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Gazdálkodási Szabályzat, valamint a Bizonylati Szabályzat 
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Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A bevételek, kiadások, a pénzkezelés és előlegek elszámolásának, szabályszerűségének és 

megbízhatóságának tárgyában lefolytatott belső ellenőrzés megállapításai alapján készített 

intézkedési terv tartalmazza a Pénzforgalmi és Pénzkezelési Szabályzat, valamint a 

Gazdálkodási Szabályzat módosításának és kiegészítésének szükségességét, valamint egyes 

nyomtatványok szigorú számadású körbe történő bevonásának szükségességét is, amely a 

Bizonylati Szabályzatot érinti. Ezen kívül felmerült a Csillagvirág Óvoda napi készpénz záró 

állomány lehetőségének igénye,  ezért szükségessé vált a szabályzatok módosítása. 

A  Pénzforgalmi és Pénzkezelési Szabályzat módosítása az alábbi tárgyköröket érinti: 

- a bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultság aláírás bejelentő címpéldányai illetve 

másolatának beemelése a szabályzatba, 

- a házipénztárból történő készpénzfelvételre való jogosultság igazolásának 

szabályozása, 

- a készpénzállomány vezetői ellenőrzése esetén követendő eljárás rend szabályozása, 

- a Csillagvirág Óvoda napi készpénz záró állomány lehetőségének megadása, 

- a pénztáros által kezelt szigorú számadású bizonylatok körének pontosítása.  

A Gazdálkodási Szabályzat módosítása során szabályozásra kerül a  gazdálkodási jogkörök 

(kötelezettségvállalás/utalványozás/pénzügyi ellenjegyzés/ szakmai teljesítés 

igazolása/érvényesítés) visszavonásának dokumentálása. 

A Bizonylati Szabályzat módosítása során bővül a szigorú számadású kötelezettség alá vont 

nyomtatványok köre. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt módosítási javaslatok alapján a 

pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítását jóváhagyni szíveskedjék. 

Nemesvámos, 2016. október 28. 

             Kötél Krisztina 

                                                                                                                     jegyző 

 

 

Határozati javaslat: 

   / 2016. (XI. 4.) számú határozat: 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzforgalmi és Pénztári 

Pénzkezelési Szabályzat, a Gazdálkodási Szabályzat, valamint a Bizonylati Szabályzat 

módosítását az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, az egységes 

szerkezetű szabályzatok elkészítésére. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Kötél Krisztina jegyző  



I. A Pénzforgalmi és Pénztári Pénzkezelési Szabályzat módosítása 

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 10/2016. (I. 27.) számú 

határozattal, Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 6/2016. (I. 

27.) számú határozattal, Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által a 2/2016. (I. 27.) NNÖ sz. határozattal jóváhagyott Pénzforgalmi és 

Pénztári Pénzkezelési Szabályzat az alábbiak szerint módosul: 

1. Az I. fejezet  6. Aláírás bejelentésének szabályozása pont az alábbi 6.4. ponttal egészül 

ki: 

„6.4. A bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultság aláírás bejelentő 

címpéldányainak másolata a szabályzat 6. melléklete.”  

 

2. A II.  Házipénztár  kezelése  fejezet 1.5. A napi készpénz záró állományának 

maximális mértéke alpontjában a Csillagvirág Óvodára vonatkozó rész hatályát veszti, 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.5. A napi készpénz záró állományának maximális mértéke: 

Csillagvirág Óvoda 30.000.-Ft.” 

 

3. A II.  Házipénztár  kezelése  fejezet  2.3. A pénztárellenőr alpont az alábbi  2.3.6. 

ponttal egészül ki: 

„2.3.6.  A gazdasági vezető negyedévenként egyszer váratlan időpontban köteles 

vezetői ellenőrzést, rovancsolást végezni valamennyi pénztár vonatkozásában, melyről 

külön jegyzőkönyvet kell felvenni.” 

 

4. A II.  Házipénztár  kezelése  fejezet  6. 4. és 6.5. alpontja hatályát veszti, helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

„6.4.  A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező 

személy jogosult-e a pénz felvételére. A pénz átvevőjének személyazonosságát 

személyi igazolvánnyal kell igazolnia, amennyiben nem a szabályzat hatálya alá 

tartozó szervezet dolgozója.  Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik 

meg, megbízottja részére az összeg csak szabályserűen kiállított meghatalmazással 

fizethető ki. 

6.5. Rendszeres kifizetéseknél, esetenkénti meghatalmazás helyett visszavonásig 

érvényes meghatalmazás is elfogadható. Ezekről a meghatalmazásokról a pénztáros 

sorszámozott nyilvántartást köteles vezetni, és a kiadási pénztárbizonylaton hivatkozni 

kell a meghatalmazás nyilvántartási számára.” 

5. A II.  Házipénztár  kezelése  fejezet  14.2.-14.4.  pontok hatályukat vesztik, helyükbe a 

következő rendelkezések lépnek: 

„14.2. Szervezetünknél a pénztáros a szigorú számadású nyomtatványok közül az integrált 

pénzügyi és gazdálkodási rendszerrel előállított nyomtatványokat (kiadási 

pénztárbizonylat, bevételi pénztárbizonylat, számla, pénztárjelentés) kezeli. 



14.3. Az előállított bizonylatokat keletkezésük sorrendjében, a hozzájuk kapcsoló 

alapbizonylattal együtt a számviteli törvényben  meghatározott ideig kell megőrizni.” 

     6. A módosító rendelkezések 2016. …… napjától lépnek hatályba. 

Nemesvámos, 2016. november  …… 

 

II. A  Gazdálkodási szabályzat módosítása 

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 10/2016. (I. 27.) számú 

határozattal, Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 6/2016. (I. 

27.) számú határozattal, Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által a 2/2016.(I. 27.) NNÖ sz. határozatával jóváhagyott Gazdálkodási 

Szabályzat az alábbiak szerint módosul: 

1. A II. Kötelezettségvállalás  fejezet 2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„A kötelezettségvállalásra vonatkozó meghatalmazás visszavonását az 5. melléklet 

szerint két példányban kell kiállítani és egy példányt az érintett részére az átvétel 

elismerése mellett át kell adni.” 

 

2. A III. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése fejezet 2. pontja  az alábbiakkal 

egészül ki: 

 

„A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó meghatalmazás visszavonását az 5. melléklet 

szerint két példányban kell kiállítani és egy példányt az érintett részére az átvétel 

elismerése mellett át kell adni.” 

 

3. A IV. A teljesítés igazolása fejezet 2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

„A teljesítés igazolására vonatkozó meghatalmazás visszavonását az 5. melléklet 

szerint két példányban kell kiállítani és egy példányt az érintett részére az átvétel 

elismerése mellett át kell adni.” 

 

4. Az V. Érvényesítés fejezet 2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

„Az érvényesítésre vonatkozó meghatalmazás visszavonását az 5. melléklet szerint két 

példányban kell kiállítani és egy példányt az érintett részére az átvétel elismerése 

mellett át kell adni.” 

 

5. A módosító rendelkezések 2016……. lépnek hatályba. 

 

Nemesvámos, 2016. november ……. 

 

 

 

 

 



III. A Bizonylati Szabályzat módosítása 

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 10/2016. (I. 27.) számú 

határozattal, Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 6/2016 (I. 

27.) számú határozattal, Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által a 2/2016.(I. 27.) NNÖ sz. határozattal jóváhagyott Bizonylati  

Szabályzat az alábbiak szerint módosul: 

1. A Szabályzat 6.1. Szigorú számadású nyomtatványok pontja  hatályát veszti, helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„ 6.1. Szigorú számadású nyomtatványok 

A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági 

eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített 

számlát, nyugtát is, a pénztárbizonylatot) szigorú számadási kötelezettség alá kell 

vonni. 

 

Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni továbbá minden olyan 

nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon 

szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen 

felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. 

 

Szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok: 

- Nyugat tömbök 

- Számla tömbök 

- Kiadási pénztárbizonylat 

- Bevételi pénztárbizonylat 

- Pénztárjelentés 

- Valuta pénztár kiadási bizonylat 

- Valuta pénztár bevételi bizonylat 

- Készpénzfelvételi utalvány 

- Készpénzigénylés elszámolásra 

- Kiküldetési rendelvény hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez 

- Személygépkocsi menetlevél 

- Tehergépkocsi menetlevél 

- Szabadságengedély 

- Gépüzemnapló 

- Jelenléti ív 

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal, Nemesvámos Község Önkormányzata, 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata, Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi 

Önkormányzata és a Csillagvirág Óvoda a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat 

valamint a pénztárjelentést az integrált pénzügyi és számviteli rendszerrel állítja elő, így 

biztosított a bizonylatok folyamatos, hiánytalan elszámolása is. A lefűzött 



pénztárbizonylatok folyamatos sorszámozását a pénztáros a hó végi zárást követően 

ellenőrzi. 

Az integrált pénzügyi és számviteli rendszer számlázó moduljával előállított számlák 

esetében is biztosított a kihagyás, illetve ismétlés nélküli folyamatos számozás. 

Valamennyi szervezet nyomdai készpénzfizetési számlatömböt is használhat.” 

2. A módosító rendelkezések 2016……. lépnek hatályba. 

 

Nemesvámos, 2016. november ….. 

 

 

 


