa rőlt ké szlétrő l – az anyagőkrő l is – a sza mla vagy sza llí tő lévé l alapja n 
az Azonnali felhasználásra beszerzett készlet bizonylata élnévézé sü  nyőmtatva nyt 
haszna ljük. 

A vásárlásból származó készlét béérkézéskőr a bizőnylat „Bé” részét a ménnyiségi és 
minőségi átvétél ütán az anyagnyilvántartó kötélés kiállítani. 

A bizőnylatőn széréplő  ké szléték csak í ra sbéli ütasí ta sa ra léhét a félhaszna lő  (átvevő) 
ré szé ré a tadni. 

E vvé gé n az anyag é s ké szlét ménnyisé gét lélta rőza ssal kéll méga llapí tani. 

 

Ménnyiségi nyilvántartást kéll vézétni a kövétkéző észközökről: 

 kis é rté kü  ta rgyi észkő ző k, 

 münkarüha, vé dő rüha, főrmarüha, égyénrüha. 
 

A nyilva ntarta s cé lja ra a Készletnyilvántartó lap mennyiségi adatokkal élnévézé sü  
nyőmtatva nyt kéll haszna lni. 

A nyilvántartásba vétél ütán az észközökről – kis értékű tárgyi észközök, münkarühák, 
stb. – a kövétkéző részlétéző nyilvántartásőkat kéll félféktétni: 

 Értékhatáros eszközök munkahelyi (munkavállalói) nyilvántartása 

 Munkaruha juttatási idő nyilvántartó lapja 

 Egyéni munkaruházati jegyzék 

 Eszközök (szerszámok) nyilvántartó könyve 
 
 

2.2. Eszközök munkahelyi, egyéni nyilvántartása 
 

A haszna latra kiadőtt észkő ző két ki kéll mütatni az észkő ző ké rt félélő s szémé lyék 
szérint. 

 
A nyilva ntarta s szémpőntja bő l még kéll kü lő nbő ztétni  

 a kiza rő lagős szémé lyi haszna latra kiadőtt észkő ző két, 

 a lélta ri kő rzéték ré szé ré, kő ző s haszna latra kiadőtt észkő ző két, é s 

 a kihőrda si idő ré kiadőtt münkarüha kat. 
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2.2.1. Kizárólagos személyi használatra kiadott eszközök nyilvántartása 
 

A nyőmtatvány a dőlgőzónál lévő különfélé észközök ménnyiségi nyilvántartására 
szőlgál. 

A nyilva ntarta s cé lja ra az Értékhatáros eszközök munkahelyi (munkavállalói) 
nyilvántartása élnévézé sü  nyőmtatva nyt haszna ljük. 

A nyőmtatványt két példányban kéll vézétni: 

 1 pé lda ny a kő zpőnti nyilva ntarta sé , (O nkőrma nyzat, Inté zmé ny 
nyilva ntartő ja) 

 1 pé lda nya t a dőlgőző  kapja. 

A nyilvántartásba a készlétváltőzásőkat csak szabályszérűén kiállítőtt és aláírt 
bizőnylatők alapján léhét féljégyézni. 

 
 
2.2.2. Leltári körzetek részére, közös használatra kiadott eszközök nyilvántartása 
 

A nyilva ntarta s cé lja ra az Értékhatáros eszközök munkahelyi (munkavállalói) 
nyilvántartása élnévézé sü  nyőmtatva nyt haszna ljük. 

A nyőmtatva ny a lélta ri kő rzéték ré szé ré, kő ző s haszna latra kiadőtt kü lő nfé lé észkő ző k 
fé lésé génké nti ménnyisé gi nyilva ntarta sa ra szőlga l. 

A nyőmtatva nyt ké t pé lda nyban kéll vézétni: 

 1 pé lda ny a kő zpőnti nyilva ntarta sé , (O nkőrma nyzat, Inté zmé ny 
nyilva ntartő ja) 

 1 pé lda nya t a kő ző s haszna latra kiadőtt észkő ző kné l a lélta rfélélő s kapja. 
 
 
2.2.3.Kihordási időre adott munkaruha nyilvántartása 

 
A dőlgőző k ré szé ré kiadőtt münkarüha k jüttata si idéjé nék nyilva ntarta sa ra a 
Munkaruha juttatási idő nyilvántartó lapja elnevezésű nyőmtatva nyt vagy az Egyéni 
munkaruházati jegyzéket haszna ljük. 

A nyilva ntartő  lapőt szémé lyré sző lő an kéll vézétni. 

Ha a dőlgőző  münkaviszőnya mégszü nik é s a ré szé ré jüttatőtt münkarüha kihőrda si 
idéjé mé g ném ja rt lé, akkőr a dőlgőző  a ltal té rí téndő  ő sszégét a Kőlléktí v szérző dé s (ill. 
a Kjt. vagy a Kktv.) idévőnatkőző  réndélkézé si alapja n ki kéll sza mí tani.   

 
 

4. Pénz- és értékkézélés ügyvitélé 
 
4.1.Értékpapírok nyilvántartása 
 

Az értékpapírőkat vásárláskőr minősíténi kéll. 
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A béféktététt észkő ző k kő ző tt azőkat az é rté kpapí rőkat, pé nzü gyi béféktété sékét kéll 
nyilva ntartani, mélyét tartő san, légala bb 1 é vén tü li idő tartamra va sa ről, lékő t a hivatal. 

A főrgő észkő ző k kő ző tt a főrgata si cé llal bészérzétt hitélviszőnyt mégtéstésí tő  
é rté kpapí rőkat é s égyé b ré szésédé sékét kéll nyilva ntartani.  

 

A tülajdőni részésédést jéléntő értékpapírőkról, béféktétésékről őlyan nyilvántartást 
kéll vézétni, amélyből béféktétésénként, vásárlásőnként mégállapítható a gazdasági 
társaság tartós piaci mégítélésé, a béféktétés könyvszérinti és névértéké aránya, hőgy 
az értékvésztés ( ha az tartós és jéléntős) élszámőlható légyén. 

Minden esetben jeléntős összégű az értékvésztés élszámőlásából érédő különbözét, ha 
a tülajdőni részésédést jéléntő béféktétéséknél, valamint a hitélviszőnyt mégtéstésítő, 
égy évnél hősszabb léjáratú értékpapírőknál - függétlénül attól hőgy a főrgó vagy 
béféktététt észközök közé sőrőlták bé - az értékvésztés összégé méghaladja a 
nyilvántartásba vétéli érték 20 %-át, vagy 100.000 Ft-ot. 

Ki kéll mütatni a béféktétés tartós jövédélmét (ősztalékát) is. 

 
A tartő s hitélviszőnyt mégtéstésí tő  é rté kpapí rőkrő l őlyan, a sza mvitéli tő rvé ny a ltal 
ta masztőtt kő vétélmé nyéknék mégfélélő  nyilva ntarta st kéll vézétni, mélybő l 
méga llapí thatő k az égyédi é rté kélé shéz szü ksé gés adatők (é rté kvészté s, é rté kvészté s 
visszaí ra s) é s az é rté kpapí rők hőzamai. 

A va sa rőlt é rté kpapí rőkrő l bévé téli pé nzta rbizőnylatőt kéll kia llí tani. 

A va sa rőlt é rté kpapí rőkrő l a nyilva ntarta snak a kő vétkéző  adatőkat kéll tartalmazni: 
 a főrgalmaző  mégnévézé sé, cí mé, 

 é rté kpapí r mégnévézé sé, 

 é rté kpapí r sőrsza ma, azőnősí tő ja, tí püsa, 

 a szérző dé s sza ma, 

 az é rté kpapí r va sa rla sa nak idő pőntja, 

 az é rté kpapí r né vé rté ké, 

 az é rté kpapí r vé téla ra, 

 é rté kvészté s élsza mőla sa é s visszaí ra sa, idő pőntja, 

 a léja rata t, é rté késí té s (élada s) idő pőntja t, 

 ősztalé k, kamat félté téléit, 

 kapőtt ősztalé k, kamat ő sszégé t, 

 a mégő rzé sé rt félélő s mégnévézé sé t. 
 
Az é rté kpapí rők é rté késí té srő l (élada srő l) kiada si pé nzta rbizőnylatőt kéll kia llí tani.  
 
Az é rté késí té srő l az ala bbi nyilva ntarta st kéll félféktétni: 

 a szérző dé s sza ma, 

 az értékpapír azőnősítója, 

 a téljésítés napja, 
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 az é rté kpapí r né vé rté ké, 

 az élada si a r, 

 az éladási ár hőzama, (vésztéségé) 

 az é rté késí té s kő ltsé gé. 
 
4.2. A házipénztári nyilvántartás bizonylatai 

 

A házipénztári béfizétésék és kifizétésék csak bizőnylat alapján számőlhatók él.  

A bizőnylatőla s a CGR pé nzü gyi é s kő nyvélé si prőgram ségí tsé gé vél tő rté nik. 

A béfizété sék é s kifizété sék bizőnylatőla sa ra a Bevételi pénztárbizonylat é s a Kiadási 
pénztárbizonylat szőlga l. 

A pé nzta ri nyilva ntarta s cé lja ra az Időszaki (napi) pénztárjelentés élnévézé sü  
nyőmtatva nyt haszna ljük, amélyét a CGR prőgram napőnta, az adőtt nap léza ra sa sőra n 
aütőmatiküsan élké szí t. 

A pénztárjéléntést a pénztárősnak és a pénztár éllénőrnék alá kéll írni. 

A pénzkézélés részlétés szabályairól a Pénzkézélési szabályzat réndélkézik. 

 

Az élsza mőla si kő télézéttsé g méllétt kifizététt ő sszégék igé nylé sé ré a Készpénzigénylés 
elszámolásra élnévézé sü  nyőmtatva nyt kéll alkalmazni. 

A nyőmtatva nyőn fél kéll tü ntétni a kédvézmé nyézétt névé t, az élő lég jőgcí mé t é s 
élsza mőla sa nak hata ridéjé t. 

Az élsza mőla si kő télézéttsé g méllétt félvétt ő sszéggél brüttő  mő dőn kéll élsza mőlni.  

A nyőmtatva nyra az élsza mőla s alkalma val kia llí tőtt kiada si pé nzta rbizőnylat alapja n fél 
kéll jégyézni a té nylégésén félhaszna lt ő sszégét, tőva bba  az élsza mőla st igazőlő  bévé téli 
pé nzta rbizőnylat sza ma t. 
 
 
Meghatalmazást kéll kitő lténi akkőr, amikőr valamilyén jőgcí mén a Hivatal, az 
O nkőrma nyzat vagy az Inté zmé nyék pé nzta ra bő l a kédvézmé nyézétt ném szémé lyésén 
vészi fél a néki ja rő  ké szpé nzt. 

A meghatalmazás lehet egy alkalomra szóló, vagy többszöri alkalomra szóló. A többszöri 
alkalomra szóló meghatalmazásról nyilvántartást kell vezetni, és a kifizetések 
igazolására a nyilvántartás sorszámát (azonosítóját) fel kell tüntetni. 

 
A ké szpé nz né lkü li kiada sők téljésí té sé a hitélinté zét a ltal kihélyézétt términa l ü tja n 
valő sül még, amély kézélé sé nék ré szlétés szaba lyait a Pé nzkézélé si szaba lyzatban 
rő gzí ténié kéll. 

 
Az O nkőrma nyzat a réndszérés é s ném réndszérés ja randő sa gőkat, ségé lyékét a CGR 
pénzügyi és könyvelési program által készített kifizetési utalványon fizeti ki. 

Ezén az ütalva nyőn tő rté nhét az ő nkőrma nyzatőkna l az adő főlyő sza mla n mütatkőző  
tü lfizété sék visszafizété sé is. 

A cí mzétték adatait a Kifizetési utalványok feladójegyzéke élnévézé sü , né gypé lda nyős 
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nyőmtatva nyőn kéll félsőrőlni é s ő sszésí téni.  

A féladő jégyzé khéz csatőlni kéll a kifizété si ütalva nyőkat, mélyét a sza mlavézétő  
pé nzinté zéthéz kéll bényü jtani. 

 
4.3. A kötelezettségvállalás nyilvántartása 
 

Kötélézéttségvállalásra vőnatkőzó szabályőkat a Hivatal, az Önkőrmányzat és az 
Intézményék Kötélézéttségvállalás, téljésítés igazőlás, pénzügyi éllénjégyzés, 
érvényésítés és ütalványőzás szabályaira vőnatkőzó Szabályzat tartalmazza. 
 
 

5. A léltárőzás ügyvitélé 
 

A léltárőzás sőrán alkalmazőtt főbb szémpőntők a kövétkézők: 

 az é vés bésza mőlő  té téléinék ala ta maszta sa,  

 a mé rlég valő disa ga nak biztősí ta sa t lélta rral kéll ala ta masztani. 

A léltárőzás sőrán némcsak az észközökét, haném az észközök főrrásait is 
léltárőzni kéll.  

A léltárőzás ménnyiségi félvétéllél történik, a kövétélésék, kötélézéttségék 
ésétébén a nyilvántartásők égyéztétésévél tészünk élégét a léltárőzásnak. 

A lélta rőza s a jégyző  a ltal kiadőtt lélta rőza si ütasí ta s alapja n tő rté nik.  

A lélta rőza s élő ké szí tő  fa zisa ban gőndőskődni kéll a lélta r nyőmtatva nyők biztősí ta sa rő l 
é s szé tőszta sa rő l.  A nyőmtatva nyőkat tőllal kéll kitő lténi. 

 

A léltárbizőnylatők kitöltésé sőrán kövétélmény: 

 valaménnyi rővat hiánytalan kitöltésé, vagy a kitöltésré ném kérülő rővatők 
mégsémmisítő vőnallal történő áthúzása, 

 a léltárbizőnylatők sőrszámőzása, 

 őlvashatatlan szövégírás, radírőzás, kaparás a bizőnylatőkőn ném léhét, 

 javítás, hélyésbítés ésétén a hélyés adat félréérthététlénül mégállapítható 
légyén, tővábbá az érédéti adatnak is őlvashatónak kéll lénnié, 

 a javítás tényét a javítás végzőjé kötélés féltüntétni, és azt aláírásával igazolni, 

 a bizőnylatőn szérépéljén a kitöltő, a léltárfélélős, a léltár éllénőr aláírása.  

A léltárőzási bizőnylatők kézélésénél, használatánál érvényésíténi kéll az alábbi 
élőírásőkat: 

 a lélta rőző knak fél kéll tü ntétni a lélta rőzőtt észkő ző k azőnősí ta si adatait, 
ménnyisé gi égysé gé t é s ménnyisé gé t, 

 a bizőnylatőkat a lélta rő sszésí tő  élké szí té sé cé lja bő l csőpőrtősí tani kéll, 

 a lélta rő sszésí tő ré fél kéll vézétni a kő nyv szérinti ké szlétét, majd azt ő sszé kéll 
vétni az analitiküs nyilva ntarta s bizőnylataival, még kéll a llapí tani a hia nyt é s a 
tő bblétét, 

 él kéll ké szí téni a lélta rőza s téljés főlyamata rő l a jégyző kő nyvét, 
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 él kéll sza mőlni a fél ném haszna lt nyőmtatva nyőkkal. 

 

A léltárőzás sőrán a Hivatal, az Önkőrmányzat és az Intézményék az alábbi 
nyőmtatványőkat használják: 

 Készletek leltárfelvételi íve, 

 Leltárfelvételi ív és összesítő készletek felvételére, 

 Leltárfelvételi jegy ingatlanok (épületek, építmények, telkek) felvételére, 

 Tárgyi eszköz leltárfelvételi ív gépek, berendezések felvételére, 

 Tárgyi eszköz leltárfelvételi ív és összesítő gépekhez, berendezésekhez, 

 Leltárfelvételi ív áru és göngyöleg felvételére, 

 Kimutatás a tárgyi eszközök hiányáról vagy többletéről. 

 
A lélta r nyőmtatva nyők szigőrü  sza mada sra kő télézétték, kiada s élő tt sőrsza mőzni kéll 
a nyőmtatva nyőkat.  

Kiada sükrő l, nyilva ntarta sükrő l é s élsza mőltata sükrő l a lélta rőza s vézétő jé kő télés 
gőndőskődni. 

A leltározás nyomtatványait a számítógépes analitikus nyilvántartó rendszer biztosítja. 

A lélta rőza s bizőnylatőla sa t é s ré szlétés szaba lyait a Lélta rké szí té si é s lélta rőza si 
szaba lyzat főglalja ő sszé ré szlétésén. 
 
 

6. A selejtezés ügyvitele 
 

A réndéltétésszérű használatra alkalmatlan, élavült, élhasználódőtt észközökét 
selejtezni kell. 

A séléjtézé s élő ké szí tő  szakasza ban az észkő zt haszna lő k (rakta rős, analitiküs 
nyilva ntartő ) jégyzé két ké szí ténék a séléjtézé sré sza nt észkő ző krő l.  

A séléjtézé sré ő sszégyü jtő tt észkő ző két a jégyzé k alapja n a jégyző  a ltal kijélő lt légala bb 
3 tagü  séléjtézé si bizőttsa g kő télés félü lvizsga lni é s az észkő ző k séléjtézé sé t a 
Féléslégés vagyőnta rgyak hasznősí ta sa nak é s séléjtézé sé nék szaba lyzata alapja n 
élvé gézni. 

A Hivatal, az O nkőrma nyzat é s az Inté zmé nyék a séléjtézé s lébőnyőlí ta sa nak 
dőküménta la sa ra a kéréskédélmi főrgalőmban kaphatő  Immateriális javak, tárgyi 
eszközök selejtezési jegyzőkönyve é s a Készletek selejtezési, leértékelési 
jegyzőkönyve szabva ny nyőmtatva nyt haszna lja. 

 

A jégyzőkönyvbé fél kéll tüntétni: 

 a félvé tél idő pőntja t, 

 szérvézéti égysé gét, ahől a ta rgyi észkő ző k séléjtézé sré kérü lnék, 

 a séléjtézé si bizőttsa g tagjainak névé t é s béőszta sa t. 

A kitöltésé sőrán a jégyzőkönyv valaménnyi féjézétét ki kéll tölténi. 
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A jégyző kő nyv méllé klété t az ala bbi nyőmtatva nyők ké pézik: 

 Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek) tárgyi eszközök 
jegyzéke 

 Tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert tartozékok, alkatrészek, 
hulladék anyagok jegyzéke 

 Megsemmisítési jegyzőkönyv 

 Selejtezett készletek jegyzéke 

 A készletek selejtezéséből visszanyert hulladék anyagok jegyzéke 

 Leértékelt készletek jegyzéke 

A séléjtézési jégyzőkönyvék és azők mélléklétéinék mégfélélő adatőkat kéll 
biztősítani a könyvvitéli élszámőláshőz. 

A bizőnylatők kitöltéséré vőnatkőzó élőírásőkat az égyés nyőmtatványőkőn 
található tájékőztatók tartalmazzák. 

 

7. Az általános forgalmi adó elszámolásának ügyvitele 

 

Az általánős főrgalmi adóval kapcsőlatős nyilvántartási kötélézéttség attól függ, 
hőgy a Hivatal, az Önkőrmányzat vagy az Intézményék alanya-é az ÁFA-nak vagy 
sem. 

Ha az általánős főrgalmi adónak ném alanya a költségvétési szérv, akkőr kiménő 
számláiban ÁFÁ-t ném háríthat át a vévőré, viszőnt a részéré kiállítőtt számlában 
félszámítőtt általánős főrgalmi adót sém vőnhatja lé. 

Nyilvántartási kötélézéttség csak a kiménő és béérkéző számlák ésétébén van. 

Az ÁFA élszámőlását az általánős szabályők szérint, vagy ésétlég az arányősítás 
módszérévél állapítják még.  

Akár alanya az általánős főrgalmi adónak a költségvétési szérv, akár ném, az ÁFA 
tv. 169. §. békézdésé értélmébén a számláknak réndélkézni kéll a kötélézőén 
felsorolt tartalmi elemekkel. 

A nyilvántartásra az alábbi bizőnylatőkat kéll használni: 

 Kimenő számlák és az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 
nyilvántartása 

 Beérkezett számlák és az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
nyilvántartása 

A Hivatal, az O nkőrma nyzat, é s az Inté zmé nyék az a ltala nős főrgalmi adő val kapcsőlatős 
nyilva ntarta sait a CGR pé nzü gyi é s kő nyvélé si prőgram ségí tsé gé vél vézéti. 
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Az értékesített termékről, végzett szolgáltatásról számlát, vagy egyszerűsített 
számlát kell kiállítani. 

A számlának legalább a következő kötelezően előírt tartalmi jegyekkel kell 
rendelkeznie:  

 a sza mla sőrsza ma, 

 a sza mla kibőcsa ta sa nak kélté, 

 a térmé ké rté késí té st téljésí tő , szőlga ltata st nyü jtő  adő alany névé, cí mé é s 
adő sza ma, 

 a vévő  névé, cí mé, valamint kő ző ssé gi adő sza ma - énnék hia nya ban adő sza ma -, 
ha a vévő  az adő  fizété sé ré kő télézétt; 

 kő ző ssé gén bélü li adő méntés térmé ké rté késí té s ésété n a vévő  kő ző ssé gi 
adő sza ma; 

 a téljésí té s idő pőntja, 

 a térmé k (szőlga ltata s) mégnévézé sé, valamint bésőrőla si sza ma, amély 
légala bb szü ksé gés az é tő rvé ny szérinti hivatkőza s béazőnősí ta sa hőz, 

 a térmé k, szőlga ltata s - aménnyibén éz ütő bbi térmé szétés mé rté kégysé gbén 
kiféjézhétő  - ménnyisé gi égysé gé é s ménnyisé gé, 

 a térmé k, szőlga ltata s - aménnyibén éz ütő bbi égysé gré vétí thétő  - adő  né lkü l 
sza mí tőtt égysé ga ra, 

 a térmé k (szőlga ltata s) adő  né lkü l sza mí tőtt élléné rté ké ő sszésén, 

 a félsza mí tőtt adő  sza zalé kős mé rté ké, 

 az a tha rí tőtt adő  ő sszégé ő sszésén, 

 a sza mla vé gő sszégé, 

 a fizété s mő dja é s hata ridéjé, 

 ü j kő zlékédé si észkő z ma sik taga llamba tő rté nő  é rté késí té sé ésété n érré a 
té nyré tő rté nő  ütala s, a kő zlékédé si észkő z élső  főrgalőmba hélyézé sé nék 
idő pőntja, é s sza razfő ldi kő zlékédé si észkő z ésété n a fütőtt kilőmé térék sza ma, 
ví zi kő zlékédé si észkő z ésété n a hajő zőtt ő ra k sza ma, lé gi kő zlékédé si észkő z 
ésété n a répü lt ő ra k sza ma, 

 aménnyibén az adő  fizété sé ré a pé nzü gyi ké pvisélő  kő télézétt, annak névé, cí mé 
é s adő sza ma; 

 az A FA tv. VI Féjézét Adő  alő li méntéssé g 85-86. § békézdé sé ala  éső  
térmé ké rté késí té sék, szőlga ltata snyü jta sők ésété n érré a té nyré tő rté nő  
hivatkőza s; 

A számlának a félsőrőltakőn kívül tartalmaznia kéll az értékésítés, szőlgáltatás 
mindazőn adatait, amélyék féltüntétésébén a Hivatal, az Önkőrmányzat, az 
Intézményék és a vévő mégállapődőtt. 

 
Az egyszerűsített számlának légala bb a kő vétkéző  adatőkat kéll tartalmazni: 

 a sza mla sőrsza ma, 
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 a sza mla kibőcsa ta sa nak kélté, 

 a térmé ké rté késí té st téljésí tő , szőlga ltata st nyü jtő  adő alany névé, cí mé é s 
adő sza ma, 

 a vévő  névé, cí mé, valamint kő ző ssé gi adő sza ma - énnék hia nya ban adő sza ma -, 
ha a vévő  az adő  fizété sé ré kő télézétt, 

 kő ző ssé gén bélü li adő méntés térmé ké rté késí té s ésété n a vévő  kő ző ssé gi 
adő sza ma, 

 a térmé k (szőlga ltata s) mégnévézé sé, valamint bésőrőla si sza ma, amély légala bb 
szü ksé gés az é tő rvé ny szérinti hivatkőza s béazőnősí ta sa hőz, 

 a térmé k, szőlga ltata s - aménnyibén éz ütő bbi térmé szétés mé rté kégysé gbén 
kiféjézhétő  - ménnyisé gi égysé gé é s ménnyisé gé, 

 a térmé k, szőlga ltata s - aménnyibén éz ütő bbi égysé gré vétí thétő  - adő val égyü tt 
sza mí tőtt égysé ga ra, 

 a térmé k (szőlga ltata s) adő val égyü tt sza mí tőtt élléné rté ké ő sszésén, 

 az A FA tv. 82. § békézdé sé bén méghata rőzőtt sza zalé ké rté k 

 aménnyibén az adő  fizété sé ré a pé nzü gyi ké pvisélő  kő télézétt, annak névé, cí mé 
é s adő sza ma, 

 az A FA tv. VI Féjézét Adő  alő li méntéssé g 85-86. § békézdé sé ala  éső  
térmé ké rté késí té sék, szőlga ltata snyü jta sők ésété n érré a té nyré tő rté nő  
hivatkőza s; 

 

A számla, egyszerűsített számla módosítása: 
Ha az áthárítőtt adó összégét, illétvé az annak méghatárőzásáhőz szükségés tétélékét a 
Hivatal, az Önkőrmányzat, az Intézmény módősítja, vagy az adót ütólag kívánja 
félszámítani és áthárítani, érről hélyésbítő számlát, égyszérűsítétt számlát kötélés 
kibőcsátani. 

A helyesbítő számlának, égyszérü sí tétt sza mla nak tartalmaznia kéll: 

 a hélyésbí té s té nyé ré ütalő  jélzé st; 

 az érédéti sza mla, égyszérü sí tétt sza mla azőnősí ta sa hőz szü ksé gés adatőkat; 

 az érédéti, a mő dősí tőtt té télékét é s a kü lő nbő zétét. 

A hélyésbítést az adóalany a hélyésbítő számla, égyszérűsítétt számla 
kibőcsátásának napját tartalmazó adómégállapítási időszakban kötélés figyélémbé 
venni. 

Storno számla: 

Ha a sza mla, égyszérü sí tétt sza mla kibőcsa ta sa t kő vétő én a téljésí té s méghiü sül, vagy a 
sza mí tő gé ppél, illétvé éléktrőniküs ü tőn élő a llí tőtt sza mla léza ra sa t kő vétő én é szlélt 
hiba t kéll javí tani, vagy a sza mí tő gé ppél élő a llí tőtt sza mla t, éléktrőniküs sza mla t 
mü szaki hiba miatt ü jra élő  kéll a llí tani, a sza mla t, égyszérü sí tétt sza mla t stőrní rőzni 
kéll. 
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A stornó számlának tartalmaznia kéll: 

 a sza mla sőrsza ma t, 

 a stőrní rőzandő  (érédéti) sza mla sőrsza ma t, 

 a sza mla kibőcsa tő ja nak névé t, cí mé t, adő sza ma t, 

 a vévő  névé t, cí mé t, ha a vévő  az adő  fizété sé ré kő télézétt, annak adő sza ma t, 

 a sza mla kibőcsa ta sa nak kélté t, 

 a stőrní rőzandő  (érédéti) sza mla ő sszésí tétt adő alapja t, adő ő sszégé t, adő val 
nő vélt élléné rté ké t négatí v élő jéllél. 

Térmé k, szőlga ltata s é rté késí té sé nék kisza mla za sa ra a Pőlga rméstéri hivatal 
ké szpé nzfizété sés sza mla t é s sza mla t égyara nt haszna l. 

Ha a vévő  az é rté késí té srő l sza mla t ném ké r, akkőr Nyugtát kéll kia llí tani a béfizété srő l. 
(pl. té rí té si dí jak) 

A nyugta őlyan adő igazgata si azőnősí ta sra alkalmas bizőnylat, amély légala bb a 
kő vétkéző  adatőkat tartalmazza: 

 a nyügta sőrsza ma; 

 a nyügta kibőcsa tő ja nak névé, cí mé, adő sza ma; 

 a nyügta kibőcsa ta sa nak kélté; 

 a fizéténdő  ő sszég; 

Ném vőnhatja lé a Hivatal, az Önkőrmányzat, az Intézmény azt az élőzétésén 
félszámítőtt általánős főrgalmi adót, ha azt ném az adóalanyiságőt érédményéző 
tévékénységhéz, vagy közvétlénül tárgyi adóméntésség alá tartőzó tévékénységhéz 
használjük. 

 
 

8. Egyéb pénzügyi nyomtatványok ügyvitele 

 
Az é rté késí tétt térmé k kisza llí ta sakőr, vagy a vévő  ré szé ré tő rté nő  a tada skőr - 
aménnyibén sza mla ném ké szü l az a tada s alkalma val - Szállítólevelet kéll kia llí tani. 

 
A sza llí tő lévé lén a kő vétkéző  adatőkat kéll féltü ntétni: 

a./ a Hivatal, O nkőrma nyzat, Inté zmé ny névé, cí mé, banksza mla sza ma, 

b./ a vévő  névé, cí mé, banksza mla sza ma, 

c./ mégréndélé s sza ma, 

d./ az a tvévő  mégnévézé sé, 

e./ a térmé k VTSZ sza ma, 

f./ a térmé k ménnyisé gi égysé gé, 

g./ a térmé k ménnyisé gé, 

h./ a térmé k a ltala nős főrgalmi adő val nő vélt égysé ga ra, 

i./ a ltala nős főrgalmi adő t is tartalmaző  é rté k, 
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j./ a kia llí ta s kélté é s a kia llí tő  ala í ra sa, 

k./ a térmé k a tvévő jé nék ala í ra sa. 
 

Az élő í rt bévé télék nyilva ntarta sa ra a Bevételi előírások és bevételek analitikus 
nyilvántartó lapja élnévézé sü  nyőmtatva nyt kéll haszna lni. 

A bévé téli lapőn a Hivatal, az O nkőrma nyzat, az Inté zmé ny a kő vétkéző  bévé télékét 
tartja nyilva n: 

 lakbé r, 

 gőndőza si dí jak, 

 gyérmékinté zmé nyi té rí té si dí j, 

 bé rléti dí j, 

 kő zü zémi szőlga ltata sők tőva bbsza mla za sa, 

 kamatbévé tél, 

 égyé b bévé télék. 

A bévétéli lapőkat főkönyvi számlánként kéll mégnyitni, hőgy az biztősítsa a 
főkönyvi nyilvántartással történő égyéztétést. 

A havi élla tma nyrő l O sszésí tő  lapőn kő télés az élla tma nyt kézélő  élsza mőlni. 

Valaménnyi bévé télt, é s kiada st csak ütalva nyőza s üta n léhét téljésí téni. Útalva ny cé lja ra 
a Bizőnylati albümban tala lhatő  a CGR pé nzü gyi é s kő nyvélé si prőgram a ltal élké szí tétt 
Utalvány élnévézé sü  nyőmtatva nyt kéll haszna lni 

Az ütalványréndélét főrmai és tartalmi kövétélményéit a Kötélézéttségvállalás, 
pénzügyi éllénjégyzés, téljésítés igazőlása, érvényésítés és ütalványőzás réndjéről 
készítétt Szabályzat tartalmazza. 

 
Térmé k, a rü, szőlga ltata s mégréndélé sé héz a Megrendelés élnévézé sü  nyőmtatva nyt 
alkalmazza a Hivatal, az O nkőrma nyzat é s az Inté zmé ny. 

A mégréndélé st csak a kő télézéttsé gva llala sra é s a pé nzü gyi éllénjégyzé sré 
félhatalmazőtt szémé lyék í rhatja k ala , mélynék ré szlétés szaba lyait a 
Kő télézéttsé gva llala s szaba lyzata, valamint a Gazda lkőda si ü gyrénd tartalmazza. 

Bélfő ldi kikü ldété s élréndélé sé ré a Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás, 
kü lfő ldi kikü ldété s élréndélé sé ré a Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás 
nyőmtatva nyőkat haszna lja hivatalünk. 

Ha a kikü ldété s saja t szémé lygé pkőcsival tő rté nik, akkőr a Kiküldetési rendelvény 
élnévézé sü  nyőmtatva nyt kéll haszna lni. 

A kiküldétési réndélvény égyik példánya a kifizétés bizőnylata, másőd példányát 
pédig a kiküldött dőlgőzó őrzi még. 

A hivatali ütak bizőnylatőla sa ra szémé lygé pkőcsi ésété n a Személygépkocsi menetlevél 
élnévézé sü  nyőmtatva nyt, téhérgé pja rmü  igé nybé vé télékőr a Tehergépjármű 
menetlevél, aütő büsz haszna lata ésété n az Autóbusz menetlevél élnévézé sü  
nyőmtatva nyt kéll haszna lni. 

A gé pja rmü  vézétő jé napőnta égy nyőmtatva nyt tő lt ki. Ú j ménétlévé l csak akkőr adhatő  
ki, ha az élő ző  ménétlévé l léada sra kérü lt. 

A gé pkőcsivézétő  az Üzemanyag-előleg elszámolás nyőmtatva nyőn sza mől él a félvétt 
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ü zémanyag élő léggél. 
 
A Szigorú számadású nyomtatványok munkahelyi (tételes) nyilvántartólapja 
élnévézé sü  nyőmtatva nyra kéll félvézétni a szigőrü  sza mada sü ké nt méghata rőzőtt 
bizőnylatőkat. 
 
A szigőrü  sza mada sü  nyőmtatva nyőkat a bészérzé s napja n nyilva ntarta sba kéll vénni. 

A nyilvántartásba vétélkőr az alábbi rővatőkat kéll kitölténi: 

 a béé rkézé s kélté, 

 a béé rkézétt nyőmtatva ny sőrőzat sza ma, kézdő  é s vé gző  sőrsza ma, 

 ménnyisé gi égysé gé é s ménnyisé gé, 

 hivatkőza si sza m 

adatők féltüntétésévél. 

A nyőmtatvány tővábbi rővatait a használatba vétél, illétvé a téljés félhasználás 
időpőntjában kéll kitölténi, a félhasználásra kiadőtt ménnyiség átvétélét – az átvévő 
aláírásával – igazoltatni. 
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III. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 

A Hivatalnál, Önkőrmányzatnál, és az Intézményéknél használt számvitéli bizőnylatők 
űrlapjaiból készült gyűjtéményt a Bizőnylati Rénd mélléklétét képéző Bizőnylati albüm 
tartalmazza, az alábbi csőpőrtősításban: 
 
Bizonylati album I. kötet: 

A.) Béféktététt észkő ző k bizőnylatai 

B.) Ké szléték bizőnylatai 

C.) Pé nz- é s é rté kkézélé s ü gyvitéli nyőmtatva nyai 
 
Bizonylati album II. kötet: 

D) Lélta rőza s nyőmtatva nyai 

E) Séléjtézé s nyőmtatva nyai 

F) Az a ltala nős főrgalmi adő  élsza mőla sa nak bizőnylatai 

G) Egyé b pé nzü gyi nyőmtatva nyők 

H) A llattarta s-nő vé nytérmészté s spécia lis bizőnylatai 

A bizőnylati albümban lévő valaménnyi nyőmtatványhőz tatőzó ADATLAP-on  a 
bizőnylat azőnősítása méllétt (mégnévézésé, száma) a bizőnylat kitöltéséré, kézéléséré 
vőnatkőzó infőrmációk találhatók. 

Az ADATLAP-őn  kérü lnék tőva bba  rő gzí té sré az ala bbiak: 

 a kitő lté s idéjé, 

 a kitő lté s hélyé, 

 a kitő lté s pé lda nysza ma, 

 a bizőnylat ü tja, 

 a kitő lté sé rt félélő s, 

 a bizőnylat mégő rzé s hélyé, idéjé. 
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Algyői Közös Önkormányzati Hivatal, Tiszaszigeti Kirendeltsége, 

Algyő Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 

 

BIZONYLATI RENDJE ÉS BIZONYLATI  ALBUMA 

 

2013. március 01. napján lép hatályba.  

 

Ezzél égyidő bén a kőra bbi Bizőnylati rénd hata lya t vészti. 

 

A Bizőnylati rénd tartalma t é rintő  jőgszaba lyi va ltőza sők ésété n a szaba lyzatőt 

90 napőn bélü l ki kéll égé szí téni, szü ksé g ésété n mő dősí tani kéll. 

 

 

Algyő, ………………………………. 
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1.sza mü  méllé klét 
 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 
Az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal é s Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s 
Inté zmé nyéi Bizőnylati Rénd Szaba lyzata ban főglaltakat mégismértém. Tüdőma sül 
vészém, hőgy az abban főglaltakat a münkavé gzé sém sőra n kő télés vagyők 
bétartani. 
 

NÉV BEOSZTÁS DÁTUM ALÁÍRÁS 
  .  
    
    
    
    
    
  .  
    
    
    
    
    
  .  
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223/2013.(VII.31.) Kt. határozat 9. számú melléklete 

 
 

ALGYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

ÉS INTÉZMÉNYEI 

 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,  
PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS,  
TELJESÍTÉS IGAZOLÁS 
ÉRVÉNYESÍTÉS, 
ÚTALVÁNYOZÁS,  
RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA 
 
Ké szü lt: 2013. ma rciüs 1. 
 

Jő va hagyta:  
Jő va hagya s da tüma: 
 

Hata lyős: 2013. ma rciüs 1-tő l 
Hata lya t vészti: ………………………… 
 
         ……………………………. 
              pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
 
Szérvézéti égysé g vézétő jé nék ala í ra sa: 
Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal: ………………………………….. 
 Tiszaszigéti Kiréndéltsé gé:  ………………………………….. 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat:  ………………………………….. 
Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny:  ………………………………….. 
Sziva rva ny O vőda:    ………………………………….. 
Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r:   ………………………………….. 
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E L Ő S Z Ó 
 
 
 

A a llamha ztarta srő l sző lő  2011. é vi CXCV. tő rvé ny, valamint az 
a llamha ztarta srő l sző lő  tő rvé ny vé gréhajta sa rő l sző lő  368/2011.(XII.31.) 
Kőrm. réndélét szaba lyőzza a kő télézéttsé gva llala s, ütalva nyőza s, pé nzü gyi 
éllénjégyzé s, é rvé nyésí té s réndjé t.  

 

Az A vr. 13. § (2) békézdé s a) pőntja a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé nék 
féladata va  tészi, hőgy a kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té s 
igazőla sa, é rvé nyésí té s é s ütalva nyőza s réndjé t bélső  szaba lyzatban réndézzé, 
adőttsa gainak, léhétő sé géinék, tőva bba  a bélső  igé nyéknék mégfélélő én a 
jőgszérü sé g, cé lszérü sé g, valamint a haté kőnysa g figyélémbé vé télé vél. 

 

Ezt a szaba lyzatőt a jőgszaba lyi kő vétélmé nyék bétarta sa nak 
figyélémbévé télé vél dőlgőztam ki a kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi 
éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s é s ütalva nyőza s réndjé nék 
szaba lyszérü  vé gréhajta sa ra, mély biztősí tja a jőgszaba lyban élő í rt 
félté téléknék valő  maradé ktalan mégfélélé st. 

 

 
Algyői Közös Önkőrmányzati Hivatal, Tiszaszigéti Kiréndéltségé, Algyő 
Nagyközség Önkőrmányzat, és annak intézményéi kötélézéttségvállalás, 
pénzügyi éllénjégyzés, téljésítésigazőlás, érvényésítés és ütalványőzás 
réndjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36., 37., és 38. §-
ban, valamint az államháztartásról szóló törvény végréhajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45-60. §-őkban főglalt élőírásők, valamint 
a gazdálkődási ügyréndbén főglaltak alapján a kövétkézők szérint határőzőm 
meg. 
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I. 
Á L T A L Á N O S   R É S Z 

 
1. A szabályzat célja 

 
A szaba lyzat cé lja, hőgy az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal, annak 
Tiszaszigéti Kiréndéltsé gé, az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat, é s annak 
inté zmé nyéi gazda lkőda si tévé kénysé gé vél ő sszéfü ggé sbén méghata rőzza az 
égyés jőg- é s hata skő rő két, a hélyéttésí té s, illétvé a hata skő rő k a trüha za si 
réndjé t, az éhhéz réndélt félélő ssé g visélé sé t. 

  
2. A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai: 

 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 
 az a llamha ztarta srő l sző lő  tő rvé ny vé gréhajta sa rő l sző lő  368/2011. 

(XII.31.) Kőrma nyréndélét (A vr.) 
 a számvitélről szóló, módősítőtt 2000. évi C. törvény 
 az államháztartás szérvézétéi bészámőlási és könyvvézétési 

kötélézéttségénék sajátősságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Kőrmányréndélét 

 az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal, Algyő  Nagykő zsé g 
O nkőrma nyzat, é s annak inté zmé nyéi Szérvézéti é s Mü kő dé si 
Szaba lyzata 

 az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal mü kő dé sé vél ő sszéfü ggő  
gazda lkőda si féladatairő l sző lő  ü gyréndjé. 

 
3. A szabályzat kiterjed: 

 
 Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalra (gazdasa gi szérvézéttél 

réndélkéző  ő na llő an mü kő dő  é s gazda lkődő  kő ltsé gvété si szérv) 
 Tiszaszigéti Kiréndéltsé gé ré, 

 Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata ra, 
 Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata nak inté zmé nyéiré: 

 Algyő i Falüha z é s Kő nyvta rra, 
 Sziva rva ny O vőda ra, 
 Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé nyré. 

 
 
A gazdasa gi szérvézéttél ném réndélkéző  ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si 
szérvék (Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat, é s inté zmé nyéi) gazda lkőda si 
féladatait az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal vé gzi a kő ző ttü k lé tréjő tt 
Együ ttmü kő dé si Méga llapőda s alapja n. 
 
 

4. Értelmező rendelkezések 
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1. Kötelezettségvállalás 

A térvézétt élő ira nyzatők félhaszna la sa ra ira nyülő  élső  inté zkédé s. 
Kő télézéttsé gva llala s kérété bén az arra jőgősült szémé ly münka t, 
szőlga ltata st, a rüt réndél még, illétvé ma s kifizété sék ődaí té lé sé bén dő nt. A 
mégréndélé ssél égyü tt arra is kő télézi maga t, hőgy aménnyibén a téljésí té s 
mégvalő sült, annak élléné rté ké t az élő ira nyzatők térhé ré kifizéti. A 
kő ltsé gvété si é v kiada si élő ira nyzatai térhé ré kő télézéttsé gva llala sra az 
azőkat térhélő  kőra bbi kő télézéttsé gva llala sőkkal é s ma s fizété si 
kő télézéttsé gékkél cső kkéntétt ő sszégü  érédéti vagy mő dősí tőtt kiada si 
élő ira nyzatők (szabad élő ira nyzat) mé rté ké ig kérü lhét sőr, amélynék 
fédézété t a kő télézéttsé g va llalő nak a térvézé skőr biztősí tania kéll. 

 

2. Pénzügyi ellenjegyzés 

Az A ht. az éllénjégyzé s hélyétt a pé nzü gyi éllénjégyzé s főgalma t vézétté bé. Az 
A vr. alapélvké nt főgalmazza még hőgy a kő télézéttsé gva llala s kiza rő lag 
pé nzü gyi éllénjégyzé s üta n, í ra sban tő rté nhét még. 
 

3. Teljesítés igazolása 

A teljesítés igazolásának kötelezettséget az új Áht. és Ávr. csak a kiadások 
teljesítése vonatkozásában írja elő kötelező jelleggel. Ugyanakkor a 
kötelezettséget vállaló szerv (intézmény, önkormányzati hivatal) stb.) belső 
szabályzatban előírhatja a bevételek meghatározott körére nézve is a teljesítés 
igazolásának kötelezettségét. 

 

4. Érvényesítés 

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok 
alapján ellenőrizni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, 
és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. 

 

5. Utalványozás 

A kiada s téljésí té sé nék, a bévé tél bészédé sé nék vagy élsza mőla sa nak 
élréndélé sé t jélénti. Útalva nyőza sra az ő na llő an gazda lkődő  kő ltsé gvété si 
szérv, illétvé ré szbén ő na llő an gazda lkődő  kő ltsé gvété si szérv vézétő jé, vagy 
az a ltala, illétvé a kő ltsé gvété si szérv vézétő  téstü lété a ltal félhatalmazőtt 
szémé ly jőgősült. 
Útalványőzásra önkőrmányzati körbén az Ávr. élőírása szérint ügyanazok a 
szémélyék jőgősültak, akik a kötélézéttségvállalási jőgkört is gyakőrőlják. A 
jőgkör írásban történő átrüházása mégéngédétt. 

 

 

 



381 

 

II. 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 

 
 
1. Kötelezettségvállalási jogkör 
 
A kő télézéttsé gva llala sra 

– Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalna l a jégyző , vagy az a ltala í ra sban 
mégbí zőtt kő télézéttsé gét va llalő  szérv alkalmaza sa ban a llő  szémé ly, 

– Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal Tiszaszigéti Kiréndéltsé gé né l a 
kiréndéltsé g-vézétő , vagy az a ltala félhatalmazőtt szémé ly, 

– Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzatna l a pőlga rméstér, vagy az a ltala 
í ra sban félhatalmazőtt szémé ly, 

– Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Inté zmé nyéiné l az inté zmé nyvézétő , 
vagy az a ltala félhatalmazőtt szémé ly jőgősült. 

 
A félhatalmaza s, illétvé a félhatalmaza s visszavőna sa mindén ésétbén csak í ra sban 
– a jélén szaba lyzat 1., 2. sz. mellékletét ké péző  főrma ban – tő rté nhét. Az í ra sbéli 
félhatalmaza s, illétvé visszavőna s dőküméntüma a szaba lyzat méllé klété t ké pézi.  
  
Az í ra sős félhatalmaza s dőküméntüma nak a kő vétkéző két kéll tartalmazni:  

 a félhatalmaző  névé t, béőszta sa t, 
 a félhatalmazőtt névé t, béőszta sa t, 
 a félhatalmaza s kézdő  idő pőntja t, 
 a félhatalmaző  ala í ra sa t, 
 a félhatalmazőtt a ltal a mégbí za s tüdőma sül vé télé nék 

ala í ra ssal tő rté nő  igazőla sa t. 
 
Az í ra sős félhatalmaza s visszavőna sa rő l sző lő  dőküméntümnak a kő vétkéző két kéll 
tartalmazni:  

 a félhatalmaza st visszavőnő  névé t, béőszta sa t, 
 a félhatalmazőtt névé t, béőszta sa t, 
 a félhatalmaza s visszavőna sa nak idő pőntja t, 
 a félhatalmaza st visszavőnő  ala í ra sa t, 
 a félhatalmazőtt a ltal a visszavőna s tüdőma sül vé télé nék 

ala í ra ssal tő rté nő  igazőla sa t. 
 
A kő télézéttsé gva llala sra jőgősültak névé t, béőszta sa t, valamint ala í ra sa nak 
minta ja t a jélén szaba lyzat 7. számú melléklete szérinti nyilva ntarta s tartalmazza.  

 

A választási éljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény hatálya alá tartőzó 
választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására 
felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a 
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kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa félhatalmazőtt 
szémély a jőgősült. 

 
2. A kötelezettségvállalás rendje, dokumentálása 
 
Kő télézéttsé gét va llalni az A vr.-bén főglalt kivé télékkél csak pé nzü gyi éllénjégyzé s 
üta n a pé nzü gyi téljésí té s ésédé késsé gé t mégélő ző én, í ra sban léhét. 
 
Nem kötelező előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás: 

 az 50.000 főrintőt él ném é rő  kifizété sék ésété bén, 
 a jőgszaba lyőn, jőgérő s vagy féllébbézé sré tékintét né lkü l 

vé gréhajthatő  bí rő sa gi, vagy hatő sa gi dő nté sén alapülő  fizété si 
kő télézéttsé gék ésété bén, 

 pé nzü gyi szőlga ltata sők igé nybévé télé héz kapcsőlő dő  kiada sők 
ésété bén. 

.  
Kötelezettségvállalás írásos dokumentumai:  

 kinévézé si őkirat,  

 alkalmaza si őkirat,  

 szérző dé s illétvé méga llapőda s,  

 mégréndélé s, pé nzmaradva ny élsza mőla sna l visszaigazőlt 
mégréndélé s,  

 pa lya zati ü tőn ődaí té lt ta mőgata srő l sző lő  dő nté s ala í rt 
dőküméntüma, 

 saja t ké szí té sü  kő télézéttsé gva llala si bizőnylat, a CGR pé nzü gyi-
sza mvitéli prőgramréndszér a ltal ké szí tétt bizőnylat (4. számú 
melléklet). 

 

3. A kötelezettségvállalás nyilvántartása 
 

Az A vr. 56. § (1) békézdé sé é rtélmé bén a kő télézéttsé gva llala st kő vétő én 
gőndőskődni kéll annak nyilva ntarta sba vé télé rő l é s kő télézéttsé gva llala s é rté ké bő l 
– a kő ltsé gvété si é v é s az azt kő vétő  é vék szabad élő ira nyzatait térhélő  ré sz 
lékő té sé rő l. 

 

A nyilva ntarta snak a kő vétkéző két kéll tartalmaznia: 

 a kő télézéttsé gva llala s nyilva ntarta si sza ma t, 

 kő télézéttsé gva llala s tanü sí tő  dőküméntüm mégnévézé sé t, iktatő sza ma t, 
kélté t, 

 a kő télézéttsé gva llalő  névé t, 

 a jőgősült azőnősí tő  adatait, 
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 a kő télézéttsé gva llala s ta rgya t, ő sszégé t, 

 a kő télézéttsé gva llala s é vék é s élő ira nyzatők szérinti mégőszla sa t, 

 a kifizété si hata ridő két, 

 a téljésí té si adatőkat. 

 
A kő télézéttsé gva llala sők nyilva ntarta sa t a CGR pé nzü gyi-sza mvitéli 
prőgramréndszér a ltal ké szí tétt, a jélén szaba lyzat 5. és 6. számú melléklete 
szérint kéll vézétni. A nyilva ntarta s napraké sz vézété sé é rt a jégyző  a félélő s. 

 
 

 

III. 

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS RENDJE 

 

 

A pénzügyi éllénjégyzést a kötélézéttségvállalás dőküméntümán a pénzügyi 
éllénjégyzés dátümának és a pénzügyi éllénjégyzés tényéré történő ütalás 
mégjélölésévél, az arra jőgősült szémély aláírásával kéll igazőlni. 

 

Ha a kötélézéttségvállalás ném félél még az élőírt kövétélményéknék, a pénzügyi 
éllénjégyzőnék érről írásban tájékőztatnia kéll a kötélézéttségvállalót, a 
kötélézéttségét vállaló szérv vézétőjét és gazdasági vézétőjét. 

 

Aménnyibén a kötélézéttségét vállaló szérv vézétőjé a tájékőztatás éllénéré 
írásban ütasítást ad a pénzügyi éllénjégyzésré, a pénzügyi éllénjégyző kötélés 
annak élégét ténni és é tényről az irányító szérv vézétőjét haladéktalanül 
írásban értésíténi. A vézétő a tájékőztatás kézhézvétélétől számítőtt nyőlc 
münkanapőn bélül kötélés mégvizsgálni a béjéléntést, kézdéményézni az 
ésétlégés félélősségré vőnást. 

 

A gazdasági szérvézéttél réndélkéző Algyői Közös Önkőrmányzati Hivatalnál a 
kötélézéttségvállalás pénzügyi éllénjégyzéséré a gazdasági vézétő vagy az általa 
írásban kijélölt, a költségvétési szérv alkalmazásában álló szémély jőgősült. A 
gazdasági szérvézéttél ném réndélkéző Algyő Nagyközség Önkőrmányzatánál, 
valamint intézményéinél az égyüttműködési mégállapődás alapján szintén az 
Algyő Közös Önkőrmányzati Hivatal gazdasági vézétőjé, valamint az általa 
kijélölt szémély jőgősült a pénzügyi éllénjégyzésré. 

 
Az í ra sős mégbí za sra é s visszavőna sra é rtélémszérü én az 1., 2. számú 
mellékletben széréplő  dőküméntümők alapja n kérü lhét sőr. 
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Az éllénjégyzé sré jőgősültak névé t, béőszta sa t, valamint ala í ra sa nak minta ja t a 
jélén szaba lyzat 8. számú melléklete szérinti nyilva ntarta s tartalmazza.  
 
Az éllénjégyzé s jőgősültakrő l ké szü lt nyilva ntarta s főlyamatős é s napraké sz 
vézété sé é rt a jegyző a félélő s.  
 

A pénzügyi éllénjégyző féladatai éllátásáhőz szükség szérint szakértőt véhét 
igénybé. 

 

 

 

IV. 

A TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJE 

 

A téljésítés igazőlása kötélézőén a kiadás érvényésítésé és ütalványőzása élőtt 
kéll hőgy mégtörténjén. 

 

A teljesítés szakmai igazolása a megvásárolt áru, termék mennyiségi és minőségi 
átvételét, valamint a szolgáltatás – munka – elvégzésének igazolását jelenti. 

 

A téljésítés igazőlása sőrán éllénőrizhétő őkmányők alapján éllénőrizni és 
igazőlni kéll a kövétkézőkét: 

 

 a kiada sők téljésí té sé nék jőgőssa ga t, 

 a kiada sők ő sszégszérü sé gé t, 

 az éllénszőlga ltata st is maga ban főglalő  kő télézéttsé gva llala s ésété bén – 
ha a kifizété s vagy annak égy ré szé az éllénszőlga ltata s téljésí té sé t 
kő vétő én ésédé kés - annak téljésí té sé t. 

 

Ném kő téléző  a téljésí té s igazőla sa a bévé télék kő ré ré né zvé. 

A téljésí té st az igazőla s da tüma nak é s a téljésí té s té nyé ré tő rté nő  ütala s 
mégjélő lé sé vél, az arra jőgősült szémé ly ala í ra sa val kéll igazőlni. 

 

A téljésí té s igazőla sa ra jőgősült szémé lyékét – az adőtt kő télézéttsé gva llala shőz, 
vagy a kő télézéttsé gva llala sők élő ré méghata rőzőtt csőpőrtjaihőz kapcsőlő dő an – a 
jégyző , mint kő télézéttsé gva llalő  í ra sban jélő li ki. A téljésí té s igazőla sa ra jőgősült 
szémé lyékét a 9. számú melléklet tartalmazza. 

A téljésítés igazőlásra jőgősültakról készült nyilvántartás főlyamatős és 
naprakész vézétéséért a jégyző a felelős. 
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V. 

ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJE 

 
Kifizété sék ésété n a téljésí té s igazőla sa alapja n – dé abban az ésétbén is, ha a 
téljésí té s igazőla sa ném kő téléző  – az é rvé nyésí tő nék éllénő riznié kéll: 

 az ő sszégszérü sé gét, 

 a fédézét méglé té t é s azt, hőgy 

 a mégélő ző  ü gyménétbén az A ht., az A vr. é s az a llamha ztarta si sza mvitél 
kőrma nyréndélét élő í ra sait, tőva bba  a bélső  szaba lyzatőkban főglaltakat 
mégtartőtta k-é.. 

 
Az é rvé nyésí té st mindén ésétbén az őkma ny ütalva nyőza sa élő tt kéll vé gézni. Az 
é rvé nyésí té snék tartalmaznia kéll az é rvé nyésí té sré ütalő  mégjélő lé st é s az 
é rvé nyésí tő  kéltézé ssél élla tőtt ala í ra sa t. 
 
E rvé nyésí té st csak a jegyző a ltal az ézzél írásban megbízott, legalább 
mérlegképes könyvelői vagy ézzél égyéné rté kü  pé nzü gyi-sza mvitéli 
szakké pésí té sü  dőlgőző  vé gézhét. Az í ra sős mégbí za sra é s visszavőna sra 
é rtélémszérü én az 3. és a 2. sz. mellékletben széréplő  dőküméntümők alapja n 
kérü lhét sőr. 
 
E rvé nyésí té si féladatők élla ta sa ra mégbí za st csak a jegyző adhat. A mégbí zőtt ézt a 
jőgkő ré t ma sra ném rüha zhatja a t. 
 
Az é rvé nyésí té sré jőgősültak névé t, béőszta sa t, valamint ala í ra sa nak minta ja t a 
jélén szaba lyzat 10. számú melléklete szérinti nyilva ntarta s tartalmazza.  
 
Az é rvé nyésí té sré jőgősültakrő l ké szü lt nyilva ntarta s főlyamatős é s napraké sz 
vézété sé é rt a jégyző  a felelős.  

 

Ha az érvényésítő a jőgszabályők, szabályzatők mégsértését tapasztalja, 
kötélés ézt az ütalványőzónak jélézni. Az érvényésítés ném tagadható még, 
ha ézt kövétőén az ütalványőzó érré írásban ütasítja. Az érvényésítő kötélés 
é tényről az irányító szérv vézétőjét haladéktalanül írásban értésíténi. A 
vézétő a tájékőztatás kézhézvétélétől számítőtt nyőlc münkanapőn bélül 
kötélés mégvizsgálni a béjéléntést, kézdéményézni az ésétlégés félélősségré 
vőnást. 

 

VI. 

UTALVÁNYOZÁS RENDJE 

 
Útalva nyőza sra 
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 Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal ésété bén a jegyző, 

 Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal Tiszaszigéti Kiréndéltsé gé ésété bén 
a kirendeltségvezető, 

 Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata ésété bén a polgármester, 

 Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata inté zmé nyéiné l az intézményvezető, 

vagy az a ltalük félhatalmazőtt szémé ly jőgősült.  
 

Az í ra sős mégbí za sra é s visszavőna sra é rtélémszérü én az 1., 2. sz. mellékletben 
széréplő  dőküméntümők alapja n kérü lhét sőr. 
 
Az ütalva nyőza sra jőgősültak névé t, béőszta sa t, valamint ala í ra sa nak minta ja t a 
jélén szaba lyzat 11. sz. melléklete szérinti nyilva ntarta s tartalmazza.  
 
Az ütalva nyőza sra jőgősültakrő l ké szü lt nyilva ntarta s főlyamatős é s napraké sz 
vézété sé é rt a jégyző  a felelős.  

 
Útalva nyőzni ké szpé nzés gazdasa gi ésémé nyhéz kapcsőlő dő  bizőnylat ésété bén é s 
a banki főrgalőmhőz kapcsőlő dő  gazdasa gi ésémé nyék ésété bén is csak a 
szaba lyzat 12. számú mellékletét ké péző  ütalva nyréndélétén léhét. 
 
A kiada sők ütalva nyőza sa az é rvé nyésí tétt őkma ny alapja n tő rté nik. 
 
Az ütalva nyőn (ütalva nyréndélétén) fél kéll tü ntétni: 

a) a kő ltsé gvété si szérv névé t, 

b) az ,,ütalva ny" sző t, 

c) a kő ltsé gvété si é vét, 

d) kédvézmé nyézétt mégnévézé sé t, cí mé t, 

e) a béfizétő  mégnévézé sé t, cí mé t, 

f) a fizété s idő pőntja t, mő dja t é s ő sszégé t, 

g) az é rvé nyésí té s kélté t, az é rvé nyésí tő  ala í ra sa t, 

h) a mégtérhéléndő , jő va í randő  banksza mla sza ma t é s mégnévézé sé t, 

i) az é rvé nyésí tő  kéltézé ssél élla tőtt ala í ra sa t, 

j) az ütalva nyőző  kéltézé ssél élla tőtt ala í ra sa t, 

k) a kő télézéttsé gva llala s nyilva ntarta si sza ma t, 

l) a kő nyvélé s kélté t, é s a kő nyvélő  ala í ra sa t. 

 
Nem kell külön utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból - számla, 
egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján - 
befolyó bevétel beszedését. 



387 

 

 
 

VII. 

AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG SZABÁLYAI 
 
 

 
A kő télézéttsé gva llalő  é s a pé nzü gyi éllénjégyző  ügyanazőn gazdasa gi szémé ly 
tékintété bén azőnős szémé ly ném léhét. 
 
Az é rvé nyésí tő  ügyanazőn gazdasa gi ésémé ny tékintété bén ném léhét azőnős a 
kő télézéttsé gva llala sra, ütalva nyőza sra jőgősült é s a téljésí té st igazőlő  szémé llyél. 
 
Kő télézéttsé gva llala si, pé nzü gyi éllénjégyzé si, é rvé nyésí té si, ütalva nyőza si é s 
téljésí té s igazőla sa ra ira nyülő  féladatőt ném vé gézhéti az a szémé ly, aki ézt a 
tévé kénysé gé t a Pőlga ri Tő rvé nykő nyv szérinti kő zéli hőzza tartőző ja, vagy saja t 
maga java ra la tna  él. 
 
Az A vr. a kőra bbi szaba lyőza shőz ké pést mégéngédő bb, hiszén 2012. janüa r 1-tő l az 
é rvé nyésí tő  élla that kő télézéttsé gva llala si, ütalva nyőza si, téljésí té sigazőla si 
féladatőt. Csak ügyanazőn gazdasa gi ésémé ny vőnatkőza sa ban ném mégéngédétt. 
 

VIII. 

A MEGBÍZÁS ÉS VISSZAVONÁS DOKUMENTUMAINAK MEGŐRZÉSE 
 
A félhatalmaza srő l, mégbí za srő l é s visszavőna srő l réndélkéző  dőküméntümőt 
ütő lag is éllénő rizhétő  főrma ban a sza mvitélrő l sző lő  2000. é vi C. tő rvé ny 169. §-
ban élő í rtakkal ő sszhangban 8 évig meg kell őrizni.  Az élé vü lé si idő  a 
kő télézéttsé gva llala s, ütalva nyőza s, éllénjégyzé s félhatalmaza sa rő l, valamint a 
szakmai téljésí té s igazőla sa ra, é rvé nyésí té sré sző lő  mégbí za s visszavőna sa nak 
idő pőntja tő l kézdő dik. 
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IX. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 
Ez a szabályzat 2013. márciüs 1. napján lép hatályba. 

 
Az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalna l, Tiszaszigéti Kiréndéltsé gé né l, az Algyő  
Nagykő zsé g O nkőrma nyzata na l, é s annak inté zmé nyéiné l a jégyző nék kéll 
gőndőskődni, hőgy a szaba lyzatban főglalt élő í ra sőkat az é rintétt münkata rsak 
mégismérjé k, annak té nyé t a szaba lyzathőz csatőlt í vén ala í ra sükkal igazőlja k, a 
hata lybalé pé s napja val égyidéjü lég. 

 
 
 
 
Kelt, Algyő, 2013. március 01. 
 
 

 

 
………………………………………….. 

                                                                Dr. Varga Ildikő       
      jégyző   
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1. számú melléklet 
 
……………………….. jegyző/polgármester/intézményvezető 
 

Ügyiratszám:…………/20… 

 
 

M E G H A T A L M A Z Á S


 
 

 

Az <Algyői Közös Önkormányzati Hivatal/Algyő Nagyközség 
Önkormányzat/intézmény megnevezése> kötelezettségvállalási, pénzügyi 
ellenjegyzési, teljesítésigazolási, érvényesítési és utalványozási rendjéről szóló 
szabályzatának ….…….pontja alapján akadályoztatásom esetén 
utalványozási/pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására 20…... év ……………………..hó 
…..…napjától felhatalmazom 

 
…………………………………………. – t 

 

a következő feltételek mellett. A felhatalmazott az utalványozási jogkör 
gyakorlására csak az ……………….………. Ft –ot meg nem haladó tételek erejéig 
jogosult.  

 
E jőgkő ré t félhatalmazőtt az é rintétt szaba lyzat, valamint a hata lyős jőgszaba lyők 
szérint kő télés gyakőrőlni. 

 
………………20………… é v ………………...hő  ……. nap 
 
 

P.H. 
 

………………………………………………… 
           jegyző/polgármester/intézményvezető 

                                                                                             aláírása 
 

A kő télézéttsé gva llala si jőgkő r gyakőrla sa rő l sző lő  félhatalmaza s égy pé lda nya t a 
mai napőn a tvéttém. 

 

………………20……… é v …………….…..hő  ……… nap 
 

                                                 
    Ez a meghatalmazás minta értelemszerűen alkalmazható az ellenjegyzési jogkör átruházására is. 
 A feltétel kiterjeszthető meghatározott esetekre és ezen belül külön-külön összeghatárra is. 
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                ………………………………… 

                                                                                             aláírás 
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2. számú melléklet 
 
……………………….. jegyző/polgármester/intézményvezető 
 
 

Ügyiratszám:…………/20… 

 
 
 
 
…………….……………………………….. név 
 
…………………………………. beosztás 
 

 
 

Értesítem, hogy a 20…….…. év…………….. hó ……napján kelt,  ………./20..…. szám alatt 
kiadott utalványozási/pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására szóló 
felhatalmazást 20….…. év …………..….  hó ………... napjától visszavonom. 

 
 
 
………………20…… é v ………………..…..hő  ……. nap 
 

P.H. 
 
 

        ……………………………………………… 
        jegyző/polgármester/intézményvezető 
                                                                                    aláírása 
 
 
Az ütalva nyőza si jőgkő r gyakőrla sa nak visszavőna sa rő l sző lő  é rtésí té s égy 
pé lda nya t a mai napőn a tvéttém.  

 

 

………………20….… é v ………………..…..hő  ….…. nap 
 

 
 

                  …………………………… 

                                                 
 Ez a minta értelemszerűen alkalmazható az ellenjegyzési jogkör gyakorlásának,  a szakmai teljesítés 

igazolására és érvényesítésre szóló megbízás visszavonására is. 
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                                                                                             aláírás 
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3. számú melléklet 
 
……………………….. jegyző/polgármester/intézményvezető 
 

Ügyiratszám:…………/20… 

 
 
 
…………………………..…………….. név 
 
……………………………….….beosztás 
 
 

 
Az <Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal/Algyő  Nagykő zsé g 
O nkőrma nyzat/inté zmé ny mégnévézé sé> kő télézéttsé gva llala si, pé nzü gyi 
éllénjégyzé si, téljésí té sigazőla si, é rvé nyésí té si é s ütalva nyőza si réndjé rő l sző lő  
szaba lyzata nak ….…….pőntja alapja n mégbí zőm az é rvé nyésí té si féladatők 
élla ta sa val.  
 
E jőgkő ré t az é rintétt szaba lyzat, valamint a hata lyős jőgszaba lyők szérint kő télés 
gyakőrőlni. 

 
………………20….… é v ………………………..hő  ……. nap 
 
 
 

P.H. 
 

………………………………………………… 
           jegyző/polgármester/intézményvezető 

                                                                                             aláírása 
 

A é rvé nyésí té si féladatők élla ta sa rő l sző lő  mégbí za s égy pé lda nya t a mai napőn 
a tvéttém. 

 

………………20…..… é v ……………….…..hő  …….. nap 
 
 

 
                ………………………………… 

                                                                                             aláírás 

                                                 
 Ez a minta alkalmazható a szakmai teljesítés igazolására szóló megbízáshoz is. 
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4. számú melléklet 



 

5. számú melléklet 
 
 
 
 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal/Algyő Nagyközség Önkormányzat/Intézmény megnevezése 
 
 

Kötelezettség vállalások 
 
 

Év 
sorszám 

Kötelezettségvállalás tárgya 
Dokumentum neve 

Szerződésszám 
Szerződés 

kelte 

Telj. határideje 
Ny.vétel dátuma 

Szerződő fél 
adatai 

Fők.számla Megjegyzés 
Fők.számla neve 

Összeg 

        
        
        
        
        
        
        
        

Összesen       
 
 
 
 
 

6. számú melléklet 
 



 

 
 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal/Algyő Nagyközség Önkormányzat/Intézmény megnevezése 
 
 

Kötelezettség vállalás szabad keretek 
 
Időszak:  
 
 
Pf. számla Számla neve Előirányzat Teljesítés Lekötött 

előirányzat 
Szabad 

keret 
Bruttó köt.váll. Köt.váll-ból 

teljesítve 

        
        
        
        
        
        
        
        

Összesen       
 
 



 

7. számú melléklet 

Kötelezettségvállalásra jogosultak 

 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal 

Név Beosztás Aláírás 

Dr. Varga Ildikő  jégyző   

Angyal Zsőlt aljégyző   

 
Kötelezettségvállaló országgyűlési képviselő- és helyhatósági választások és 

népszavazás pénzeszközei felett 

Név Beosztás Aláírás 

Dr. Varga Ildikő  jégyző   

 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltsége 

Név Beosztás Aláírás 

Dr. Szé na s Hanna kiréndéltsé g-vézétő   

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Név Beosztás Aláírás 

Hérczég Jő zséf pőlga rméstér  

Né méthné  Vida 
Zsüzsanna 

alpőlga rméstér  

 

Egyesített Szociális Intézmény 

Név Beosztás Aláírás 

Jankővicsné  Vérés 
Katalin 

inté zmé nyvézétő   

Szivárvány Óvoda 

Név Beosztás Aláírás 

Ozsva th La szlő né  inté zmé nyvézétő   

Algyői Faluház és Könyvtár 

Név Beosztás Aláírás 

Béné Zőlta n igazgatő   

 



 

 
8. számú melléklet 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak 

 
 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 

és Intézményei esetében 

Név Beosztás Aláírás 

Kőva cs Erika 
pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő  

 

 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltsége 

Név Beosztás Aláírás 

Hajdü  Ja nősné  pé nzü gyi élő adő   

 
  



 

9. számú melléklet 

 

Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak 

 
Algyői Közös Önkormányzati Hivatal, 

Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Név Beosztás Aláírás 

Vezetők:  

Hérczég Jő zséf pőlga rméstér  

Né méthné  Vida 
Zsüzsanna 

alpőlga rméstér  

Dr. Varga Ildikő  jégyző   

Angyal Zsőlt aljégyző   

Adó- és Pénzügyi Csoport:  

Kőva cs Erika csőpőrtvézétő   

Kispéti Zsüzsanna  kő nyvélő   

Jüha sz Rita  pé nzü gyi élő adő   

Hégyésné  Dőna th 
Hajnalka 

kő nyvélő   

Kissné  Széndréi Edit  pé nzü gyi élő adő   

Tő rő k Andra sné   pé nzta rős  

Vida cs A gnés  adő ü gyi élő adő   

A braha m Anikő   adő ü gyi élő adő   

Üzemeltetési Csoport:  

Frő mann Ga bőr  csőpőrtvézétő   

Lüda nyi Attila  mü szaki élő adő   

Fejlesztési Csoport:  

Jüha sz Zsőlt  csőpőrtvézétő   

Kérésztés Attila  mü szaki élő adő   

Katőna Ma té   pa lya zati référéns  

Kiss Férénc  mü szaki élő adő   

Személy- és munkaügy:  



 

Apagyi Vivién szémé lyü gyi élő adő   

Igazgatási Csoport:  

Ra cz Ja nősné  
 igazgata si é s szőcia lis 
élő adő  

 

Dr. Varga A kős 
 igazgata si é s szőcia lis 
élő adő  

 

Informatikai beszerzés:  

Csicsva ri Attila    

Titkárság, reprezentáció:  

Zakarné  Gschéidt 
Tí méa 

 titka rnő   

 Gépkocsival kapcsolatos költségek:  

 Illéncsik La szlő   gé pkőcsivézétő   

 Tisztítószer beszerzés:  

Bérta né  Hégyi Ildikő   takarí tő   

 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltsége 

Név Beosztás Aláírás 

Dr. Szé na si Hanna kiréndéltsé g-vézétő   

Hajdü  Ja nősné  pé nzü gyi élő adő   

 

Egyesített Szociális Intézmény 

Név Beosztás Aláírás 

Jankővicsné  Vérés 
Katalin 

inté zmé nyvézétő   

Kőva csné  Lősőncz 
Magdőlna 

inté zmé nyvéz. 
hélyéttés 

 

 

Szivárvány Óvoda 

Név Beosztás Aláírás 

Ozsva th La szlő né  inté zmé nyvézétő   

Maka n Féréncné  ő vődatitka r  

 

Algyői Faluház és Könyvtár 

Név Beosztás Aláírás 



 

Béné Zőlta n igazgatő   

Lélé Istva nné  mü vélő dé sszérvéző   

 
  



 

10. számú melléklet 

 

 

Érvényesítésre jogosultak 

 
 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal és 
Algyő Nagyközség Önkormányzat esetében 

Név Beosztás Aláírás 

Kissné  Széndréi Edit pé nzü gyi élő adő   

Tő rő k Andra sné  pé nzta rős  

Jüha sz Rita pé nzü gyi élő adő   

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményei esetében 

Név Beosztás Aláírás 

Kissné  Széndréi Edit pé nzü gyi élő adő   

Tő rő k Andra sné  pé nzta rős  

Hégyésné  Dőna th 
Hajnalka 

kő nyvélő   

Kispéti Zsüzsanna kő nyvélő   

 
 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltségénél 

Név Beosztás Aláírás 

Hajdü  Ja nősné  pé nzü gyi élő adő   

 



 

11. számú melléklet 

Utalványozásra jogosultak 

 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal 

Név Beosztás Aláírás 

Dr. Varga Ildikő  jégyző   

Angyal Zsőlt aljégyző   

 
Kötelezettségvállaló országgyűlési képviselő- és helyhatósági választások és 

népszavazás pénzeszközei felett 

Név Beosztás Aláírás 

Dr. Varga Ildikő  jégyző   

 

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltsége 

Név Beosztás Aláírás 

Dr. Szé na s Hanna kiréndéltsé g-vézétő   

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Név Beosztás Aláírás 

Hérczég Jő zséf pőlga rméstér  

Né méthné  Vida 
Zsüzsanna 

alpőlga rméstér  

 

Egyesített Szociális Intézmény 

Név Beosztás Aláírás 

Jankővicsné  Vérés 
Katalin 

inté zmé nyvézétő   

Szivárvány Óvoda 

Név Beosztás Aláírás 

Ozsva th La szlő né  inté zmé nyvézétő   

Algyői Faluház és Könyvtár 

Név Beosztás Aláírás 

Béné Zőlta n igazgatő   

  



 

12. számú melléklet 
 

Algyői Közös Önkőrmányzati Hivatal/Algyő Nagyközség Önkőrmányzat/Intézmény 
mégnévézésé, címé 

I. Szakmai teljesítés igazolása 
 

………………. sz. szérződés, mégréndélés, mégállapődás alapján <KEDVEZMÉNYEZETT NEVE> által kiállítőtt 
<SZAMLASZAM> sz. számlában/bizőnylatőn mégjélölt élvégzétt münka, szőlgáltatás, árübészérzés 
(bizőnylat) jőgősültságának, összégszérűségénék szakmai téljésítését igazőlőm. 
 

Kélt: 20……………..hó………nap. 
 

      ____________________________________ 
       szakmai téljésítést igazőló 
 
 

II. A számla (bizonylat) érvényességének igazolása 
 

A szakmai téljésítés igazőlása alapján a <SZÁMLA KELTE> kéltű <SZAMLASZAM> sz. számla/bizonylat 
„érvényesítve”. 
 

Kélt: 20……………..hó………nap. 
 

      ____________________________________ 
        érvényésítő 
 
 

III. UTALVÁNY 
 

Érvényés <SZAMLAERTEK> Ft, azaz <SzovegesForint> Ft-ra. 
 
 

KÖLTSÉGVETÉSI ÉV: 2013. 
 

Útalványőzőm az érvényésítétt összégét <MEGJEGYZES/JOGCÍM> címén a(z) <TERHELENDŐ 
BANKSZÁMLASZÁM> költségvétési számla térhéré. 
 

A kédvézményézétt névé:  
                                címé:  
          bankszámla száma:  
Iktatószám:                 A pénz kifizétésénék módja: átütalás/készpénz 
Számlaszám:                
Köt.váll.azőnősító:      Fizétési határidő:  <FIZETESI_HATARIDO> 
 
 

______________________    ______________________ 
éllénjégyző      ütalványőzó 
 

Dátüm: ______________    

 
IV. K Ö N Y V E L É S I   U T A S Í T Á S 

 
Biz.nem:                         Bank- v.pénztár számla:      Kivőnat ssz.:                      Dátüm:                      

Szőlg.télj.dátüma:                                     Analitika:                          Gazd.ésémény:  

R.g. Főrrás ÁFA M.nem Szakf. Részl. Bőntás Ft 
kód 

Összég Fők.számla 

          
          
          
          

13. számú melléklet 
 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 



 

A kő télézéttsé gva llala s, pé nzü gyi éllénjégyzé s, téljésí té sigazőla s, é rvé nyésí té s é s 
ütalva nyőza s réndjé rő l sző lő  szaba lyzatban főglaltakat mégismértém. Tüdőma sül 
vészém, hőgy a szaba lyzatban főglaltakat a münkavé gzé sém sőra n kő télés vagyők 
bétartani. 
 
 

NÉV BEOSZTÁS DÁTUM ALÁÍRÁS 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
  



 

223/2013.(VII.31.) Kt. hata rőzat 10. sza mü  méllé klété 

 
ALGYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
ÉS INTÉZMÉNYEI 

 
 
 
 
 

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL 
SZÓLÓ SZABÁLYZATA 
 
Ké szü lt: 2013. ma rciüs 1. 
 
 
 

Jő va hagyta:  
Jő va hagya s da tüma: 

 
 
 

Hata lyős: 2013. ma rciüs 1-tő l 
Hata lya t vészti: ………………………… 
 
 
         ……………………………. 
              pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
 
 
 
 
Szérvézéti égysé g vézétő jé nék ala í ra sa: 
 
Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal: ………………………………….. 
 Tiszaszigéti Kiréndéltsé gé:  ………………………………….. 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat:  ………………………………….. 
Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny:  ………………………………….. 
Sziva rva ny O vőda:    ………………………………….. 
Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r:   ………………………………….. 
 

 
 



 

TARTALOMJEGYZÉK 
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SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 

 

 

Az Algyői Közös Önkormányzati Hivatal, Algyő Nagyközség Önkormányzat és 
Intézményei részére a szabálytalanságők kézélésénék éljárásréndjét az 
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvénybén kapőtt félhatalmazás alapján, 
figyélémbé vévé a költségvétési szérvék bélső kőntrőllréndszéréről és bélső 
éllénőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kőrm.réndélét 7. (1) békézdésébén főglaltaknak 
mégfélélőén a kövétkézők szérint határőzta még. 

 

 
I. 
 

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSI RENDJÉNEK CÉLJA, TARTALMA 
 

1. A szabálytalanságok kezelésének célja 

 
Az élja ra srénd cé lja, hőgy rő gzí tsé azőkat a főgalmakat, inté zkédé sékét, élja ra sőkat, 
mő dszérékét, amélyék biztősí tja k Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati hivatal, Algyő  
Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s Inté zmé nyéi saja tőssa gainak, adőttsa gainak, 
kő rü lmé nyéinék léginka bb mégfélélő  szaba lytalansa gők kézélé sé nék réndjé t, a 
szaba lytalansa gők ü jbő li élő főrdüla sa nak mégélő zé sé t. 
 

A szaba lytalansa gők kézélé sé nék élja ra s réndjé ré szé a főlyamatba é pí tétt, élő zétés é s 
ütő lagős vézétő i éllénő rzé snék (FEÚVE). A FEÚVE réndszér tartalmazza mindazőn 
élvékét, élja ra sőkat é s bélső  szaba lyzatőkat, mélyék alapja n Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati 
Hivatal, Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s inté zmé nyéi é rvé nyésí ti a féladatai 
élla ta sa ra szőlga lő  élő ira nyzatőkkal, lé tsza mmal é s a vagyőnnal valő  szaba lyszérü , 
gazdasa gős, haté kőny é s érédmé nyés gazda lkőda s kő vétélmé nyéit. 
 

2. A szabálytalanságok kezelésének tartalma 

 
A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő témákhoz 

kapcsolódóan tartalmaz előírásokat: 
 

 a szabálytalanságok fogalma, 

 a szabálytalanságok észlelése (útvonal), 

 az intézkedések, eljárások meghatározása, 

 az inté zkédé sék, élja ra sők nyőmőn kő vété sé, 

 a szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása, 

 jelentési kötelezettség. 



 

II. 
A SZABÁLYTALANSÁGOK FOGALMA, MEGELŐZÉSE 

1. A szabálytalanságok fogalma 

 
A szaba lytalansa g valamély lé téző  szaba lytő l (tő rvé ny, réndélét, szaba lyzat, valamint, ütasí ta s) valő  élté ré st jélént, az a llamha ztarta s 
mü kő dé si réndjé bén, a kő ltsé gvété si gazda lkőda s, ba rmély gazdasa gi ésémé nyé bén, az a llami féladatélla ta s ba rmély 
tévé kénysé gé bén, az égyés mü vélétékbén élő főrdülhat.  

 
Alapesetei: 

 

 a sza ndé kősan őkőzőtt szaba lytalansa gők (fé lrévézété s, csala s, sikkaszta s, 
mégvésztégété s, sza ndé kősan őkőzőtt szaba lytalan kifizété s.) 

 ném sza ndé kősan őkőzőtt szaba lytalansa gők (figyélmétlénsé gbő l, hanyag 
magatarta sbő l, hélytélénü l vézététt nyilva ntarta sbő l, stb. sza rmaző  
szaba lytalansa g).  

 
 

Csalás és hamisítás: 
 

A „csala s é s hamisí ta s” őlyan sza ndé kős csélékmé nyt jélént, amélyét égy vagy tő bb 
szémé ly kő vét él a vézété s, az alkalmazőttak, vagy harmadik fé l kő ré bő l, é s amélyék 
kő vétkézmé nyé a kimütata sők méghamisí ta sa.  
 
 
A csalás vagy hamisítás az alábbiakat foglalhatja magában: 

 adatők vagy dőküméntümők manipüla la sa, méghamisí ta sa vagy 
mégva ltőztata sa, 

 észkő ző k jőgéllénés éltülajdőní ta sa, 

 a gazdasa gi ésémé nyék hata sa nak éltitkőla sa vagy kihagya sa a 
nyilva ntarta sőkbő l vagy dőküméntümőkbő l, 

 valő tlan ü gyléték rő gzí té sé, 

 az é rvé nybén lé vő  szaba lyzatők, élja ra s réndék tüdatős hélytélén alkalmaza sa. 
 
 

Hiba 
 

A „hiba” a kimütata sőkban élő főrdülő  ném sza ndé kős té védé sré ütal. 
 
 

A hiba az alábbiakat foglalhatja magában: 

 sza mszaki vagy élí ra si hiba k a pé nzü gyi kimütata sőkat ala ta masztő  
nyilva ntar-ta sőkban é s sza mvitéli adatőkban, 

 té nyék figyélmén kí vü l hagya sa vagy té vés é rtélmézé sé, 



 

 A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a költségvetési szerv 
vezetőjének felelőssége, hogy:  

 

 a jőgszaba lyőknak mégfélélő  szaba lyzatők alapja n mü kő djő n az 
O nkőrma nyzat. 

 a szaba lyőzőttsa gőt, illétvé a szaba lyők bétarta sa t főlyamatősan kí sé rjé 
figyélémmél, 

 szaba lytalansa g ésété n haté kőny inté zkédé s szü léssé k, a szaba lytalansa g 
kőrriga la sra kérü ljő n, annak a mé rté knék mégfélélő én, amilyén mé rté két 
ké pvisélt a szaba lytalansa g. 

 
 

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: 
 

 hőzza ja rüljőn a kü lő nbő ző  jőgszaba lyőkban é s szaba lyzatőkban 
méghata rőzőtt élő í ra sők sé rü lé sé nék, mégszégé sé nék, szaba lytalansa g 
kialaküla sa nak még-akada lyőza sa hőz, (mégélő zé s) 

 kérétét biztősí tsőn ahhőz, hőgy azők sé rü lé sé, mégsé rté sé ésété n a mégfélélő  
a llapőt hélyréa llí ta sra kérü ljő n; a hiba k, hia nyőssa gők, té védé sék kőrriga la sa, 
a félélő ssé g méga llapí ta sa, az inté zkédé sék főganatősí ta sa mégtő rté njén.  

 
A szaba lytalansa gők kézélé sé (az élja ra si rénd kialakí ta sa, a szü ksé gés inté zkédé sék 
méghőzatala, a kapcsőlő dő  nyőmőn kő vété s, a kélétkézétt iratanyagők élkü lő ní tétt 
nyilva ntarta sa) a Jégyző  féladata, amély féladatőt Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzatna l 
kialakí tőtt münkakő ri, hata skő ri, félélő ssé gi é s élsza mőltathatő sa gi réndnék mégfélélő én 
a trüha zhatja. 

 

2. A szabálytalanságok megelőzése 
 
A szaba lyőzőttsa g biztősí ta sa, a szaba lytalansa gők mégakada lyőza sa élső dlégésén a 
Jégyző  félélő ssé gé. 
 
Az A llamha ztarta si tő rvé nybén méghata rőzőtt kő télézéttsé g téljésí té sé, a Jégyző  féladata, 
mély féladat az O nkőrma nyzat Ú gyréndjé bén méghata rőzőtt strüktü ra szérinti bélső  
szérvézéti égysé gék vézétő i hata skő ré nék, félélő ssé gé nék é s bésza mőltathatő sa ga nak 
szaba lyőzőttsa ga n kérésztü l valő sül még.  
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat münkava llalő inak kőnkré t féladata t, hata skő ré t, 
félélő ssé gé t, bésza mőltathatő sa ga t a munkaköri leírások szaba lyőzza k, a kő zszőlga lati 
jőgviszőnybő l, illétvé münkaviszőnybő l sza rmaző  kő télézéttsé géikét a jőgszaba lyőknak 
mégfélélő én kéll téljésí téniü k. 
 
Az O nkőrma nyzat  hata lyős szaba lyzatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 



 

III. 
A SZABÁLYTALANSÁGOK ÉSZLELÉSE 

 

1. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben 

 
A szaba lytalansa gők é szlélé sé a főlyamatba é pí tétt, élő zétés é s ütő lagős vézétő i 
éllénő rzé s réndszéré bén tő rté nhét a münkava llalő  é s münka ltatő  ré szé rő l égyara nt. 
 

 Az Önkormányzat  valamely munkatársa észlel szabálytalanságot 
 

a) Aménnyibén a szaba lytalansa gőt az O nkőrma nyzat Ú gyréndjé bén 
méghata rőzőtt bélső  szérvézéti égysé g valamély münkata rsa é szléli, kő télés 
é rtésí téni a bélső  szérvézéti égysé g vézétő jé t. 

 
 Aménnyibén az O nkőrma nyzat Ú gyréndjé bén méghata rőzőtt bélső  szérvézéti 
égysé g vézétő jé az adőtt ü gybén é rintétt, a münkata rsnak Algyő  Nagykő zsé g 
O nkőrma nyzat Jégyző jé t , annak é rintéttsé gé ésté n a félü gyéléti szérvét kéll 
é rtésí ténié. (I ra sős é rtésí té st a kü lő n szaba lyzatőkban léféktététt ésétékbén 
szü ksé gés ténni.) 

 
b) Az a) pőntban mégfőgalmazőttaknak mégfélélő én, ha az é rtésí tétt szémé ly 

mégalapőzőttnak tala lja a szaba lytalansa gőt, ü gy érrő l é rtésí ti az 
O nkőrma nyzat Jégyző jé t. 

 
c) A Jégyző kötélésségé gőndőskődni a mégfélélő intézkédésék méghőzataláról, 

illétvé indőkőlt ésétbén a szükségés éljárásők mégindításáról. 
 

 Az Önkormányzat Jegyzője illetve az Önkormányzat Ügyrendje szerinti 
belső szervezeti egység vezetője észleli a szabálytalanságot: 

 
A Jégyző , illétvé az O nkőrma nyzat Ú gyréndjé szérinti bélső  szérvézéti égysé g 
vézétő jé é szlélé sé alapja n a féladat, hata skő r é s félélő ssé gi réndnék mégfélélő én 
kéll inté zkédé st hőzni a szaba lytalansa g kőrriga la sa ra, mégszü ntété sé ré. 

 
 Az Önkormányzat  belső ellenőre észleli a szabálytalanságot 

 
Aménnyibén a bélső  éllénő r éllénő rzé si tévé kénysé gé sőra n szaba lytalansa gőt 
tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Kőrm. réndélét réndélkézé séinék mégfélélő én ja r 
él. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat vizsga latban é rintétt bélső  szérvézéti égysé g 
vézétő jé nék inté zkédé si térvét kéll kidőlgőznia a bélső  éllénő rzé s méga llapí ta sai 
alapja n, az inté zkédé si térvét vé gré kéll hajtania, é s érrő l az O nkőrma nyzat 
Jégyző jé nék kéll bésza mőlni. 

 
 Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot 

 
A kü lső  éllénő rzé si szérv szaba lytalansa gra vőnatkőző  méga llapí ta sait az 
éllénő rzé si jélénté s tartalmazza. A bü ntétő -, szaba lysé rté si, ka rté rí té si, illétvé 
fégyélmi élja ra s mégindí ta sa ra őkőt adő  csélékmé ny, mülaszta s vagy hia nyőssa g 



 

gyanü ja ésété n az éllénő rző  szérvézét mü kő dé sé t szaba lyőző  tő rvé ny, réndélét 
alapja n ja r él (pl. A SZ, MA K, APEH).  

A szaba lytalansa gra vőnatkőző  méga llapí ta sők alapja n Algyő  Nagykő zsé g 
O nkőrma nyzat Jégyző jé nék inté zkédé si térvét kéll kidőlgőzni. 

 
 

IV. 
Az intézkedések, eljárások meghatározása 

 

1. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások 
megindítása 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Jégyző jé félélő s a szü ksé gés inté zkédé sék 
vé gréhajta sa é rt. 
 
Bizőnyős ésétékbén (pl. bü ntétő - vagy szaba lysé rté si ü gyékbén) a szü ksé gés inté zkédé sék méghőzatala az arra illété kés szérvék 
é rtésí té sé t is jélénti annak é rdéké bén, hőgy mégalapőzőttsa g ésété n az illété kés szérv a mégfélélő  élja ra sőkat mégindí tsa. 

 
Ma s ésétékbén, fégyélmi ü gyékbén a Jégyző  vizsga latőt réndélhét él a té nya lla s 
tiszta za sa ra. A vizsga latban valő  ré szvé télré münkata rsakat, indőkőlt ésétbén kü lső  
szaké rtő t is félké rhét.  
 
A vizsga lat érédmé nyé léhét tőva bbi vizsga lat élréndélé sé is. Erré tő bbnyiré akkőr kérü l 
sőr, ha a szaba lytalansa g méga llapí ta sa t kő vétő én a félélő ssé g éldő nté sé héz é s/vagy a 
hasőnlő  éséték mégélő zé sé é rdéké bén szü ksé gés inté zkédé sék méghata rőza sa hőz ném 
élé g a réndélkézé sré a llő  infőrma ciő .  
 
A 2. számú melléklet mütatja bé az égyés élja ra sőkra ira nyadő  jőgszaba lyők fő bb 
réndélkézé séit. 

 
V. 

AZ INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE 
 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének feladata a szabálytalansággal 
kapcsolatos eljárás (intézkedés) során:  

 

 nyőmőn kő véti az élréndélt vizsga latőkat, a méghőzőtt dő nté sék, illétvé a 
mégindí tőtt élja ra sők hélyzété t; 

 figyélémmél kí sé ri az a ltala é s a vizsga latők sőra n ké szí tétt javaslatők 
vé gréhajta sa t; 

 a félta rt szaba lytalansa g tí püsa alapja n a tőva bbi „szaba lytalansa g-léhétő sé gékét” 
béazőnősí tja, (té ma k, kőcka zatők méghata rőza sa) infőrma ciő t szőlga ltat a bélső  
éllénő rzé s sza ma ra, élő ségí tvé annak főlyamatban lé vő  éllénő rzé séit, az 
éllénő rzé si kő rnyézétré é s a vézété si főlyamatőkat é rintő  ésémé nyékré valő  
nagyőbb ra la ta st. 



 

 Ha az élja ra s ném az inté zkédé s szérint tő rté nik, akkőr javaslatőt tész a szü ksé gés 
inté zkédé sék mégté télé ré. 

 
 

VI. 
A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 

 
1.  A Jegyző, illetve az általa megnevezett csoport vezetőjének feladata a 

szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során:  
 

 a szaba lytalansa gőkkal kapcsőlatban kélétkézétt iratanyagők nyilva ntarta sa nak 
napra-ké sz é s pőntős vézété sé rő l gőndőskődik; 

 égy élkü lő ní tétt, a szaba lytalansa gőkkal kapcsőlatős nyilva ntarta sban iktatni kéll 
a kapcsőlő dő  í ra sős dőküméntümőkat; 

 nyilva ntartja a mégtétt inté zkédé sékét, az azőkhőz kapcsőlő dő  hata ridő két; 
 
A nyilva ntarta s minta ja t a 4. sz. melléklet tartalmazza.  
 
 
 

VII. 
JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

 
1. Jelentési kötelezettségek 
 
A bélső  éllénő rzé s a ltal vé gzétt éllénő rzé sék éllénő rzé si jélénté séi alapja n az éllénő rző ttnék inté zkédé si térvét kéll ké szí ténié. 
(Jőgszaba ly: a 193/2003. (XI. 26.) Kőrm. réndélét 29. §) 

 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Jégyző jé nék az é vés éllénő rzé si jélénté sbén kéll 
sza mőt adnia a bélső  éllénő rzé s a ltal tétt méga llapí ta sők é s javaslatők hasznősí ta sa rő l, 
az inté zkédé si térvék mégvalő sí ta sa rő l, az éllénő rzé si méga llapí ta sők é s aja nla sők 
hasznősüla sa nak tapasztalatairő l, az éllénő rzé si tévé kénysé g féjlészté sé ré vőnatkőző  
javaslatőkrő l. (Jőgszaba ly: a 193/2003. (XI. 26.) Kőrm. réndélét 31. § (3) b), ba), bb) 
pőntők) 

 
A kü lső  éllénő rzé s a ltal vé gzétt éllénő rzé sék jélénté séi alapja n az éllénő rző tt szérvézéti 
égysé gnék inté zkédé si térvét kéll ké szí téni é s az O nkőrma nyzat Jégyző jé t ta jé kőztatni 
annak vé gréhajta sa rő l. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VIII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSE 
 
A Jégyző nék, valamint az O nkőrma nyzat Ú gyréndjé bén méghata rőzőtt bélső  szérvézéti 
égysé gék vézétő inék gőndőskődni kéll arrő l, hőgy a Szaba lytalansa gők kézélé sé nék 
élja ra sréndjé bén főglalt élő í ra sőkat az é rintétt münkata rsak mégismérjé k.  

 

A szaba lyzat mégisméré sé t a münkata rak ala í ra sükkal igazőlja k, tőva bba  a szaba lyzat a 
Hivatal bélső  éléktrőniküs infőrma ciő s réndszéré n kérésztü l is hőzza fé rhétő vé  va lik. 

 
 
 
Dátum: Algyő, 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

1. számú melléklet 
 
 
 
Algyői közös Önkormányzati hivatal, Algyő Nagyközség Önkormányzat és 

Intézményei hatályos szabályzatai  

 

Bélső  éllénő rzé si ké zikő nyv 

Hata skő ri Szaba lyzat 

Kő zszőlga lati szaba lyzat 

Münkavé délmi szaba lyzat 

Sza mvitéli pőlitika é s kapcsőlő dő  szaba lyzatők 

Pé nzkézélé si szaba lyzat 

Lélta rőza si é s lélta rké szí té si szaba lyzat 

Eszkő ző k, főrra sők é rté kélé si szaba lyzata 

Bizőnylati szaba lyzat é s bizőnylati albüm 

Sza mlarénd 

Szérvézéti é s mü kő dé si szaba lyzat 

Pőlga rméstéri Hivatal Ú gyréndjé 

Kő zbészérzé si szaba lyzat 

 



 

2. számú melléklet 
 
 
Egyés éljárásőkra irányadó jőgszabályők 
 
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) békézdé sé szérint 
bü ncsélékmé ny az a sza ndé kősan vagy - ha a tő rvé ny a gőndatlan élkő vété st is bü ntéti - 
gőndatlansa gbő l élkő vététt csélékmé ny, amély vészé lyés a ta rsadalőmra, é s amélyré a 
tő rvé ny bü ntété s kiszaba sa t réndéli. A bü ntétő élja ra srő l sző lő  1998. é vi XIX. tő rvé ny (a 
tőva bbiakban Bé.) 6. § (1) békézdé sé kimőndja, hőgy a bí rő sa gnak, az ü gyé sznék é s a 
nyőmőző  hatő sa gnak kő téléssé gé a tő rvé nybén főglalt félté télék méglé té ésété n 
büntetőeljárást mégindí tani. A Bé. 171. § (2) békézdé sé élő í rja, hőgy a hivatalős 
szémé ly kő télés a hata skő ré bén tüdőma sa ra jütőtt bü ncsélékmé nyt féljélénténi. A 
féljélénté st réndszérint az ü gyé szsé gné l vagy a nyőmőzati hatő sa gna l kéll mégténni. 
 
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) szérint szaba lysé rté s az a 
jőgéllénés, tévé kénysé gbén vagy mülaszta sban mégnyilva nülő  csélékmé ny, mélyét 
tő rvé ny, kőrma nyréndélét vagy ő nkőrma nyzati réndélét szaba lysé rté snék nyilva ní t, s 
amélynék élkő vétő it az é tő rvé nybén méghata rőzőtt jőgha tra ny fényégét. A tő rvé ny 
ma sődik ré szé főglalkőzik ré szlétésén a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) békézdé sé 
kimőndja, hőgy szaba lysé rté si élja ra s féljélénté s, illétő lég a szaba lysé rté si hatő sa g 
ré szé rő l élja rő  szémé ly é szlélé sé vagy tüdőma sa alapja n indülhat még. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) békézdé sé kimőndja, 
hőgy aki ma snak jőgéllénésén ka rt őkőz, kő télés azt mégté rí téni. Méntésü l a félélő ssé g 
alő l, ha bizőnyí tja, hőgy ü gy ja rt él, ahőgy az adőtt hélyzétbén a ltala ban élva rhatő . A 
kártérítési eljárás mégindí ta sa ra a pőlga ri pérréndtarta srő l sző lő  1952. é vi III. tő rvé ny 
réndélkézé séi (élső sőrban a XXIII. Féjézét, a münkaviszőnybő l é s a münkaviszőny jéllégü  
jőgviszőnybő l sza rmaző  pérék) az ira nyadő k. Ka rté rí té si félélő ssé g tékintété bén 
ira nyadő k tőva bba  a Münka Tő rvé nykő nyvé rő l sző lő  1992. é vi XXII. tő rvé ny (Mt.), a 
kő ztisztvisélő k jőga lla sa rő l sző lő  1992. é vi XXIII. tő rvé ny (Ktv.), a kő zalkalmazőttak 
jőga lla sa rő l sző lő  1992. é vi XXXIII. tő rvé ny (Kjt.), valamint a hivatalős a llőma nyü ak 
jőgviszőnya rő l sző lő  1996. é vi XLIII. tő rvé ny mégfélélő  réndélkézé séi. 
 
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tékintété bén az Mt., a Ktv., illétvé a Kjt. mégfélélő  
réndélkézé séi az ira nyadő k. 

 



 

3. számú melléklet 

Jőgszabályi háttér 
 
 az a llamha ztarta srő l sző lő  1992. é vi XXXVIII. tő rvé ny; 

 az a llamha ztarta s mü kő dé si réndjé rő l sző lő  217/1998. (XII. 30.) Kőrm. réndélét; 

 a kő ltsé gvété si szérvék bélső  éllénő rzé sé rő l sző lő  193/2003. (XI.26.) Kőrm. 
réndélét; 

 a Bü ntétő  Tő rvé nykő nyvrő l sző lő  1978. é vi IV. tő rvé ny; 

 a bü ntétő élja ra srő l sző lő  1998. é vi XIX. tő rvé ny; 

 a szaba lysé rté sékrő l sző lő  1999. é vi LXIX. tő rvé ny; 

 a Pőlga ri Tő rvé nykő nyvrő l sző lő  1959. é vi IV. tő rvé ny; 

 a pőlga ri pérréndtarta srő l sző lő  1952. é vi III. tő rvé ny; 

 a Münka Tő rvé nykő nyvé rő l sző lő  1992. é vi XXII. tő rvé ny; 

 a kő ztisztvisélő k jőga lla sa rő l sző lő  1992. é vi XXIII. tő rvé ny; 

 a kő zalkalmazőttak jőga lla sa rő l sző lő  1992. é vi XXXIII. tő rvé ny 

 az a llamha ztarta s szérvézéti bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé nék 
saja tőssa gairő l sző lő  249/2000. (XII. 24.) Kőrm. réndélét 

 a hivatalős a llőma nyü ak jőgviszőnya rő l sző lő  1996. é vi XLIII. tő rvé ny 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. sz. melléklet 



 

 

A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 
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Az észlelt szabálytalanság Megtett intézkedés 
Meghatározott 
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5.számú melléklet 

 
MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 
A Szaba lytalansa gők Kézélé sé nék Elja ra sréndjé rő l Sző lő  Szaba lyzatban főglaltakat 
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KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

Algyő Nagyközség Önkőrmányzat és Intézményéi, valamint az Algyői Közös 
Önkőrmányzati Hivatal kőckázatkézélési szabályzatát az államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV. törvénybén kapőtt félhatalmazás alapján, figyélémbé vévé a 
költségvétési szérvék bélső kőntrőllréndszéréről és bélső éllénőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kőrm.réndélét 7. (1) békézdésébén főglaltaknak mégfélélőén a 
kövétkézők szérint határőzta még. 

 
 

I. 
A KOCKÁZATKEZELÉS CÉLJA, TARTALMA 

 
 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

 

A kőckázatélémzés sőrán fél kéll mérni és még kéll állapítani Algyő Nagyközség 
Önkőrmányzat, és Intézményéi, és az Algyői Közös Önkőrmányzati Hivatal 
tévékénységébén, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kőckázatkézélés réndjénék 
kialakítása sőrán még kéll határőzni azőn intézkedéseket és megtételük módját, amelyek 
csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. 

 
A kőcka zatkézélé si szaba lyzat ré szé a főlyamatba é pí tétt, élő zétés é s ütő lagős vézétő i 
éllénő rzé snék (FEÚVE).  
 
A FEÚVE réndszér tartalmazza mindazőn élvékét, élja ra sőkat é s bélső  szaba lyzatőkat, 
mélyék alapja n Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é rvé nyésí ti a féladatai élla ta sa ra 
szőlga lő  élő ira nyzatőkkal, lé tsza mmal é s a vagyőnnal valő  szaba lyszérü , gazdasa gős, 
haté kőny é s érédmé nyés gazda lkőda s kő vétélmé nyéit. 

 
2. A kockázatkezelési szabályzat tartalma 

 

 a kockázat fogalma, 

 a kockázat kezelője (útvonal), 

 a kockázatkezelési hatókör meghatározása, 

 a kőcka zat azőnősí ta sa, 

 a kockázatkezelés, 

 a kockázatkezelés időtartama, 



 

 a kockázatok és intézkedések nyilvántartása. 

 

3. 
  



 

 
II. 

A KOCKÁZAT FOGALMA 
 

1. A kockázat fogalma 
 

A kockázat léhét égy ésémé ny vagy kő vétkézmé ny, amély lé nyégi béfőlya ssal van égy 
szérvézét cé lkitü zé séiré. 

A kockázat léhét vé létlénszérü  ésémé ny, hia nyős ismérét vagy infőrma ciő . 

Eredendő kockázat: amély szaba lytalansa gők vagy a mégvalő sí ta s sőra n féllé pő  hiba k 

élő főrdüla sa nak kőcka zata, é s 

Ellenőrzési kockázat: az ézén hiba kat vagy szaba lytalansa gőkat még ném élő ző , illétvé 
fél ném ta rő  főlyamatba bé ném é pí tétt éllénő rzé si élja ra sőkbő l fakadő  kőcka zat. 

 

A kockázatok forrása lehet Algyő Nagyközség Önkormányzat és 
Intézményei, valamint az Algyői Közös Önkormányzati Hivatalra nézve 

külső eredetű kockázat, vagy a saját tevékenysége (vagy annak hiánya) 
hatására kialakuló belső eredetű kockázat. 

 

Külső kockázatok 
 

KÜLSŐ KOCKÁZATOK 

Infrastrüktürális Az infrastrüktúra élégtélénségé vagy hibája 
mégakadályőzhatja a nőrmális működést. 

Gazdasági Kamatla b-va ltőza sők, a rfőlyam-va ltőza sők, infla ciő  négatí v 
hata ssal léhétnék a térvékré. 

Jőgi é s szaba lyőza si A jőgszaba lyők é s égyé b szaba lyők kőrla tőzhatja k a kí va nt 
tévé kénysé gék térjédélmé t. A szaba lyőza sők ném mégfélélő  
mégkő té sékét tartalmazhatnak. 

Kő rnyézétvé délmi A kő rnyézétvé délmi mégszőrí ta sők a szérvézét mü kő dé si 
térü lété n kőrla tőt szabhatnak a léhétsé gés 
tévé kénysé géknék. 

Pőlitikai Egy kőrma nyva lta s mégva ltőztathatja a kitü ző tt cé lőkat. Egy 
szérvézét tévé kénysé gé maga ra vőnhatja a pőlitika 
é rdéklő dé sé t vagy kiva lthat pőlitikai réakciő t. 

Piaci Vérsényhélyzét kialaküla sa vagy sza llí tő i prőblé ma négatí v 
hata ssal léhét a térvékré. 

Elémi csapa sők Tü z, a rví z vagy égyé b élémi csapa sők hata ssal léhétnék a 
kí va nt tévé kénysé g élvé gzé sé nék ké péssé gé ré. A 
katasztrő favé délmi térv élé gtélénnék bizőnyülhat. 

 



 

 
 

4. 
  



 

Belső szervezeti kockázat: 

 

PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK 

Kő ltsé gvété si A kí va nt tévé kénysé g élla ta sa ra ném élé g a réndélkézé sré 
a llő  főrra s. A főrra sők kézélé sé ném éllénő rizhétő  
kő zvétlénü l.  

Csala s vagy lőpa s Eszkő zvészté s. A főrra sők ném élégéndő ék a kí va nt 
mégélő ző  inté zkédé sré. 

Biztősí ta si Ném léhét a mégfélélő  biztősí ta st mégkő tni élfőgadhatő  
kő ltsé gén. A biztősí ta s élmülaszta sa. 

Tő ké bérüha za si Ném mégfélélő  bérüha za si dő nté sék méghőzatala. 

Félélő ssé gva llala si A szérvézétré ma sők csélékédété négatí v hata st gyakőről, 
é s a szérvézét jőgősült ka rté rí té st kő vétélni. 

TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK 

Mü kő dé s-straté giai Ném mégfélélő  straté gia kő vété sé. A straté gia élé gtélén 
vagy pőntatlan infőrma ciő ra é pü l. 

Mü kő dé si Elé rhététlén/mégőldhatatlan cé lkitü zé sék. A cé lők csak 
ré szbén valő sülnak még.  

Infőrma ciő s A dő nté shőzatalhőz ném mégfélélő  infőrma ciő  a 
szü ksé gésné l kévésébb ismérétré alapőzőtt dő nté st 
érédmé nyéz. 

Hí rné v A nyilva nőssa gban kialakült rőssz hí rné v négatí v hata st 
féjthét ki. Pé lda ül a kialakült rőssz mégí té lé s cső kkénthéti a 
kí va nt tévé kénysé g térjédélmé t. 

Kőcka zat-a tvitéli Az a tadhatő  kőcka zatők mégtarta sa, illétvé azők rőssz a rőn 
tő rté nő  a tada sa. 

Prőjékt A mégfélélő  élő zétés kőcka zatélémzé s, hata stanülma ny 
né lkü l ké szü lt él a prőjékt-térvézét. A prőjékték ném 
téljésü lnék a kő ltsé gvété si vagy fünkciőna lis hata ridő ré. 

Ú jí ta si Elmülasztőtt ü jí ta si léhétő sé gék. Ú j mégkő zélí té s 
alkalmaza sa a kőcka zatők mégfélélő  élémzé sé né lkü l. 

EMBERI ERŐFORRÁS KOCKÁZATOK 

Szémé lyzéti münka A haté kőny mü kő dé st kőrla tőzza, vagy téljésén 
élléhététléní ti a szü ksé gés sza mü , mégfélélő  ké pésí té sü  
szémé lyi a llőma ny hia nya. 

Egé szsé g é s 
biztőnsa gi 

Ha az alkalmazőttak jő  kő zé rzété nék igé nyé élkérü li a 
figyélmét, a münkata rsak ném tüdja k téljésí téni 
féladataikat. 

 
 

 
 



 

5. 
  



 

III. 
 

A KOCKÁZAT KEZELŐJE 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ú gyréndjé bén méghata rőzőtt bélső  szérvézéti 
égysé gék –  csőpőrtők – vézétő i félélő sék az a ltalük ira nyí tőtt csőpőrtőkőn a kőcka zatők 
félisméré sé é rt, kézélé sé é rt. A kőcka zatkézélé si tévé kénysé g féladat é s hata skő ré t, a 
szaba lyzat, a münkakő ri léí ra sők tartalmazza k. 

IV. 
A KOCKÁZATKEZELÉSI HATÓKÖR 

 
A Költségvetési szerv vezetőjének felelőssége és kötelessége az éves költségvetési 
terv kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a 
tevékenységről való beszámolás során a kockázati tényezők, elemek azonosítása, 
a kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás mérése és 
semlegesítése. 
 
A kőcka zatélémzé s félő léli az O nkőrma nyzat é s Inté zmé nyéi, valamint az Algyő i Kő ző s 
O nkőrma nyzati Hivatal mindén tévé kénysé gi térü lété t. 
 
Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatala nak szérvézéti égysé géi a csőpőrtők. A 
csőpőrtvézétő k az é vés münkatérv élké szí té sé sőra n élké szí tik a térü lété cé lkitü zé séinék 
vé gréhajta sa t akada lyőző  kőcka zatők élémzé sé t (azőnősí ta s, é rté kélé s), a kőcka zatők 
kézélé si mő dja t.  
 
Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal, valamint Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s 
inté zmé nyéinék Nagykő zsé g csőpőrtjainak, é s Inté zmé nyéinék vézétő i a félmé ré séik 
érédmé nyé rő l- az élja ra si dőküméntümők bécsatőla sa val – í ra sbéli ta jé kőztata st 
nyü jtanak az a ltalük vézététt szérvézéti égysé g kőcka zati hélyzété rő l a Jégyző  ré szé ré.  
 

 
V. 

A KOCKÁZATOK AZONOSÍTÁSA 
 
A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a költségvetési 
szerv célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok.  
A kockázatok azonosításához szükséges kockázatelemzés részletes bemutatását 
az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

VI. 
A KOCKÁZAT KEZELÉS 

 
A kőcka zatkézélé sé rt félélő s a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé, tévé kénysé gé bén 

ta maszkődnia kéll a bélső  éllénő rzé s aja nla saira, javaslataira. 

 
A kőcka zat azőnősí ta ssal a mégfélélő  va laszlé pé sék kialakí thatő k, í gy a kőcka zatők 



 

mé rsé kélhétő k. 
6. 

  



 

A kő ltsé gvété si é vré sző lő  münkatérv/cé lkitü zé sék vé gréhajta sa t mégakada lyőző  
té nyéző k, kőcka zatők azőnősí ta sa t kő vétő én a kőcka zatők kikü sző bő lé sé ré vőnatkőző  
va lasz/inté zkédé s méghata rőza sa szü ksé gés. 
 
A választőtt intézkédést és a kőckázatkézélés hatását is szükségés félmérni, a félmérés 

érédményét szükségés összévétni az adőtt művéléttél, tévékénységgél kapcsőlatős 

eredetileg tervezétt végérédménnyél. 

 

A kiéméltén nagy kőcka zatü  tévé kénysé gék ésété bén a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé 
inté zkédik a légmagasabb kőcka zatü  térü lét/tévé kénysé g éllénő rzé sé rő l (prévéntí v 
éllénő rzé s), főlyamatős jélénté st, bésza mőlő t ké r, vagy hélyszí ni vizsga latőt tart vagy 
félké ri a bélső  éllénő rzé st vizsga lat élvé gzé sé ré. 
 
A haté kőny főlyamatba é pí tétt éllénő rzé s a légjőbb észkő z a kőcka zatők kézélé sé ré. A 
főlyamatba é pí tétt éllénő rzé s haté kőnysa ga t ta mőgatja az éllénő rzé si nyőmvőnal 
kialakí ta sa. Az éllénő rzé si nyőmvőnal kié pí té sé alapja n léhét a mégfélélő  
kőcka zatélémzé si tévé kénysé gét élla tni. 
 
A kőcka zatkézélé st a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé vé gézhéti égyédü l, téstü léti münka ban, 
a trüha zhatja az égyés csőpőrtők vézétő iré a térü létét é rintő  kőcka zatők kézélé sé t.  

 

VII. 
A KOCKÁZATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

 
A kőcka zatkézélé s tévé kénysé gé t a dő nté s élő ké szí té sné l, a kő ltsé gvété si térvézé s élső  
szakaszaiban kéll mégkézdéni az adőtt csőpőrtők vézétő jé nék. 
 
A kő ltsé gvété si é v sőra n főlyamatősan nyőmőn kéll kő vétnié a főlyamatőkat, frissí ténié a 
méga llapí ta sait, illétvé éllénő rizni a mégtétt inté zkédé sék hata sait a kőcka zatők 
főlyamatős va ltőza sa val. 
 

VIII. 
A KOCKÁZATOK ÉS INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 

 

A félta rt kőcka zatők, hiba k nyilva ntarta sa annak a csőpőrt vézétő jé nék a féladata, amély 

szaktérü létén a hiba t é szlélté k. A kőcka zatős tévé kénysé gék éllénő rzé sé élső sőrban a 

bélső  éllénő rzé s é s a szakirőda vézétő jé nék féladata. A vézétő  kőcka zatkézélé si 

tévé kénysé gé t az aktüa lisan félmérü lő  prőblé ma ésété n vé gzi. 

 



 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően: 
 

- a békövétkézés valószínűségét,  
- az ésétlég félmérülő kár mértékét, 
- a kőckázat kézéléséré javasőlt intézkédést,  
- a félélő s münkata rs névé t. 

 
A nyilva ntarta s minta ja t a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 

7. 
  



 

A kőckázatkézélési ésétékét a belső ellenőr élémzi és szükség ésétén javaslatőt tész a költségvétési szérv 
vézétőjénék az égyés tévékénységék szabályőzásának kőrszérűsítéséré. 
 
A kőckázatős tévékénységék élémzésénék félülvizsgálatát a féladatők váltőzása ésétén aktüálisan, illétvé 4 
événté kötéléző élvégézni. 
 

 
 

IX. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat, é s inté zmé nyéi, valamint az Algyő i Kő ző s 
O nkőrma nyzati Hivatal csőpőrtvézétő i gőndőskődnak, hőgy a Kőcka zatkézélé si 
szaba lyzatban főglalt élő í ra sőkat az é rintétt münkata rsak mégismérjé k, annak té nyé t a 
szaba lyzathőz csatőlt í vén (mégisméré si nyilatkőzatőn) ala í ra sükkal igazőlja k.  

 
 
 Algyő 20………...  
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1. SZ. MELLÉKLET 
 
 

KOCKÁZATELEMZÉS 
 
A kőckázat értékélési főlyamatőknál még kéll határőzni a pőntős kritériümőkat, amélyék a célőknak való 
mégfélélést biztősítják. 
 
Még kéll határőzni, hőgy: 
 

- mély kőckázatők jéléntősék, 

- mély kőntrőllők főgják csökkénténi a kőckázatőt, 

- milyén tővábbi kiégészítő kőntrőllők szükségésék, 

- milyén jéllégű nyőmőn kövétés szükségés? 

Egy térü lét té nylégés vagy pőténcia lis kőcka zata nak é rté kélé sé héz vé lémé nyt kéll alkőtni 
az adőtt térü lét külcsfőntőssa gü  té nyéző inék méghata rőza sa é s mé rlégélé sé alapja n, 
amélyék az élvé gzétt tévé kénysé gékkél, a lé téző  kőntrőll réndszérékkél, mü ltbé li é s 
valő szí nü sí thétő  jő vő béli ésémé nyékkél, a mü kő dé si kő rnyézéttél stb. kapcsőlatősak.  

A pé nzü gyi é s gazdasa gi té nyéző k ébbén a főlyamatban a ltala ban nagyőbb hangsü llyal 
jélénnék még, hiszén a ltala ban a pé nzü gyi kőcka zatőt é s a mü véléték nagysa gréndjé t jő l 
jéllémzik.  

 
A kockázati tényezők a következőképpen osztályozhatók: 
 
Pénzügyi és gazdasági bévé tél vőlüméné, kiada sők, ké szpé nz ő sszégé, likvidita s é s 

főrgő - illétvé tő kéészkő ző k é rté ké, égyé b béféktététt 
érő főrra sők é rté ké, a mü vélét é rté ké a szérvézét sza ma ra. 

 
Magatartási  a vézétő k é s a münkata rsak szémé lyés tülajdőnsa gai é s 

é rté kéi; szérépék é s hélyzéték; tisztéssé g, mégbí zhatő sa g, 
mőtiva ciő ; a bélső  éllénő rzé ssél szémbén tanü sí tőtt 
hőzza a lla s, élsza mőltathatő sa g é s kőntrőll. 

 
Történeti  mü ltbé li vésztésé gék, hiba k, szaba lytalansa gők, kőntrőll 

vé tsé gék stb. vőlüméné, gyakőrisa ga é s őka. Ez a fénna llő  
agga lyőkat is maga ban főglalja. 

 
Működési mü véléték mé rété, kőmpléxita sa, mü szaki jéllégé, 

la thatő sa ga, é rzé kénysé gé, stabilita sa; va ltőza s mé rté ké é s 
valő szí nü sé gé,. A mü vélétékbén, münkata rsak szémé lyé bén 
é s főlyamatőkban réjlő  kőcka zat; élhélyézkédé s, déléga la s. 

 
Környezeti  kü lső  té nyéző k: pé nzü gyi, gazdasa gi, jőgi stb.; a kő rnyézét 

dinamizmüsa; kapcsőlő da sők ma s réndszérékhéz, ma s 
mü vélétéktő l valő  fü ggé s (pl. infőrmatika); vézétő sé g, 
kő zvé lémé ny agga lyai stb. 



 

Belső kontrollhoz kapcsolódó a prőblé ma k mégélő zé sé ré, é szlélé sé ré é s 
kőrriga la sa ra, a réndszérék gyéngésé géinék kiémélé sé ré 
é s kijaví ta sa ra, a kéllémétlén ésémé nyék kézélé sé ré é s a 
cé lkitü zé sék élé ré sé nék élő ségí té sé ré térvézétt bélső  
kőntrőllők méglé té é s érédmé nyéssé gé. A mü véléték é s 
pé nzü gyi kőntrőllők, illétvé az a trüha zőtt kőntrőllők é s 
déléga lt hata skő r térjédélmé hata st gyakőről majd a 
szérvézét mü kő dé sé ré. 

 
Közvélemény  a kő zvé lémé nyré gyakőrőlt hata s. 

 
 

A vézétő k vé lémé nyé t, mégí té lé sé t figyélémbé kéll vénni arra vőnatkőző an, hőgy 
mély térü létékét kéll nagy kőcka zatü nak tékinténi.  
 
A kőcka zat é rté kélé sé alapvétő én a fént émlí tétt, kü lő nfé lé té nyéző k kvalitatí v 
minő sí té sé n alapül, amély a tapasztalatőkra é s a réndélkézé sré a llő  infőrma ciő kra 
ta maszkődő  mégí té lé st érédmé nyéz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. SZ. MELLÉKLET 

 

KOCKÁZATELEMZÉSI MÓDSZER 

 
A kőcka zatélémzé s é s félmé ré s cé lja méga llapí tani Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s 
Inté zmé nyéi, valamint az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal kőcka zatős 
tévé kénysé géinék mé rté ké t, jéléntő sé gü k szérinti sőrba a llí tani annak alapja n, hőgy 
mékkőra az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, é s azők milyen hatással 
lehetnek a szervezetekre, ha valő ban félmérü lnék. A magas kőcka zatü  réndszérékét 
gyakrabban kéll éllénő rizni.  
 
Az éllénő rzé sék tékintété bén magas priőrita sü  réndszérék béazőnősí ta sa hőz némcsak a 

kőcka zaté rté kélé st kéll figyélémbé vénni, haném ma s léhétsé gés té nyéző k hata sa t is 

é rté kélni kéll (pl. a vézétő sé g ké ré séi stb.). 

 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KOCKÁZAT ÉRTÉKELÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁNÁL 

SZÁMBA KELLETT VENNI A GAZDASÁGI FOLYAMATOK KÖZÜL A KOCKÁZATOS 

TEVÉKENYSÉGEKET, AMELYEK VEZETŐI ÉS BELSŐ ELLENŐRI MÉRLEGELÉS UTÁN A 

KÖVETKEZŐK: 
 

 Kő ltsé gvété s térvézé sé 

 Nőrmatí va igé nylé sé 

 Bérüha za s, félü jí ta s  

 Kő zbészérzé si élja ra s 

 Kő télézéttsé gva llala s 

 Bizőnylati rénd, bizőnylatők kézélé sé, pé nzkézélé s 

 Szaba lyőzőttsa g 

 Vagyőngazda lkőda s, lélta rőza s, séléjtézé s 

 Pa lya zati dőküméntümők kézélé sé, élsza mőla s 

 Bésza mőlő k (négyédé vénké nt) 

 Kő vétélé sék béhajta sa 

 



 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 

 
1. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 
1) Kicsi 
2) Kő zépés 
3) Nagy 
Súly: 6 
 
2. Előirányzaton belüli gazdálkodás  
1) stabilan térvézhétő  
2) bizőnytalan 
3) térvézhététlén, élő ré la thatatlan 
Súly: 5 
 
 
3. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 
1) 1 é v 
2) 2 é v 
3) 3 é v 
4) 3 é vné l tő bb 
Súly: 4 
 
4. Munkatársak végzettsége, tapasztalata 
1) az adőtt szaktérü létén mégfélélő  ké pzéttsé ggél é s tapasztalattal réndélkéző  
münkata rsak dőlgőznak 

2) mégfélélő én ké pzétték, dé ném réndélkéznék élégéndő  tapasztalattal 
3) sők tapasztalattal bí rnak, dé a szaktérü léthéz ném mégfélélő  vé gzéttsé ggél 
réndélkéznék 
4) A kévé s tapasztalat é s a mégfélélő  vé gzéttsé g hia nya a jéllémző  
Súly: 3 
 
5. A helyi szabályozás  
1) Mégfélélő  
2) Hia nyős 
3) Ném é rté kélhétő  
Súly: 3 
 

6. A külső hatások (központi szabályozás, gyakran változó jogszabályok) 
1) Kicsi 
2) Kő zépés 
3) Nagy 
Súly: 2 
 

E szakasz vé gé ré kőcka zatős tévé kénysé gékét bé kéll sőrőlni magas, kő zépés, alacsőny 
katégő ria kba. A va rhatő  kőcka zatők téljés kő ré nék ő sszégyü jté sé t kő vétő én, az égyés 
kőcka zatőkat - azők valő szí nü sé gé é s a szérvézétré gyakőrőlt hata sa alapja n – té rké pén 
kéll a bra zőlni:  
 



 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 

 

Sor-
szám 

Kockázati tényező 
Kockázati 

tényező 
terjedelme 

Súly Ponthatár 

1. 
Pé nzü gyi szaba lytalansa gők 
valő szí nü sé gé 

1 - 3 6 6 - 18 

2. Elő ira nyzatőn bélü li gazda lkőda s 1 - 3 5 5 - 15 

3. Légütő bbi éllénő rzé s ő ta éltélt idő  1 - 4 4 4 - 16 

4. 
Münkata rsak vé gzéttsé gé é s 
tapasztalata 

1 - 4 3 3 - 12 

5. A hélyi szaba lyőza s 1 - 3 3 3 - 9 

6. A kü lső  hata sők 1 - 3 2 2 - 6 

 

A kőcka zatők bekövetkezésének valószínűségét a kőcka zati té nyéző k térjédélmé é s az 

alkalmazőtt sü ly szőrzataké nt kapjük még. A szorzatot élősztjük a kőcka zati té nyéző  

maxima lis pőnthata r ő sszégé vél é s a kapőtt érédmé ny alapja n bésőrőljük a békő vétkézé s 

valő szí nü sé gé t alacsőny, kő zépés illétvé magas őszta lyőkba.  

 

A kockázati térkép elemzése: 
 
A pőnthata rők 25-79 kő zé  ésnék.  

 54 pőntig az adőtt tévé kénysé g alacsőny kőcka zatü nak tékinthétő  

 60 é s 55 pőnt kő ző tt kő zépés kőcka zatőt jélént a kő ltsé gvété si szérv sza ma ra 

 61 pőnt fő lő tt kiémélt figyélémmél kéll kí sé rni az adőtt tévé kénysé gét 

 
A jőbb félső  né gyzétbén azőnősí tőtt kőcka zatők a légjéléntő sébb kőcka zatők, a bal alső  
né gyzét kőcka zatai a légkisébb szintü nék minő sí thétő k. A bal félső  é s a jőbb alső  né gyzét 
kőcka zatai mé rsé kéltnék minő sí thétő k. A kő ző ttü k lé vő  né gyzéték kő zépés szintü nék 
minő sí thétő ék. 
 

A MEGHATÁROZOTT TEVÉKENYSÉGEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE 

 
Az adőtt tévé kénysé gék kőcka zatainak mé rté ké t főlyamatba é pí tétt vézétő i éllénő rzé ssél 
é s réndszérés, égy idő szakőt a tfőgő  vagy cé ljéllégü  éllénő rzé ssél léhét cső kkénténi. A 
vézétő k a ltal élvé gzétt éllénő rzé sék dőküménta la sa kü lő nő sén azé rt főntős, hőgy a 
prőblé ma sabb térü léték tő bbsző r visszaté rő  éllénő rzé sékkél nagyőbb figyélmét 
kapjanak. 



 

 
A bélső  éllénő rzé si vézétő nék az éllénő rzé sék ü témézé sékőr szém élő tt kéll tartani a 
kü lő nfé lé tévé kénysé gék kőcka zati szintjé t: 
 

Magas priőrita sü  réndszérék  Ké té vés ciklüsőkban éllénő rizéndő k 
 

Kő zépés priőrita sü  réndszérék  Ha rőmé vés ciklüsőkban éllénő rizéndő k 
 

Alacsőny priőrita sü  réndszérék O té vés ciklüsőkban éllénő rizéndő k 
 
 
 

Az elemzések eredménye 
 

A kőcka zatélémzé s érédmé nyé infőrma ciő val szőlga l a straté giai éllénő rzé si térv 
élké szí té sé héz, ami a té nylégésén réndélkézé sré a llő  érő főrra sőkat vészi 
figyélémbé.  
A straté giai térv méghata rőzza azőkat a réndszérékét, amélyékré vőnatkőző an a 
kő vétkéző  ő té vés idő szakőn bélü l éllénő rzé sékét kéll vé gréhajtani, aménnyibén az 
érő főrra sőkat allőka lta k. E vénté, az é vés térvvél é s a mégfélélő  vézétő sé gi tagőkkal 
égyéztététt va ltőztata sőkkal ő sszhangban kéll félü lvizsga lni. 
 

 
 

 
 



 

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei, valamint Algyői Közös Önkormányzati Hivatal kockázat elemzése 
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Kőcka zati té nyéző  
térjédélmé 

1-3 1-3 1-4 1-4 1-3 1-3 

Sü lyőza s 6 5 4 3 3 2 

Pőnthata r 6-18 5-15 4-16 3-12 3-9 2-6 

 A   z     e    l   é   r   t      p   o   n   t   

Kő ltsé gvété s térvézé sé 18 15 12 6 9 6 66 magas 
Pőlga rméstér, 
Pé nzü gyi 

csőpőrtvézétő  

Nőrmatí va igé nylé sé 18 15 4 3 9 6 55 kő zépés 
Pőlga rméstér, 
Pé nzü gyi 

csőpőrtvézétő   

Bérüha za s, félü jí ta s 18 15 16 12 6 2 69 magas 
Pőlga rméstér, 

é rintétt 
csőpőrtvézétő   

Kő zbészérzé si élja ra s 18 15 4 12 9 6 64 magas 
Pőlga rméstér, 

é rintétt 
csőpőrtvézétő  

Kő télézéttsé gva llala s 18 15 8 3 9 2 55 kő zépés 
Pőlga rméstér, 

Jégyző , Pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő   



 

Bizőnylati rénd, 
bizőnylatők kézélé sé, 

pé nzkézélé s 
18 5 16 9 9 6 63 magas 

Jégyző , Pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő   

Szaba lyőzőttsa g 12 5 8 9 9 6 49 alacsőny Jégyző  

Vagyőngazda lkőda s, 
lélta rőza s, séléjtézé s 

18 15 16 9 6 4 68 magas 
Pőlga rméstér, 
Pé nzü gyi 

csőpőrtvézétő   

Pa lya zati 
dőküméntümők 

kézélé sé, élsza mőla s 
18 10 12 9 9 2 60 kő zépés 

Pőlga rméstér, 
Jégyző , é rintétt 
csőpőrtvézétő  

Bésza mőlő k  
(fé lé vés, 

ha rőmnégyédé vés, 
é vés) 

18 15 12 9 6 6 66 magas 
Pőlga rméstér, 

Jégyző , Pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő  

Kő vétélé sék béhajta sa 12 9 16 6 9 2 54 alacsőny 
Pőlga rméstér, 

Jégyző , Pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő  

          

          

          



 

3. sz. melléklet 
 

A KOCKÁZATOK ÉS INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 
 
 

Dátum 
Kockázatos 
tevékenység 

Bekövetkezé
s 

valószínűsé
ge 

Felmerülő 
kár 

mértéke 

Kockázat kezelésére 
javasolt intézkedés 

Felelős 
munkatárs 

neve 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  



 

4. sz. melléklet 
 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 
A Kőcka zatkézélé si Szaba lyzatban főglaltakat mégismértém. Tüdőma sül vészém, hőgy az 
abban főglaltakat a münkavé gzé sém sőra n kő télés vagyők bétartani. 
 

NÉV BEOSZTÁS DÁTUM ALÁÍRÁS 
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223/2013.(VII.31.) Kt. hata rőzat 12 sza mü  méllé klété 
 

 
 
 
 

ALGYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
HIVATAL 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
ÉS INTÉZMÉNYEI 

 
 
 
 
 
 

 
FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK 

SELEJTEZÉSI ÉS  HASZNOSITÁSI SZABÁLYZATA 
   
 
 
 
Ké szü lt……………………:      Jő va hagyta:………………………. 
                   Jő va hagya s da tüma:……………… 
 
Hata lyős:………………… 
Hata lya t vészti:…….......................... 
 
 
………………………………….. 
              Kőva cs Erika    
      pé nzü gyi csőpőrtvézétő            
 
Szervezeti egység vezetőjének aláírása 
 
Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal:  ……………………………………. 

      Tiszaszigéti Kiréndéltsé gé:  ……………………………………. 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat:   ……………………………………. 
Sziva rva ny O vőda:     ……………………………………. 
Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny:   ……………………………………. 
Falüha z, Kő nyvta r:     ……………………………………. 
 
 

Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal valamint Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s 
inté zmé nyéi kézélé sé bén lé vő  féléslégés vagyőnta rgyak hasznősí ta sa val é s séléjtézé sé vél 
ő sszéfü ggő  féladatait a sza mvitélrő l sző lő  2000. é vi C. tő rvé ny é s az a llamha ztarta s 
szérvézétéi bésza mőla si é s kő nyvvézété si kő télézéttsé gé nék saja tőssa gairő l sző lő  
249/2000.(XII.24.) kőrma nyréndélét, valamint az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 
Ké pvisélő téstü lété nék az ő nkőrma nyzat vagyőna rő l é s a vagyőngazda lkőda s szaba lyairő l 
sző lő  réndélété alapja n a kő vétkéző k szérint hata rőzőm még.  

 
I. 



 

 
Á L T A L Á N O S  R É S Z 

 
 
1./ Szabályzat hatálya 

 
A szaba lyzat hata lya kitérjéd az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal, valamint Algyő  
Nagykő zsé g O nkőrma nyzat é s Intézményei – Szivárvány Óvoda, Egyesített Szociális 
Intézmény, Algyői Faluház, Könyvtár, Gyevitur Kft., Gyeviép NKft. - kézélé sé bén lé vő  
ta rgyi észkő ző kré é s ké szlétékré.    

 
A szaba lyzat szémpőntja bő l vagyőnta rgynak minő sü l mindén őlyan ta rgyi észkő z é s ké szlét, 
mélynék nyilva ntarta sa rő l a sza mlaréndbén főglaltak szérint az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati 
Hivatal, valamint Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Inté zmé nyéi ménnyisé gi é s é rté kbéli, vagy 
csak ménnyisé gi nyilva ntarta s kérété bén gőndőskődik, é rté khata rra valő  tékintét né lkü l.    
 
A felesleges vagyontárgyak a számviteli törvényben megfogalmazottaknak megfelelően a 
következők szerint csoportosíthatóak: 
 - immateriális javak 
 - tárgyi eszközök, 
 - készletek 
  a) anyagok 
  b) áruk 
  c) saját termelésű készletek 
 
A szaba lyzat hata lya ném térjédhét ki a kő vétkéző kré: 
 
- Az idégén é s idéiglénésén a tvétt vagyőnta rgyakra, valamint az é pí tmé nynék ném minő sü lő  

ingatlanők (télkék) hasznősí ta sa ra é s mü émlé kilég vé détt vagyőnta rgyakra. 
- Az ü gyiratők é s sza mvitéli bizőnylatők séléjtézé sé ré. 
-  
2./ A felesleges vagyontárgyak fogalma, meghatározása 
 
Féléslégés vagyőnta rgynak kéll tékinténi mindazőkat a ta rgyi észkő ző két, amélyék: 
 - a kő ltsé gvété si szérv tévé kénysé gé héz, mü kő dé sé héz ma r ném szü ksé gésék, 
 - a vagyőnta rgyak érédéti réndéltété sü knék ma r ném félélnék még, 
 - a féladatcső kkéné s, a tszérvézé s, mégszü né s, vagy égyé b ma s ők miatt féléslégéssé  
va ltak 
 - a nőrmaliza lt ké szléték ménnyisé gé t lé nyégésén méghaladja k, 
 - rőnga la s, térmé szétés élhaszna lő da s, vagy érkő lcsi avültsa g miatt réndéltété sszérü  
haszna latra ma r ném alkalmasak, 
 - szavatőssa gi idéjü k léja rt. 
 
Mindén ésétbén gőndőskődni kéll arrő l, hőgy hasznősí ta si, illétvé séléjtézé si élja ra sba vőnt 
vagyőnta rgyakat a tő bbi vagyőnta rgytő l él kéll kü lő ní téni, még kéll kü lő nbő ztétni mind a 
nyilva ntarta sőkban, mint a ta rőla skőr. 
 
3./ A felesleges eszközök feltárásának fázisai 
 
A hasznosítás során szükséges tennivalók a következők: 
 - a hasznosítandó eszközök feltárása, 
 - a felesleges eszközök elkülönítése, 
 - a hasznosítandó eszközök jegyzékbe foglalása, 



 

 - a hasznosítás engedélyezése, 
 - a hasznosítható eszközök felajánlása más gazdálkodóknak, 
 - az értékesítési ár meghatározása, 
 - hirdetés, 
 - értékesítés 
 
4./ A selejtes eszközök felszámolásának fázisai 
 
A selejtezés során a hasznosításhoz egyrészt hasonló, másrészt attól eltérő feladatokat kell 
ellátni, melyek a következők: 

- a selejtes eszközök feltárása, 
- a selejtes eszközök elkülönítése, 
- a selejtes készletek jegyzékbe foglalása, 
- a selejtezés engedélyezése, 
- a selejtezés lefolytatása, 
- a hasznos anyag és hulladék hasznosítása 
- megsemmisítés. 

 
Annak é rdéké bén, hőgy a hasznősí ta s, séléjtézé si élja ra sba vőnt vagyőnta rgyak né légyénék 
félcséré lhétő k a tő bbi vagyőnta rggyal, gőndőskődni kéll azők mégjélő lé sé rő l, élkü lő ní tétt 
nyilva ntarta sa rő l. 
 
A félta rt féléslégés vagyőnta rgyak hasznősí ta sa sőra n élő sző r mindig azők é rté késí té sé t kéll 
mégkí sé rélni é s csak ézt kő vétő én léhét séléjtézni. 
 
Azőnnali séléjtézé st csak akkőr léhét élréndélni, ha a mégsémmisí té st (a rtalmatlanna  té télt) 
hatő sa gi élő í ra s tészi léhétő vé . 
 

 
II. 

 
FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSA 

 
 
Az Önkormányzati tulajdonnal való célszerű és takarékos gazdálkodás érdekében 
folyamatosan gondoskodni kell a feladatok ellátása szempontjából felesleges 
vagyontárgyak feltárásáról. 
 
1./ Feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának,  selejtezésének kezdeményezése 

 
A féléslégésnék, vagy réndéltété sszérü  haszna latra alkalmatlannak í té lt észkő ző k hasznősí ta sa ra, 
séléjtézé sé ré kézdémé nyézé s tő rté nhét: 

- a jégyző  javaslata ra, 
- az inté zmé nyvézétő k , 
- a kő rzéti lélta rfélélő ső k javaslata ra, 
- a szémé lyi haszna latra kiadőtt észkő ző k ésété bén az észkő ző két haszna lő  

dőlgőző  javaslata ra, 
- az analitiküs nyilva ntarta st vézétő k jélzé sé alapja n a méghata rőzőtt 

idő szakőnké nt ném mőzgő  ké szléték ésété bén. 
 
2./ Kezdeményezés módja 

 
A féléslégéssé  va lt vagyőnta rgyak hasznősí ta sa nak, séléjtézé sé nék kézdémé nyézé sé ré jőgősültak, 
kő télésék a féléslégéssé  va lt észkő ző két jégyzé kbé főglalni é s azt a lélta rőza s mégkézdé sé élő tt 



 

légala bb harminc nappal a vagyőngazda lkőda sé rt félélő s vézétő   (dőlgőző ) ré szé ré mégkü ldéni. 
A jégyzé knék a kő vétkéző két kéll tartalmaznia: 

- sőrsza m, 
- nyilva ntarta si sza m, 
- az észkő z mégnévézé sé, 
- ménnyisé gi égysé gé, 
- ménnyisé gé, 
- a féléslégéssé  va la s őka, 
- a haszna latbő l valő  kivőna s idő pőntja, 
- a hasznősí ta s mő dja ra javaslat, 
- a jégyzé k ké szí té sé nék idő pőntja, 
- az ő sszéa llí ta sé rt félélő s szémé ly ala í ra sa. 

 
A féléslégéssé  va la s őka na l a kü lő n kő djégyzé kbén méghata rőzőtt főgalmakat, vagy kő dsza mőkat 
kéll  béí rni,  mélyét az 1.sz. méllé klét tartalmaz. 
 
A hasznősí ta s mő dja na l "é rté késí té s" vagy "séléjtézé s"  mégjélő lé st kéll alkalmazni. 
 
Az ő sszéa llí tőtt jégyzé két a vagyonnyilvántartásért  felelős dolgozó összegyűjti, és  azt  
felülvizsgálatra átadja a pénzügyi csoportvezetőnek. 
 
A félü lvizsga lat sőra n a kő vétkéző két kéll élvé gézni: 

- a féléslégéssé  va la s őka mégfélél-é a valő sa gnak, 
- ha szü ksé gés szaké rtő i vé lémé nyékét széréz bé a féléslégéssé  va la s őka nak 

égyé rtélmü  méga llapí ta sa é rdéké bén,        
- gőndőskődik az észkő ző k nyilva ntarta si a ra nak méga llapí ta sa rő l, é s annak  a  

jégyzé kén  tő rté nő  féltü ntété sé rő l, 
- é rté késí té s ésété n az élada si a r méga llapí ta sa rő l, 

        -     javaslatőkat tész a hasznősí ta s mő dja ra. 
 
A féléslégés vagyőnta rgyak élada si a ra t az adőtt idő pőntban réndélkézé sré a llő  légmégbí zhatő bb 
adatőkra ta maszkődva kéll méga llapí tani. 
 
  



 

III. 
 

A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSITÁSA 
 
A feleslegessé minősítés megtörténte után haladéktalanul meg kell kísérelni a felesleges 
vagyontárgyak hasznosítását. 
 

1. Hasznosítás módja 

 
- gazda lkődő  szérvék ré szé ré té rí té s élléné bén, 
- maga nszémé lyék ré szé ré té rí té s élléné bén, 
- té rí té sméntés a tada ssal, 
- bé rbéada s ü tja n, 

 
 

1.1  Térítés  ellenében  történő értékesítés 

          

Értékhatár feletti vagyontárgyak értékesítése 
 
A hélyi vagyőnréndélét 15-16.§-a alapja n a ké pvisélő téstü lét hata skő ré bé tartőzik  

- a gazdasa gi é s kő zhasznü  ta rsasa gőkban fénna llő  ré szésédé sék é rté késí té sré 
tő rté nő  kijélő lé sé,  

- ingatlan vagyőn é rté késí té sré tő rté nő  kijélő lé sé 
- ingatlan vagyőn ő t é vét méghaladő  hata rőzőtt idő tartamü  bé rbéada s ü tja n 

tő rté nő  hasznősí ta sa 
 
Az é rté khata r félétti vagyőnt élidégéní téni, a haszna lat illétvé hasznősí ta s jőga t a téngédni csak 
nyilva nős vérsényta rgyala s ü tja n a légjőbb aja nlatőt tévő  ré szé ré léhét. 
 
E rté khata r félétti féléslégés vagyőnta rgyak a térmé k ménnyisé gé nék é s a vérsényta rgyala s 
idő pőntja nak mégjélő lé sé vél  - hélyi vagy őrsza gős lapban, illétvé ma s mő dőn nyilva nősan még 
kéll hirdétni. A hirdétmé ny élké szí té sé é rt a pénzügyi ré szlég vézétő jé, dőlgőző ja félélő s. A 
kő zzé té tél mő dja rő l é s élréndélé sé rő l az élké szí tétt hirdétmé ny alapja n a jégyző  dő nt. A hirdété s 
félada sa ra é s mégjéléné sé ré vőnatkőző  bizőnylatőkat a sza mvitéli bizőnylatőkhőz hasőnlő an kéll 
mégő rizni. 
                   
Értékhatár alatti vagyontárgyak értékesítése 
 
A számvitel szabályainak megfelelő selejtezés körébe eső 100.000 Ft alatti könyvszerinti 
értékű ingó dolgok külön képviselő-testületi döntés nélkül is értékesíthetők. 
 
Az értékesítés történhet: 
 - nyilvános meghirdetés útján 
  
 
Nyilvános meghirdetés esetén a  hirdétmé nynék a kő vétkéző két kéll tartalmazni: 

- az é rté késí té sré sza nt térmé k mégnévézé sé t, 
- a térmé k élhaszna lő da si szintjé ré ütalő  jéllémző két, 
- élada si a ra t (A FA tartalma t), 
- az é rté késí té s hélyé t é s idő pőntja t 

 
A hirdétmé nyt a hélybén szőka sős mő dőn hirdétő ta bla ra ki kéll fü ggészténi.  
 



 

A méghirdététt vagyőnta rgyak maga nszémé lyék ré szé ré csak a hirdété st kő vétő  tí z nap üta n 
é rté késí thétő k. 
 
Magánszemély részére felesleges vagyontárgyat csak azonnal készpénzfizetés ellenében 
lehet értékesíteni (részletfizetési kedvezmény és hitel nem nyújtható). 
 
A pőlga rméstéri hivatali dőlgőző k a féléslégés vagyőnta rgyak é rté késí té sé tékintété bén 
maga nszémé lynék minő sü lnék,   az é rté késí té sné l élő nybén ré szésí thétő k. 
 
    
 
1.2 Térítés nélküli átadás 

 
Féléslégéssé  va lt vagyőnt ingyénésén a trüha zni csak a nemzeti vagyonról szóló többször 
módosított 2011.évi CXCVI. tv. 13. §.(3). békézdé sé bén főglaltak szérint léhét. 
 
AZ ÁFA törvény értelmében a térítésmentesen átadott eszköz nettó értéke után ÁFA fizetési 
kötelezettség áll fenn. Önkormányzatunk választhat, hogy kiterheli-e a térítés nélküli eszköz 
után fizetendő ÁFA összegét, vagy azt is átvállalja. Utóbbi esetben befizeti, és költségként 
elszámolja. 
Térítés nélküli átadás esetén tájékoztatni kell az átvevőt az átadott vagyontárgy 
nyilvántartás szerinti bruttó értékéről és az elszámolt értékcsökkenési leírás összegéről. 
 

1.3. Bérbeadás 
 
  A féléslégéssé  va lt ta rgyi észkő ző k bé rbé adhatő k: 

- ma s gazda lkődő  szérvézétnék, 
- maga nszémé lynék. 

 
 A bé rbéada srő l bé rléti szérző dé st kéll kő tni, amélynék tartalmaznia kéll: 

- a bé rbéadő  é s bé rbévévő  mégnévézé sé t, téléphélyé t, 
- a bé rbéadőtt ta rgyi észkő z mégnévézé sé t, tí püsa t, mü szaki adatait, 
- a ta rgyi észkő z nyilva ntarta si adatait, 
- a bé rbéada s kézdété nék é s tartalma nak idő pőntja t, 
- a bé rléti dí j ő sszégé t, a fizété s mő dja t, ésédé késsé gé t, 
- a bé rbévévő  kő télézéttsé gva llala sa t a réndéltété sszérü  haszna latra, 

karbantarta sra, é s mégfélélő  a llapőtü  visszaszőlga ltata sra, 
- a félék égyé b jőgait é s kő télézéttsé géit. 

 
A bérleti díj megállapítására a polgármester részére a  pénzügyi csoportvezető tesz 
javaslatot. 
 

2./ Eladási ár megállapításának joga 

Az élada si ira nya rat a pénzügyi csoportvezető  javaslata alapja n a jégyző  a llapí tja még.      
 
 
3./ Értékesített termékek dokumentálása 
Mindén é rté késí tétt térmé krő l sza mla t kéll ké szí téni, é s a sza mla knak az érré vőnatkőző  
jőgszaba lyőkban főglalt kéllé kékkél kéll réndélkéznié.  
 
Az é rté késí té s téljésí té sé t kő vétő én az éladőtt észkő ző két a nyilva ntarta sőkőn a sza mlaréndbén 
főglalt élő í ra sők alapja n a t kéll vézétni. 



 

 
4./ Végrehajtás felelőse 

A féléslégés vagyőnta rgyak hasznősí ta sa nak szaba lyszérü  vé gréhajta sa é rt, valamint a pé nzü gyi 
é s sza mvitéli élő í ra sők bétarta sa é rt  a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  a félélő s. 
 
 

IV. 
 

SELEJTEZÉSI, MEGSEMMISITÉSI ELJÁRÁS 
 

 
1./ A selejtezés előfeltétele 
A felesleges eszközöket selejtezés előtt meg kell kísérelni értékesíteni. 
 
Az eszközöket akkor lehet selejtezni, ha 

- azokat a szabályos módon feleslegesnek nyilvánítottak, de az értékesítési 
kísérlet nem járt eredménnyel 

- azok rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váltak (amit szakszervíz 
bevizsgál és arról szakvéleményt ad), vagyis kimerítik a selejt fogalmát, 

- a tárgyi eszközök rendeltetésszerű használat során elhasználódtak, 
- káresemény során váltak selejtté. 

 
2./ A selejtezés ideje 
Az é rté késí té sré ném kérü lt vagyőnta rgyakat a  lélta rőza st mégélő ző  15 napőn bélü l séléjtézni 
kéll. Lélta rőza ssal égyidéjü lég séléjtézé s ném főlytathatő . Ennék bétarta sa é rt a pé nzü gyi 
csőpőrtvézétő  a félélő s. 
 

3./ Selejtezési eljárás lefolytatása 

 
A vagyőnta rgyak séléjtézé sé t a jégyző  a ltal kijélő lt séléjtézé si bizőttsa g a ltal szaba lyszérü én 
léfőlytatőtt séléjtézé si élja ra s sőra n kéll vé gréhajtani.      
 
 

4./ Selejtezési bizottság 

 
A séléjtézé si bizőttsa g élnő ké nék é s tagjainak kinévézé sé a jégyző  hata skő ré bé tartőzik. A 
bizőttsa g tagjainak légala bb 3 fő bő l kéll a llnia. 
A bizottságba a jegyző által megbízott vezetőn kívül a megfelelő szakértelemmel rendelkező 
dolgozók vagy külső szakértők bevonása szükséges. 
A selejtezési eljárásban résztvevő dolgozók, bizottsági tagok részére a jegyző névre szóló 
írásos megbízólevelet ad.  
A séléjtézé si bizőttsa g élnő ké nék é s tagjainak a mégbí zata sa visszavőna sig é rvé nyés. A 
séléjtézé si bizőttsa g a féléslégés vagyőnta rgyak  séléjtézé sé t a vagyonnyilvántartó  a ltal 
ő sszégyü jtő tt é s a bizőttsa g élnő ké nék a tadőtt  jégyzé kék alapja n  kő télés élvé gézni. 
 
A létrehozott hasznosítási és selejtezési bizottságnak a hasznosítandó és selejtezendő 
eszközökkel kapcsolatban a következő feladatokat kell ellátnia: 
 - a hasznosítási és selejtezési alapdokumentációk komplettségének ellenőrzése, 
 - az eszközök értékének a nyilvántartásokkal való egyeztetése, 
 - a hasznosításra és selejtezésre vonatkozó számítások elvégzése, 
 - a hasznosítandó és selejtezendő eszközök helyszíni szemléje, 
 - a helyszíni szemle alapján a hasznosítási és selejtezési jegyzőkönyvek elkészítése, 
 - a hasznosítási és selejtezési jegyzőkönyvek sorszámozása, 
 - a várható hulladékmegtérülés súlyának és értékének megjelölése, 



 

- a jóváhagyott jegyzőkönyv alapján a számviteli elszámolás és a 
hulladékszolgáltatás ellenőrzése, 

 - a selejtezés elszámolása és jelentés. 
 

5./ Selejtezés végrehajtása 

5.1.Selejtezési eljárást megelőző feladatok 
 

A séléjtézé si bizőttsa g a jégyzé kék alapja n a  séléjtézé st mégélő ző én kő télés mégvizsga lni, hőgy a 
mé g  haszna lhatő  vagyőnta rgyak é rté késí té sé ré a szü ksé gés inté zkédé s mégtő rté nt-é, a 
séléjtézé sré élő ké szí tétt vagyőnta rgyak ménnyisé gé mégégyézik-é a jégyzé kékbén  félsőrőlt 
adatőkkal. 
 
 
5.2.Tárgyi eszközök selejtezésének dokumentálása 
 
 A séléjtézé s szaba lyszérü  vé gréhajta sa nak, a séléjtézé si élja ra s hata rőzata nak - a séléjtézé sré 
kijélő lt bizőttsa g javaslata nak, az azt kő vétő  féladatőknak, dő nté séknék, jő va hagya snak - 
jégyző kő nyvbé főglala sa ra alkalmas. 
A séléjtézé si jégyző kő nyvét a séléjtézé si bizőttsa g tő lti ki, é s tagjai ala í ra sükkal hitélésí tik. A 
jégyző kő nyvbé főglaltak a séléjtézé si hata skő rt gyakőrlő  vézétő  ala í ra sa val lé pnék hata lyba.            
( 2.sza mü  méllé klét) 
 
 
5.3. Készletek selejtezésének dokumentálása 

A séléjtézé s szaba lyszérü  vé gréhajta sa nak, a séléjtézé si élja ra s hata rőzata nak – a séléjtézé sré 
kijélő lt bizőttsa g javaslata nak, az azt kő vétő  féladatőknak, dő nté séknék, jő va hagya snak - 
jégyző kő nyvbé főglala sa ra alkalmas. (3.sza mü  méllé klét)  
 
A selejtezett eszközök jegyzéke, megsemmisítési jegyzőkönyv készíthető elektronikus 
formában a nyomtatványok adattartalmának megfelelő bontásban. 
 
5.4.Selejtezési jegyzőkönyv elkészítése 

 
Mind a ta rgyi észkő ző k, mind pédig a ké szléték séléjtézé sé ésété n jégyző kő nyvét kéll félvénni. 
 A jégyző kő nyvbén rő gzí téni kéll a séléjtézé si bizőttsa g tagjainak javaslata t, majd a tagok 
aláírásukkal igazolják az abban lévő adatok tartalmi, számszaki helyességét.  
Az eszközök és a készletek jellegéből, a nyilvántartás különbségéből fakadóan 
megkülönböztetjük a tárgyi eszközök és a készletek selejtezési jegyzőkönyvét. Az 
immateriális javak jegyzőkönyve azonos a tárgyi eszközök jegyzőkönyvével. 
A selejtezési jegyzőkönyv a tárgyi eszközök esetében az állományváltozás bizonylata is. A 
selejtezési jegyzőkönyv tartalmazza a tulajdon védelmének biztosítása érdekében az 
ellenőrzéshez és a selejtezéshez könyvviteli elszámolásához szükséges adatokat. 
 
 
Abban az ésétbén, ha a léé rté kélé sré  javasőlt  észkő zt vagy ké szlétét a bizőttsa g séléjtnék 
minő sí ti, azt  még kéll  indőkőlni é s a jégyző kő nyvbén rő gzí téni. 
 
A séléjtézé s sőra n a bizőttsa gnak javaslatőt kéll ténni a kő vétkéző krő l: 

- a séléjtézétt ké szlétét hülladé k vagy  haszőna rőn léhét-é é rté késí téni, 
- a hülladé k vagy haszőnanyagké nt ném é rté késí thétő  ké szlétékét - szü ksé g szérint 

- ésétlég égé szsé gvé délmi élő í ra sők miatt még kéll sémmisí téni, 
- a mégsémmisí té sré kérü lő  ké szléték mégsémmisí té sé milyén élja ra ssal 

(ő sszétő ré s, élé gété s, darabőla s stb.) tő rté njén. 
 



 

A bizőttsa g a ltal a séléjtézé si élja ra s sőra n ké szí tétt jégyző kő nyvbén javasőlt inté zkédé sék  
(léé rté kélé s, kiséléjtézé s, mégsémmisí té s) mégí té lé sé ré csak az intézményvezető (jegyző) 
éngédé lyé alapja n kérü lhét sőr. 
 
A séléjtézé si jégyző kő nyvét é vénké nti sőrsza mőza ssal,  2 pé lda nyban kéll élké szí téni. 
A jégyző kő nyvnék 1-1 pé lda nya t még kéll kü ldéni: 
   - kő nyvélé snék                     1 pé lda nyban, 
   - séléjtézé si bizőttsa gna l marad       1 pé lda ny. 
 
A séléjtézé si bizőttsa g pé lda nya t iratta rba kéll hélyézni. 
                 
 
6./ Selejtezéssel kapcsolatos számviteli elszámolások 
 
A séléjtézé s léza ra sa t kő vétő én a kő nyvélé s a bizőttsa g a ltal mégkü ldő tt jégyző kő nyvék alapja n 
az észkő ző k é rté ké bén, ménnyisé gé bén békő vétkézétt va ltőza sőkat a  jégyző kő nyv a tvé télé tő l 
sza mí tőtt tí z napőn bélü l kő télés a tvézétni, dé légké ső bb a lélta rőza s mégkézdé sé t megelőző 5 
munkanapon belül 
A séléjtézétt, értékesített  eszközök állományból történő kivezetésénél az analitiküs é s 
fő kő nyvi nyilva ntarta sőkba  tő rté nő  a tvézété sé t, valamint a hasznosítási és selejtezési eljárás 
eredményeként – az eszközök eladási áraként – kapott összegek könyvelését  a sza mla-
réndbén főglalt élő í ra sők alapja n kéll vé gréhajtani. 
 
 

7./ Selejtezés végrehajtásának ellenőrzése 

 
A selejtezésről hitelt érdemlő bizonylatot, azaz selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni. 
Az ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy a selejtezési bizonylat legalább az alábbiakat 
tartalmazza-e: 
 - a selejtezés időpontját, helyét, 
 - a kiselejtezett tárgyi eszköz, készlet megnevezése, 
 - a selejtté válás oka 
 - a selejtezett eszköz mennyisége és egységára, 
 - a kiselejtezett eszköz nyilvántartás szerinti (bruttó) értéke, 
 - tárgyi eszköznél a kiselejtezés időpontjáig elszámolt értékcsökkenés és nettó érték, 
 - a keletkezett hulladék (haszonanyag) értéke 
 - a hulladék (haszonanyag) hasznosításának módja, 
 - a selejtezési bizottság tagjainak neve, beosztása, aláírása 
 - megsemmisítés esetén a megsemmisítést végzők neve, beosztása, aláírása 
 - a selejtezést jóváhagyó vezető aláírása 
 
A selejtezés ellenőrzésekor vizsgálni kell továbbá 
 - az elkészített okmány (jegyzőkönyv) megfelel-e a bizonylatokkal szembeni alaki és 
tartalmi követelményeknek, 
 - a selejtezési bizottság tagjai szakmailag megfelelő felkészültségek-e, 
 - a bizottság tagjai ténylegesen jelen voltak-e a selejtezésnél, 
 - a bizonylaton szereplő tételek léteznek-e (nem selejteztek-e ki nem létező, hiányzó 
eszközöket), 
 - a hulladék hasznosításáról intézkedtek-e raktárra vétel, értékesítés formájában. Az 
esetleges megsemmisítés (szétbontás, elégetés stb.) valóban megtörtént-e, 
 - a keletkezett hulladék nem környezetszennyező-e, (ha igen, akkor a megfelelő 
környezetvédelmi előírások figyelembevételével történt-e a selejtezés, megsemmisítés), 
 - a kiselejtezett eszközöket a könyvekből kivezették-e, illetve nyilvántartásba vették-
e, 



 

 - a megsemmisítési jegyzőkönyv megfelelő-e. 
 
A séléjtézé si élja ra s szaba lyszérü  vé gréhajta sa nak éllénő rzé sé é rt  a pé nzü gyi csőpőrtvézétő  a 
félélő s.  
 
Aménnyibén a séléjtézé s sőra n valamilyén  szaba lytalansa gőt tala l, azt kő télés azőnnal a 
jégyző nék jélénténi.       
 
 
 

Záró rendelkezés 

 

A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA 

2013. …………….  ……   nap lép hatályba. 

 

Jélén szaba lyzat hata lyba lé pé sé vél a kőra bbi, 2004. jü liüs hő  1-tő l é rvé nyés  Séléjtézé si 
szaba lyzat hata lya t vészti. 
 
 
Algyő , 2013.  jü niüs …… 
 
      ______________________________ 
        (jegyző) 
 
  



 

1.sza mü  méllé klét 
 
 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 
A séléjtézé si é s hasznősí ta si szaba lyzatban főglaltakat mégismértém. Tüdőma sül vészém, hőgy 
az abban főglaltakat a münkavé gzé sém sőra n kő télés vagyők bétartani. 
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Kódszám 
Feleslegessé válás okai 

001 érédéti réndéltété sé nék ném félél még 
002 féladatcső kkéné s miatt 
003 a tszérvézé s miatt 
004 mégszü né s miatt 
005 nőrma t méghaladő  ké szlét miatt 
006 rőnga la s miatt 
007 térmé szétés élhaszna lő da s miatt 
008 érkő lcsi avüla s miatt 
009 szavatőssa ga léja rt 
010 égyé b ők miatt 
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I. 

 
S E L E J T E Z É S I    H A T Á S K Ö R 

 
A séléjtézé si bizőttsa g méga llapí tja, hőgy a jélén élja ra s kérété bén vé gréhajtandő  s e l e j t e z é s  
éngédé lyézé sé saja t hata skő ré bé tartőzik. 
 

II. 
 

S E L E J T E Z É S I  B I Z O T T S Á G   J A V A S L A T A 
 
A jégyző kő nyv bévézétő  ré szé bén mégnévézéttékbő l a llő  bizőttsa g mégtékintétté a .....................…. 
 
…………………………………………………….. gazda lkődő  szérvézét hélyisé gé bén séléjtézé sré élő ké szí tétt 
ta rgyi észkő ző két. Mégvizsga lta a séléjtté  va la sük őkait, é s a hasznősí ta si élja ra s érédmé nyé t. 
Méga llapí tőtta, hőgy a mégvizsga lt ta rgyi észkő ző k ü zéméltété sré alkalmatlanők, félü jí ta sük, 
haszna latük gazdasa gtalan, ézé rt séléjtézé sü k indőkőlt. 
 
A séléjtézé si bizőttsa g az 1.sz.méllé klétbén féltü ntététt ta rgyi észkő ző k séléjtézé sé t javasőlja, 
mélynék 
 
           brüttő  é rté ké(ő sszésén)  .................................................... ,- Ft 
 
           ő sszévőnt néttő  é rté ké    .................................................... ,- Ft 

  



 

III. 
 
 

SELEJTEZETT TÁRGYIESZKÖZÖK HASZNOSITÁSA 
 
A séléjtézé si bizőttsa g méga llapí tőtta, hőgy a séléjtézé sré javasőlt ta rgyi észkő ző kbő l a 2.sza mü 
méllé kéltbén félsőrőlt alkőtő ré szék, tartőzé kők haszőn illétvé hülladé k anyagké nt 
hasznősí thatő k. 
A séléjtézé si bizőttsa g javasőlja ézék kiszérélé sé t é s hasznősí ta sükkal kapcsőlatős inté zkédé sék 
mégté télé t. 
 
 

IV. 
 
 

S E L E J T T É   V Á L Á S   O K A I 
 
Az 1.sza mü  méllé klétbén félsőrőlt ta rgyi észkő ző k séléjtézé sé t az ala bbiak indőkőlta k: 
 
1.) ...........................................................................................................……………………………. 
 
2.) ...........................................................................................................……………………………. 
 
 
3.) ...........................................................................................................……………………………. 
 
 
4.) ...........................................................................................................……………………………. 
 
 
5.) ...........................................................................................................……………………………. 
 
 
6.) ...........................................................................................................……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
V. 
 

H A S Z N O S I T Á S I   E L J Á R Á S   E R E D M É N Y E 
 
A séléjtézé si bizőttsa g té télésén éllénő rizté a séléjtézé sré javasőlt ta rgyi észkő ző k hasznősí ta si 
élja ra sa t é s a 2.sza mü méllé klétbén főglaltakkal kapcsőlatban a kő vétkéző két a llapí tőtta még: 
 
1.) ...........................................................................................................……………………………. 
 
 
2.) ...........................................................................................................……………………………. 
 
 
3.) ...........................................................................................................……………………………. 
 
 
4.) ...........................................................................................................……………………………. 
 
 
5.) ...........................................................................................................…………………………… 
 
 
 

VI. 
 
 

H I T E L E S I T É S    É S    Z Á R Ó R E N D E L K E Z É S E K 
 
A séléjtézétt ta rgyi észkő ző kkél kapcsőlatős inté zkédé sék 
                 - é rté késí té s 
                 - mégsémmisí té s 
                 - hülladé k anyag, haszőn anyag kinyéré s mégté télé é rt félélő s dőlgőző k: 
 
                                   …………………………………………                 
                                   ………………………………………… 
                                   …………………………………………      
 
 
A séléjtézé si jégyző kő nyvbén főglaltakkal égyété rték, a tárgyi eszközök s e l e j t e z é s é t  
illétvé m e g s e m m i s í t é s é t   jóváhagyom. 
 
Elréndélém a séléjtézétt ta rgyi észkő ző k a llőma nybő l tő rté nő  kivézété sé t, tőva bba  a 
hasznősí thatő  észkő ző k hasznősí ta sa val kapcsőlatős inté zkédé sék vé gréhajta sa t. 
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MEGSEMMISÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV 

 

A jélén jégyző kő nyvét ala í rő k félélő ssé gü k tüdata ban kijéléntik, hőgy a jő va hagyőtt 

séléjtézé si jégyző kő nyvbén széréplő , ala bbi sőrsza mü  észkő ző két, amélyékét sém 

haszőnanyagké nt, sém hülladé k anyagké nt félhaszna lni, sém ma s mő dőn hasznősí tani 

vagy é rté késí téni ném léhét, vagy ném szabad, jélénlé tü nkbén mégsémmisí tétté k, a 

tü zréndé széti é s égé szsé gü gyi hatő sa gi élő í ra sőknak mégfélélő én. 

 
 

Sorszámtól 
 

Sorszámig 
 

Megsemmisítés módja 
 
 

  

 
 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 
A L G Y O , 20....... é v .......................... hő  ..... nap 
 
 

M é g s é m m i s í  t é t t é : 
 
 
                
      …………………………….      ……………………………….        ……………………………   
          
 
 

E l l é n ő  r i z t é : 
 
 
 
                                                                                                                   ………………………. 
                                                                                                                        pü ..csőp.véz 



 

 
  



 

3.sz.melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K I S É R T É K Ű    T Á R G Y I    E S Z K Ö Z Ö K 

 
selejtezési jegyzőkönyve 

 
.............../20........ 

                                                
                                                  
 
 

A jégyző kő nyv .................. őldalt tartalmaz. 
 
 
 
 
 

Tartalőm: 
 
 
                           1.) Séléjtézétt kisé rté kü  ta rgyi észkő ző k jégyzé ké 
 
                           2.) Kisé rté kü  ta rgyi észkő ző k séléjtézé sé bő l visszanyért 
                                 tartőzé kők, alkatré szék, hülladé k anyagők jégyzé ké 
 
                            3.) Mégsémmisí té si jégyző kő nyv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                  ........../20...... sz. jégyző kő nyv 
 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
kisértékű tárgyi eszközök selejtezéséről 

 
  
 
Ké szü lt Algyő n,  20....... é v ......................... hő  ...... napja n ………………………………...          
gazda lkődő  szérvézét hélyisé gé bén. 
 
Jélén vannak: - a séléjtézé si bizőttsa g ré szé rő l          
 
                       ……………………………..                       ……………………………… 
                       ………………………………  ……………………………… 
                       ………………………………  ……………………………… 
 
 

 
I. 
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Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



 

KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü liüs 31. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
225/2013.(VII.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyő szabadidőközpont és kapcsolódó utcák közműellátásának 

kivitelezése, valamint 01769 hrsz alatti összekötő út mellett 
vízvezeték és szennyvíz nyomócső kiépítésének pótmunkái 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü liüs 30. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Algyő  szabadidő kő zpőnt é s kapcsőlő dő  ütca k 
kő zmü élla ta sa nak kivitélézé sé, valamint a 01769 hrsz alatti ő sszékő tő  ü t méllétt 
ví zvézété k é s szénnyví z nyőmő cső  kié pí té sé nék pő tünka i” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az 
ala bbi hata rőzatőt hőzta:  
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété égyété rt az Algyő  Szabadidő kő zpőnt é s 

kapcsőlő dő  ütca k kő zmü élla ta sa nak kivitélézé sé valamint a 01769 hrsz alatti 
ő sszékő tő  ü t méllétt ví zvézété k é s szénnyví z nyőmő cső  kié pí té sé nék pő tmünka ival a 
Gyévié p NKft. kivitélézé sé bén. A béféjézé shéz szü ksé gés Brüttő : 4.682.490,- Ft 
ő sszégét a Ví zü gyi E pí té si Alapbő l biztősí tsa. 
 

2. A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a Pőlga rméstért, hőgy égyéztéssén a Szégédi Ví zmü  
Zrt-vél. 
 

3. Ha a Szőlga ltatő  ném éngédé lyézi valamély pő tmünka nak a Ví zü gyi E pí té si Alapbő l 
valő  finanszí rőza sa t, akkőr a Ké pvisélő -téstü lét bí zza még a Jégyző t, hőgy az 
A ltala nős Féjlészté si Tartalé k Elő ira nyzatbő l biztősí tsa a maradé k ő sszégét. 

 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Ú zéméltété si csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 
K. m. f 

 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



 

 


