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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

A 2023. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET  
                                                             MEGALKOTÁSA 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-
testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, melyben felhatalmazást ad, hogy a helyi 
önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat 
teljesítsék. A rendelet biztosítani kívánja az önkormányzat és az intézmények számára a 
folyamatos, biztonságos működést. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt év során is rendeletet alkotott az 
átmeneti gazdálkodás szabályairól.  A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet 
megalkotását. A rendelet egyértelműsíti a gazdálkodásért felelősök számára a lehetőségeket 
és a határokat. 
 
Javaslom a cafetéria juttatás folyamatos biztosítását mindazon dolgozók részére, akik arra 
2022. évben is jogosultak voltak. 
 
Amennyiben ismerté válik a 2023. évi minimálbér és garantált béminimum összege, 
felhatalmazást kérünk az átsorolások elkészítésére. 
 
Egyre gyakoribbak az olyan szerződések, szerződésmódosítások, melyre a Képviselő-testületnek 
nem igazán van ráhatása (legutóbb pl.: az E-ON, KSH, Államkincstár), viszont azonnali aláírásra 
„kötelezik” a polgármestert vagy a jegyzőt. Javaslom, hogy az ilyen szerződések esetében 
jelenleg az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, majd a költségvetési rendelet is adjon 
felhatalmazást az aláírásra, természetesen utólagos beszámolási kötelezettség mellett.  
 
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát, 
mely a költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama 
alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen.      
 
Rétság, 2022. december 01.  
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                                                                                                                  Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                   polgármester 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása:  
- évenkénti rendeletek 

 
 

3. Jogszabályi háttér:   
 
 

  2011. évi CXCV. törvény 
az államháztartásról 

 
 
 A helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályai 

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb 
március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben 
felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket 
folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. 

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás 
időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. 

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti 
gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát 
vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az 
előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester 
beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint 
beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. 
 

 
 

4. Rendelet-tervezet:  
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (XII…...) önkormányzati rendelete  

 
a 2023. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
 
A 2023. évi átmeneti gazdálkodásról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
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1. § 
 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Rétság Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetési rendeletének hatályba lépése napjáig az önkormányzat költségvetését megillető 
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi működési kiadási 
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 

(2) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei működési kiadásainak finanszírozása 
havonta legfeljebb az előző év bázis előirányzatának maximum az 1/12-e lehet.  

(3) A rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásai a (4) bekezdés kivételével a bázis 
előirányzatának 1/12-ed összegéig engedélyezhetők, beleértve a cafetériát is, mindazon 
önkormányzati és intézményi dolgozó vonatkozásában, akik 2022-ben is részesültek ebben az 
ellátásban és vonatkozik rájuk a 2023. évi cafetéria szabályzat. 

(4) A minimálbér, a garantált bérminimum, továbbá a 2023. január 1. naptól kötelező soros 
béremelések a hatályos jogszabályok szerinti mértékig fizethetők ki. 

(4) Az előző évben teljesített, de a 2023. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint 
teljesíthetők. 

(5) A 2023. január, február hónapban realizálódó - 2022. évben meghozott döntések szerinti – 
kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére teljesíthetők. 

 
2. § 

 
A jelen rendelet alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és 
kiadásokat be kell illeszteni a 2023. évi költségvetési rendeletbe. 
 

3. § 
 

A jelen rendelet végrehajtása során az intézmények: 
(1) Létszámgazdálkodásuk során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatározott 

minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell 
venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, 
munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény 
vonatkozásában a létszám-stopot fenntartja. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – 
az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt 
szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A 
megüresedett álláshelyek bér- és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képviselő-
testület hozzájárulásával használhatók fel.  A nem kötelező személyi jellegű 
kifizetésekhez - a cafetériát kivéve -  minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása 
szükséges. 

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket 
megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges 
dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező 
nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni. 

(3) A pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye 
szükséges. 

 
 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást az (5) bekezdés 
kivételével csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy 
megállapodás aláírása előtt köteles a Vis major Munkacsoporttal egyeztetni. 
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(5) Utólagos beszámolási kötelezettség mellett az önkormányzat és intézmények nevében 

aláírható szerződések: 
a.) a Városi Művelődési Központ és Könyvtár rendezvényekre vonatkozó szerződései, 

amennyiben azok a Vis major Munkacsoporttal egyeztetésre kerültek, 
b.) közüzemi szolgáltatók által megküldött szerződések, 
c.) mindazon a Magyar Államkincstár által megküldött szerződések, mely a lezárt vagy 

folyamatban lévő projektek elszámolását biztosítják és többletforrás biztosítását nem 
igénylik.  

 
4.§ 

 
Ez a rendelet 2023. január 1. napon lép hatályba és Rétság Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti. 
 
 
 
                    Mezőfi Zoltán                                                       Fodor Rita Mária 
                      polgármester                                                                jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
2022.  ……………….       …………. 
 
 
               Fodor Rita Mária 
  jegyző 
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Indokolás 
 

Általános indokolás 
 
 A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet megalkotását. 
 
 

Részletes indoklás 
 

1.§ 
 

Konkrétan meghatározza, hogy az önkormányzat, az intézmények a 2022. évi 
működési bázis (eredeti) előirányzat 1/12 arányában használhatnak fel 
előirányzatot a költségvetési rendelet elfogadásáig. A bázis előirányzat 
felhasználási jog kiterjed a nem kötelező juttatásként biztosított cafetéria 
rendszerre is, mindazon dolgozók részére, akik a juttatásra 2022. évben 
jogosultak voltak.  
 

2. § 
 

A felhasznált előirányzatokat a 2023. évi költségvetésbe be kell építeni, ezek a 
tételek szerves részei lesznek a következő évi gazdálkodásnak.  
 
 

3.§ 
 

Fenntartja a 2006-2007. években bevezetett létszámstop intézményét. Néhány 
eset kivételével fenntartja a szerződések testületi jóváhagyásának 
kötelezettségét. Kiterjeszti a felelősségi rendszert az állami támogatásokat, 
átvett pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmára, az 
elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességére, valamint az 
elszámolások alapját képező nyilvántartások, dokumentumok naprakész 
vezetésére. 
 
 

4.§ 
 

A hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről rendelkezik. 
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Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak 

megfelelően 
 
 
 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
Éves költségvetési rendeletekben szűkszavúan került megfogalmazásra az átmeneti 
gazdálkodás szabálya. A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet 
megalkotását. 
 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 
A rendelet megalkotásának társadalmi hatása nincs. Gazdásági, költségvetési hatása 
kettős: egyrészt maximalizálja a költségvetési rendelet elfogadása előtti 
kötelezettségvállalásokat, másrészt biztosítja az alapvető működéshez szükséges 
forrásokat, a feladatellátás zavartalanságát. 
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai 
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár. 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai 
A rendelet adminisztratív terheket nem okoz. 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 
Bizonytalan gazdálkodás, intézmények működésének akadozása, esetleg túlköltekezés. 
 
 
 
Záradék: 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 
 

          Fodor Rita Mária 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. és az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján „A képviselő-testület szükség sze-
rint, illetve saját munkaterve alapján évente legalább 6 ülést tart.”  
A munkatervet a tárgyévet megelőző december havi ülésen, a polgármester terjeszti a Képvise-
lő-testület elé. 
 
Az utóbbi két év gyakorlata szerint került összeállításra a munkaterv. 
Jogszabályi és egyéb okok miatt továbbra is célszerű januárban, februárban, márciusban, má-
jusban, augusztusban novemberben és decemberben ülést tartani. A többi ülés napirendje ösz-
szevonható.  
 
Az ülések és a napirendek száma tapasztalatunk alapján, a beérkezett kérelmek, kötendő szer-
ződések miatt is jelentősen emelkedni fog.  
 
Kérem, hogy a munkatervbe további nem kötelező napirendek ne kerüljenek felvételre.. 
 
A jelenleg összeállított anyag a testületi üléseket minden hónapban a 3. hét csütörtöki napjára 
ütemezi. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Szociális Bizottság üléstervére javaslatokat 
várunk. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen.      
 
Rétság, 2022. december 1. 
 
                                                                                                       Mezőfi Zoltán 
                                                                                                       polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

Előző évek munkatervei 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 
Mötv. és a hatályos SZMSZ 
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4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2022. (XII.15.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. évi munkatervéről készí-
tett előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2023. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2023. évben folyamatos 
Felelős: ---- 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 

         Fodor Rita Mária 
                 jegyző 
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I. 2023. év kiemelt feladatai: 
 
 
Gazdálkodás  

�  likviditás biztosítása,  
�  racionális gazdálkodás megvalósítása bevételek emelésével, kiadások szinten 

tartásával, kintlévőségek csökkentésével, szabad pénzeszközök lekötésével  
�  ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás  

 
Település üzemeltetés, településfejlesztés  

�  a vagyongazdálkodáshoz vagy költségcsökkentéshez kapcsolódó pályázati 
lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti megindítása, eredményes döntés 
esetén a már benyújtott pályázatok végrehajtása  

�  a folyamatban lévő pályázatok végrehajtása 
�  bölcsőde használatbavétele, működtetésének megindítása 
�  közterületek felújításának és karbantartásának folytatása  
�  a Település-szerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának 

előkészítése 
�  közlekedési szabályok felülvizsgálata  

 
Művelődés, sport,  

�  közművelődés feltételeinek biztosítása   
�  civil szervezetekkel való együttműködés   
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II. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek 

Január 26. csütörtök …….. óra 
 
(SZB. ülés időpontja: január ….. …………   …. óra) 
(PVB. ülés időpontja: január ….. …………. ….. óra ) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: január 13. péntek 9,00 óra  
 

1) 2023. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  
                                               Szociális Bizottság  
 
2) A közalkalmazottak és köztisztviselők anyagi és erkölcsi elismeréséről szóló 

rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  
 
3) Polgármester 2023. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása   
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  
 
4) Városüzemeltetési Csoport 2023. évi havonkénti lebontású karbantartási 

tervének elfogadása 
Előterjesztő: Salgai György városgondnok  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  
 
 
5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 
 
Február 23. csütörtök ………. óra 
 
(SZB ülés időpontja: február ………………. óra)                 )  
(PVB. ülés időpontja: február ……………… óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 10. péntek 9.00 óra  
 

1) 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása   
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Szociális Bizottság  
 

2) 2022. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
 
 

3) 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
Meghívandó: közbeszerzési szakértő  
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4) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi 
tevékenységéről, valamint a 2023. évi munka és rendezvénytervéről  

Előterjesztő: Kelemen Ágnes megbízott intézményvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

5) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2023.évi támogatására  
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,   
 

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
ZÁRT ÜLÉS  
1)  Városi kitüntetések és elismerések adományozása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
Március 23. csütörtök ………… óra 
 
(SZB ülés időpontja: március ……………..… óra)  
(PVB. ülés időpontja: március ………………. óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: március 10. péntek 9.00 óra 
 

1) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója  
Előterjesztő: rendőrkapitány  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
Meghívandó: megyei főkapitány  
Opció: Az anyag elkészülte után kerül felvételre a napirend 
 

2) Beszámoló a Városüzemeltetési Csoport 2022. évi munkájáról  
Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi működéséről   
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

4) Sport és civil szervezetek 2023.évi támogatási pályázatainak elbírálása  
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,   
 

5) 2023. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
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Május 25. csütörtök ……………….. óra 
 
(SZB ülés időpontja: május ……………… óra)  
(PVB. ülés időpontja: május ……………… óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 12. péntek 9.00 óra 
 
1)  Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről, a 
pénzmaradvány elszámolásáról  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
2) Tájékoztatás a Rétsági kistérségi Járóbeteg - szakellátó működéséről, a Nonprofit 
Kft. taggyűléséről, illetve a 2022. évi mérlegbeszámoló elfogadása   
Előterjesztő: Nábelek Anna ügyvezető igazgató  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

3) Beszámoló a helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk 
helyzetéről  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
4) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról (opcionális) 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
5) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének 
tapasztalatairól   
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
6) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
 
7) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
Augusztus 31. csütörtök ……… óra 
 
(SZB ülés időpontja: augusztus ……………. óra  
(PVB. ülés időpontja: augusztus …………… óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 18. péntek 9.00 óra  
 
 
1) 2023. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
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Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   
 
2) Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének féléves teljesítéséről   
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
3) Beszámoló a belső ellenőr 2023. I. félévi munkájáról  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
4) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk 
helyzetéről  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
5) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről.   
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 
 
 
 
November 30. csütörtök 16,00 óra 
                              Közmeghallgatás 
(SZB ülés időpontja: ………………… óra)  
(PVB ülés időpontja: ………………… óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 17. péntek 9.00 óra 
 
1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása   
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
2) Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről   
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
 
3) A helyi adók mértékének megállapítása  
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
 
4) Tájékoztató Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásának eredményéről 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság  
              Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
 
5) 2024. évi földhaszonbér megállapítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
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6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 

 
December 14. csütörtök …………… óra 
 
(SZB ülés időpontja: december ……………….. óra) 
(PVB ülés időpontja: december ……………….. óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: december 01. péntek 9.00 óra 
 
1) A 2024. évi gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 
2) A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása  
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
 
3) 2024. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
 
3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
  
A munkatervet a képviselő-testület …./2022. (XII.15.) határozatával elfogadta. 



H K Sze Cs P H K Sze Cs P H K Sze Cs P H K Sze Cs P H K Sze Cs P H K

Január 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31
Február 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28
Március 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31
Április 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28
Május 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31
Június 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
Július 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31
Augusztus 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31
Szeptember 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
Október 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31
November 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
December 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Előterjesztések leadási határideje

Igazgatási szünet
Munkaszüneti nap

Ülésnap
Anyagküldés



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló, 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése szerint a „Helyi önkormányzati költségvetési szervek 
esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-
ig hagyja jóvá.” 
 
Belső ellenőrzésünket végző vállalkozás – áttekintve a korábbi évek belső ellenőrzési területeit 
– elkészítette 2023. évre vonatkozóan a belső ellenőrzési tervezetüket.  
 
A terv összeállításánál figyelembe lett véve,  

- melyek azok a területek, ahol még egyáltalán nem, vagy régen nem volt ellenőrzés, 
- magas kockázatú munkafolyamatok ellenőrzése, 
- mely területen keletkezett a normatívák elszámolásánál visszafizetési kötelezettség. 

 
Javaslom, hogy belső ellenőrünk által egyeztett témákat fogadjuk el.  
 
Az összeállított tervet az előterjesztéshez csatolom. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2022. november 15. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                      Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

- minden évben elfogadott belső ellenőrzési terv és a hozzá kapcsolódó szerződés 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

1. részben bemutatva 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2022.(XII.15.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. évi belső ellenőrzési terv 
elfogadásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 2023. évi belső ellenőri tervet a határozat melléklete szerint az alábbi 
feladatokkal jóváhagyja. 
 

1.) A költségvetés készítésének vizsgálata 
2.) FEUVE vizsgálata 
3.) Áfa bevallás ellenőrzése 
4.) Pénzkezelés ellenőrzése 
5.) Óvodai statisztika, normatíva ellenőrzése 
6.) Bölcsőde normatíva igénylés ellenőrzése. 

 
 
Határidő: értesítésre 2022. december 31., majd 2023. december 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

           Fodor Rita Mária 
                 jegyző 
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ÉVES 
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 
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A belső ellenőrzés 2023. évi terve 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési 
tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát. 
Rétság Város Önkormányzat független belső ellenőrzésének 2023. éves terve a Bkr. követelményeinek 
megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével 
került összeállításra. 
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló 
erőforrások alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban készült el. 

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok 
végrehajtására tartalékidőt tartalmaz. 

 
I.  
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: 
kockázati tényezők feltárása és értékelése 
 
Rétság Város Önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, 
amelyek veszélyt jelentenek az Önkormányzat működésére.  
A veszélyt jelentő kockázatok a következők:  
     - forráshiány, 
     - jogszabályváltozások, 
     - szabályozottság, 
     - információáramlás, 
     - dokumentáltság, 
     - humánerőforrás. 
 
A Stratégiai Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek 
a következők: 

• A közfeladat ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatok tervezése, kezelése, felhasználása, 
beszámolás. 

• Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, vagyonértékelés. 
• Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatások igénylése. 
• A civil szférának juttatott támogatások felhasználása. 
• Az Európai Uniós és a hazai pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok, elszámolások. 
• Az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott 

közbeszerzési eljárások. 
• A belső kontroll rendszer működtetése. 
• Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények „átfogó” ellenőrzése. 
• A kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában. 
• A korábbi belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére tett intézkedések 

végrehajtása. 
 

A 2023. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Belső ellenőrzési kézikönyv útmutatása 
szerint készült.  
 
Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, 
amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.  
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A 2023. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:   
 
- a központi jogszabályban és a helyi szabályozásban előírt belső ellenőrzések végrehajtása, 
- az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények vezetői által feltárt kockázatok kezelése, 
- a korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, hibák, 
- az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése. 
 
 

A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el: 

1. Költségvetés készítés vizsgálata 
2. Pénzkezelés ellenőrzése 
3. FEUVE vizsgálata 
4. Áfa bevallás ellenőrzése 
5. Bölcsőde normatív állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése 
6. Adócsoport munkájának ellenőrzése, az adózás rendje. 
7. Óvodai normatív állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése 
8. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szabályozottsági és működési ellenőrzése 
9. Év közben felmerülő egy működési terület szabályszerűségi ellenőrzése 

 
 

 

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:  

- Költségvetés készítés vizsgálata 
- FEUVE vizsgálata 
- Áfa bevallás ellenőrzése 
- Pénzkezelés ellenőrzése 
- Óvodai normatív állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése 

- Bölcsőde normatív állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése 
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2023. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv 

(a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) 
 

A tervezett 
ellenőrzések tárgya

 Ellenőrzést megalapozó
kockázatelemzés 

Az ellenőrzés célja 
 

Ellenőrizen-
dő 

időszak 

Ellenőri 
kapacitás 

Az ellenőrzés 
típusa 

Ellenőrzés 
ütemezése 

Ellenőrzött szerv 
egység 

megnevezése 

31.§ (4). b) 31.§ (4). a) 31.§ (4). c) 31.§ (4). d) 31.§ (4). e) 31.§ (4). f) 31.§ (4). g) 31.§ (4). h) 
Költségvetés készítés

ellenőrzése 
Kockázati érték: 82  

 
Ellenőri nap: 12 

Annak megállapítása, hogy az 
Önkormányzat 2023. évi 

költségvetés készítése 
megalapozottan, analitikus 

kimutatásokkal 
alátámasztottan történt-e. 

2021. év  2 fő Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2023. május Önkormányzat 

FEUVE vizsgálata Kockázati érték: 92 
 

Ellenőri nap: 12 

Annak megállapítása, hogy a 
FEUVE szabályzatban 

meghatározottak szerint 
történik-e   az előzetes és 

utólagos vezetői ellenőrzés. 

2022. év 2 fő Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2023. június Önkormányzat 

Áfa bevallások 
ellenőrzése 

 
Kockázati érték: 88 

 
Ellenőri nap: 10 

Annak megállapítása, hogy az 
Önkormányzatnál az Áfa 

bevallások és a bevallásokhoz 
kapcsolódó analitikus 

kimutatások megfelelnek-e a 
jogszabályi előírásoknak és a 

belső szabályzatoknak. 

2022.év 2 fő Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2023. július Önkormányzat 

Pénzkezelés 
ellenőrzése 

Kockázati érték: 96 
 

Ellenőri nap: 10 

Annak megállapítása, hogy a 
házipénztár működése a 

hatályos jogszabályoknak és a 
belső szabályzatoknak 

megfelelően működik-e. 

2022. év 2 fő Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2023. május Önkormányzat 

Óvodai normatív 
állami támogatások 

igénylésének és 
elszámolásának 

ellenőrzése 

Kockázati érték: 69  
 

Ellenőri nap: 10 

Annak megállapítása, hogy az 
óvodai normatív állami 
támogatások igénylése, 

nyilvántartása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően 

2022-2024 
évek 

2 fő Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2023. október Napköziotthonos 
Óvoda 
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A tervezett 
ellenőrzések tárgya

 Ellenőrzést megalapozó
kockázatelemzés 

Az ellenőrzés célja 
 

Ellenőrizen-
dő 

időszak 

Ellenőri 
kapacitás 

Az ellenőrzés 
típusa 

Ellenőrzés 
ütemezése 

Ellenőrzött szerv 
egység 

megnevezése 

 történik-e és a szükséges 
dokumentumokkal 

megfelelően alátámasztották-
e. 

Bölcsődei normatív 
állami támogatások 

igénylésének és 
elszámolásának 

ellenőrzése 

Kockázati érték: 89 
 

Ellenőri nap: 12 

Annak megállapítása, hogy a 
bölcsődei normatív állami 

támogatások igénylése, 
nyilvántartása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően 
történik-e és a szükséges 

dokumentumokkal 
megfelelően alátámasztották 

2022-2024 
évek 

2 fő Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2023. október Napköziotthonos 
Óvoda 

Egyéb   
Tanácsadó 
tevékenység 

2 fő  

Soron kívüli 
ellenőrzések 

2 fő  

 
Dátum: 2022. december 2. 
 

 Lászlóné Pap Katalin s.k. 
  belső ellenőrzési vezető                                                                 

 
 
21. § (3).a) Szabályszerűségi ellenőrzések: a szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége 
megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai 
21. § (3).b) Pénzügyi ellenőrzések célja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások 
ellenőrzése 
21. §  (3). c) Rendszerellenőrzések keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve működésének átfogó vizsgálatát kell elvégezni 
21. § (3).d) Teljesítmény-ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a 
működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg 
21. § (3).e) Informatikai rendszerek ellenőrzése a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek megfelelőségére, megbízhatóságára, biztonságára, valamint a 
rendszerben tárolt adatok teljességére, megfelelőségére, szabályosságára és védelmére irányul 
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Képzések, továbbképzések: 
A belső ellenőrök 2023. évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzésére tervezett napok száma a Stratégiai Ellenőrzési Terv 
alapján (1 nap/fő) 2 nap.  
 
Tartalékidő: 
A 2023. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 4 munkanap tartalékidővel számolva került összeállításra. 
 
A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága 
 
A külső szolgáltató biztosítja a belső ellenőrzéshez a szükséges erőforrást. 
A kijelölt ellenőrök a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, rendelkeznek az előírt végzettséggel és a regisztrált 
államháztartási belső ellenőrök nyilvántartásában szerepelnek. 
 
 
A belső ellenőrzési vezető jogszabályban előírt feladatainak időszükséglete: 
Sorszám A belső ellenőrzési vezető főbb feladatai Időszükséglet 

nap 
1. Belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata, aktualizálása. 3 
2. Kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek 

összeállítása. 
5 

3. Az ellenőrzések összehangolása, megbízólevelek, ellenőrzési programok 
készítése, illetve jóváhagyása. Az ellenőrzések végrehajtásának irányítása.  

20 

4. Az ellenőrzések lezárása előtt az ellenőrzési jelentések részét képező vezetői 
összefoglaló elkészítése, illetve ellenőrzése. A lezárt ellenőrzési jelentések 
megküldése a Jegyző részére.                                                                                   

14 

5. Az ellenőrzésekről nyilvántartások vezetése: 
- Nyilvántartást vezet a végrehajtott ellenőrzésekről. 
- Nyilvántartást vezet a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások 

és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok 
végrehajtásáról. 

12 

6. A Jegyző tájékoztatása az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól 
való eltérésről. Az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési 
jelentés összeállítása. 

6 

7. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső 
ellenőrzésével kapcsolatos információk bekérése, összefoglalása. 

10 

8. Összesen: 70 
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Rétság Város Önkormányzat által megbízott szolgáltató 
Belső Ellenőrzési Csoportja 
 
                                                             
                                                                  2023. évi 
 
                                             M U N K A I D Ő    M É R L E G E 
 
 
                                                             2 főre számítva 
 
1.  Létszám 
     2 fő belső ellenőr 
 
2. Elméleti kapacitás 
                                                               2 x 365 nap=730 naptári nap 
 
3. Csökkentő tényezők: 
     szombat, vasárnap:                                        210 naptári nap 
     fizetett ünnepek:                                              16 naptári nap 
     szabadság :                                                       68 munkanap 
     betegség:                                                          20 naptári nap 
     képzés, továbbképzés:                                     20 munkanap 
4. Kapacitás ellenőri napban 
    (elméleti kapacitás - csökkentő tényezők)                396 naptári nap 
5 .Tartalék 
    előre nem tervezhető ellenőrzési  
    feladatokra                                                                     18 munkanap 
6. A belső ellenőrzési vezetői feladatok 
     ellátásához szükséges         18 munkanap 
7. Tervezett munkatervi feladatokra  
    rendelkezésre áll                                                            360 munkanap 
8. Kapacitást növelő tényezők    
    külső szakértő bevonása külön vezetői döntés alapján: - 
 
A 2023. évi ellenőrzési munkatervben szereplő 10-12 ellenőri munkanap biztosítja 1 ellenőrzés időszükségletét. 
 
Rétság, 2022. december 2. 
 
 
Az ellenőrzési tervet összeállította: 

         Lászlóné Pap Katalin 
       belső ellenőrzési vezető 
 
 
 

Az ellenőrzési tervet jóváhagyta: 
        Fodor Rita  

                    jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán polgármester 

2023/2024. tanév végleges iskolai körzethatárainak jóváhagyása 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkor-
mányzat véleményt alkot az iskolai felvételi körzethatárokról, a körzethatár tervezethez javasla-
tot tehet.  
 
A 2023/2024. tanév vonatkozásában a mellékelt listán található székhelyként (24-25. sorszám) 
a Rétsági Általános Iskola, melynek végleges körzethatára Rétság és Bánk településekre, va-
lamint az 5-8. évfolyamon Tolmács településre terjed ki. Tagintézményként a tolmácsi alsó ta-
gozat is a Rétsági Általános Iskolához tartozik 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2022. december 06.. 
                                                                                                          
                                                                                                                      Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

3. Jogszabályi háttér:  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése 

24. § (1)64 A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal 
minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési 
önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásá-
ban szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintéz-



2 
 

ményi bontásban. A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési 
önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi 
központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormány-
zatot a kijelölt körzetek tervezetéről. 

(1a)65 A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. 
§ (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzet-
határ módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely 
szerinti járási hivatalt. 
 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2022. (XII.15.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a végleges iskolai felvételi kör-
zethatárok véleményezéséről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 2023/2024. tanévre készített, az iskolai felvételi körzethatárok kijelölésé-
ről szóló tervezetet, a határozat melléklete szerint jóváhagyja.  
 
Határidő: 2022. december 20. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Fodor Rita Mária 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző                          

Karbantartási szerződés jóváhagyása (lift) 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2022. december 15‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A TK Elevator Eastern Európa GmbH megküldte a Polgármesteri Hivatalban lévő lift karbantartására 
vonatkozó szerződésmódosítási kérelmét.  
 
A szerződésmódosítás nem a megszokott számítási móddal érkezett. Az áremelkedés mértékével sú-
lyozott ajánlatot kaptunk. Számomra rendkívül figyelemfelkeltő az utolsó előtt bekezdés: 
 

„Amennyiben a fordulónapot megelőzően, a naptári év bármely időpontjában a fenti módszerrel 
index értéke az előző díjmódosítás időpontjában számolt adatokhoz képest 5 %-ot meghaladó 
eltérést mutat, úgy Vállalkozónak jogában áll a díjakat a következő fordulónapot megelőzően is 
egyoldalan módosítani Megrendelő 15 napos előzetes írásbeli tájékoztatása mellett.” 

 
Ami a mai napon biztos: 2023. január 1. naptól a karbantartási díj 22.700 Ft, javítási óradíja 17.470 Ft, 
kiszállítási díj 10.870 Ft. 
 
Jellemzően a karbantartási díjat kell fizetnünk, hóközi meghibásodást nem szoktunk jelenteni. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. december 08. 
 
 
Fodor Rita Mária 

               jegyző  
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
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3.)  Jogszabályi háttér 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati 
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „Az 
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi jóváhagyást követően 
lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen 
szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.” 

. 
 
 

4.) Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( XII. 15.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgármesteri Hivatal épüle-
tében lévő lift karbantartására szóló szerződésmódosításról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a TK Elevator Eastern Európa GmbH Magyarországi Fióktelepe által megküldött 
„Karbantartási Szerződés módosítását” jóváhagyja. Felhatalmazza Fodor Rita Mária jegyzőt a szerző-
désmódosítás aláírására. 
 
 
 
Határidő: 2022. december 20.      
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző 
 
 
 
 

 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 









RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Megbízási szerződés jóváhagyása (főépítészi feladatokra) 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2022. december 15‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jámbor László főépítész úr megbízási szerződése 2022.december 31. napon lejár. A 2021. évben 
megkezdett rendezési terv a Bükki Nemzeti Park elhúzódó ügyintézése miatt még nem zárulhatott le. 
 
Főépítész úr nagyon sokat segít műszaki kérelmek elbírálásában is. Munkájára több ok miatt szüksé-
günk van. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. december 05. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati 
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „Az 
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi jóváhagyást követően 
lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen 
szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.” 

. 
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4.) Határozati javaslat 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( XII. 15.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a megbízási szerződés jóváhagyásáról 
készített előterjesztést 
 
A Képviselő-testület Jámbor László főépítésszel kötendő, a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A főépítészi feladatok vállalkozói díjának havi 350.000 Ft-os (AAM) összegét a 2023. évi költségvetés-
ben 6 hónapra biztosítani kell. 
 
Határidő: 2022. december 20.    
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651, Rétság Rákóczi 
út 20.) – képviselője Mezőfi Zoltán János polgármester – mint megbízó (a 
továbbiakban megbízó), 
 
másrészről Jámbor  Lász ló  okl. városépítési-városgazdasági egyetemi 
szakmérnök (2133 Sződliget, Akácos út 36) – adószám: 77523073-1-33 – mint 
megbízot t  (a továbbiakban megbízott) között alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételekkel: 
 

1. A szerződés tárgya: 
 

Rétság Város településrendezési eszközei teljes-, egyszerűsített-, 
tárgyalásos eljárásban történő módosításával kapcsolatos települési 
főépítészi feladatainak ellátása, az előterjesztések elkészítése, a 
megalapozó vizsgálat tartalmának meghatározása, a közreműködő 
államigazgatási szervekkel és a tervezőkkel szükséges egyeztetések 
lebonyolítása, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. 
 

2. A főépítészi tevékenység elvégzésének módja: 
 

A megbízott a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi 
építési szabályzatának és szabályozási tervének elkészítésével összefüggő 
feladatokat szükség szerint a helyszínen, ill. telefonos és online 
kapcsolattartással végzi el. Megbízó kérésére az érintett ügyekkel 
kapcsolatosan részt vesz a bizottsági- és testületi üléseken. 
Megbízó kérésére egyéb a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet 8. § által meghatározott feladatok (településkép 
védelmével kapcsolatos eljárások, tervtanács működtetése, fejlesztési 
döntések mérnöki szakmai alátámasztása) ellátását megbízott elvégzi. 
 

3. A Megbízott díjazása: 
 

Megbízó a Megbízott számlája alapján a teljes eljárás időtartama alatt 
havonta 350.000.- Ft, azaz háromszázötvenezer forint (ÁFA mentes) 
összegű megbízási díjat utal a Megbízott OTP Banknál vezetett 11773054-
00603469 számú számlájára.  
A megbízási díj kifizetésének feltétele a Megbízó részéről a teljesítés 
igazolása. A feladatok elvégzése után kiállított számlát megbízó – a 
polgármester vagy a jegyző teljesítést igazoló aláírását követően – a 
kézhezvételtől számított 8 napon belül, átutalással egyenlíti ki. 
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A megbízó előlegezi, illetve viseli a megbízás ellátása során felmerülő 
készkiadásokat. 
 

4. Egyéb szabályok: 
 

A megbízási szerződést a felek határozott időre 2023. január 1. napjától 
2023. június 30. napjáig kötik.  
 

A szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges véleménykülönbségeket a felek a 
törvényeken alapuló megegyezéssel kísérlik meg rendezni. A szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a megbízásra vonatkozó 
szabályai a megfelelően irányadóak. Megegyezés hiányában mindkét fél elismeri a 
Balassagyarmat Városi Bíróság illetékességét.  
 
A megbízási szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Ipolytölgyes, 2022. december 20 
 
 
                 ………………………………                               ....………………………… 
                      Mezőfi Zoltán János                                             Jámbor László 
                           polgármester                                   okl. városépítési-városgazdasági  
                             megbízó                              egyetemi szakmérnök  
                                                                                                    megbízott 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző                           

Együttműködési megállapodás 1. számú módosításának utólagos jóváhagyása 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. december 15‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2022. évben került megtartásra a 2021. évben esedékes népszámlálás. Egy korábbi együttműködési 
megállapodást a Képviselő-testület már jóváhagyott. Első körben a lakosságnak lehetősége volt inter-
neten keresztül kitölteni a kérdőíveket. Ezt követően számlálóbiztosok keresték fel a lakosokat és töl-
tötték ki mind a lakás, mind pedig a személyi kérdőíveket.  
Rétságon több mint 60 százalékos volt az internetes kitöltők aránya. Emiatt módosítani szükséges az 
együttműködési megállapodást. Az Együttműködési megállapodás II fejezet 1. és 2 pontja viszonylag 
már pontos adatokat tartalmaz az összeírandó lakások, lakóegységek, illetve személyek számáról. 
Változott a számlálóbiztosoknak kifizethető megbízási díj és járulék összege is.  
Az eddig felsorolt okok miatt szükséges módosítani a KSH-val kötött együttműködési megállapodást. 
Az aláírandó példány 2022. 11. 24. érkezett meg, és november 28. volt a visszaérkezése határidő.  
 
A megállapodás nem tartalmaz olyan adatot, amire ráhatásunk lenne. A visszaérkezési határidő betar-
tása érdekében a megállapodást aláírtam, melynek most utólagos jóváhagyását kérem. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. december 01. 
 
 
Fodor Rita Mária 

                jegyző  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati 
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „Az 
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi jóváhagyást követően 
lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen 
szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.” 

. 
 
 

4.) Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2022.( XII. 15.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Együttműködési megállapodás 1. 
számú módosításának utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a KSH-val megkötött, a 2022. évi népszámlálásra vonatkozó Együttműködési 
megállapodás 1. számú módosítását utólag jóváhagyja.  
 
 
Határidő: ---       
Felelős: --- 

 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 
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Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Pénzkezelési szabályzat jóváhagyása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2022. december 15‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pénzkezelési szabályzatunk teljes átdolgozásra szorult. A MÁK ellenőrei is ezt a megállapítást tették. 
Az ASP programmal összhangban elkészült az új szabályzat. 
 
Kiterjesztett szabályzatot készítettünk, mely tartalmazz az intézmények pénzkezelését is. 
 
A szabályzatot az előterjesztéshez mellékelem. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. december 05. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
4.) Határozati javaslat 

 
I. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2022.( XII. 15.) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzkezelési szabályzat jóváhagyá-
sáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Pénzkezelési szabályzatot jóváhagyja. 
 
 
 
Határidő: 2022. december 20.    
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 
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1.   

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1.1. Pénzkezelési szabályzat hatálya  
Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (továbbiakban:  Áht.)  6/C.  §  (1)‐(2) 
bekezdések,  10.§  (4)‐(4a)  bekezdések,  továbbá,  a  nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi 
CLXXIX.  törvény  alapján  a  gazdasági  szervezetnek  az  államháztartásról  szóló  törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Ávr)  9.  §  (1) 
bekezdésében meghatározott feladatait  

─ Rétság Város Önkormányzata (Önkormányzat) 

─ Rétsági Polgármesteri Hivatal (Költségvetési szerv) 

─ Rétsági Napközi Otthonos Óvoda (Költségvetési szerv) 

─ Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Költségvetési szerv) 

─ Rétsági Család‐és Gyermekjóléti Központ 

vonatkozásában a Rétsági Polgármesteri Hivatal 

Ebből eredően ezen pénzkezelési szabályzat hatálya  

─ Rétság Város Önkormányzata (Önkormányzat) 

─ Rétsági Polgármesteri Hivatal (Költségvetési szerv) 

─ Rétsági Napközi Otthonos Óvoda  (Költségvetési szerv) 

─ Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Költségvetési szerv) 

─ Rétsági Család‐és Gyermekjóléti Központ 

terjed ki (a továbbiakban együttesen: államháztartási szervezetek).  

1.2. A pénzkezelés során érvényesítendő alapelvek 
1.  Törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, a pénzfor‐

galom lebonyolítása során a bankszámlán történő tranzakciókat kell előnyben részesíteni.1. 
2.  A házipénztár létesítésénél biztosítani kell a pénz és egyéb értékek, valamint azok kezelésével 

foglalkozó munkatársak fokozott védelmét. 

                                           
1 Az Áht. 109. § (6) bekezdés szerint hatályos a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló helyi önkormányzati 
rendeletnek összhangban kell állnia a készpénzes beszerzések és értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalások kifizetésével kapcso-
latos előírások vonatkozásában az Ávr. 13. § (2) bekezdés szerinti beszerzésekre, kiküldetésekre és reprezentációra vonatkozó eljá-
rásrend és az Ávr. 53. § (2) bekezdés szerinti az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendje szerinti szabá-
lyozókban előírtakkal. 
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3.  A  szabályzat  –  a  hatályos  jogszabályok, 
valamint a szabályzat hatálya alá tartozó államháztartási szervezetek számviteli politikájának 
előírásait figyelembe véve – a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat: 

a)  a pénzforgalom lebonyolításának rendjéről, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelés személyi és 
tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól 

b)  a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, 

c)  a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, 

d)  a napi készpénz záróállomány maximális mértékéről, 

e)  a pénzszállítás feltételeiről, szabályairól 

f)  a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, 

g)  a  pénzkezeléssel  kapcsolatos  bizonylatok  rendjéről  és  a  pézforgalommal  kapcsolatos 
nyilvántartási szabályokról, használt bizonylatokról. 

2.  A  pénzforgalom  lebonyolítása,  személyi  és  tárgyi  feltételei, 
felelősségi szabályok 

2.1. A Pénzforgalmi számlakezelés Önkormányzat esetében 
1.  Amennyiben  törvény  vagy  kormányrendelet  a  pénztartozás  megfizetésének  módját 

kötelezően nem írja elő, az ügyfelekkel az alábbi fizetési módokban lehet megállapodni: 

a.)  átutalás, 

b.)  beszedési megbízás, 

c.)  készpénz‐helyettesítő fizetési eszköz, 

d.)  készpénzfizetés, 

e.)  postai utalás lakcímre. 

2.  Ha  a  fizetés módjában  nincs megállapodás,  törekedni  kell  a  fizetés  átutalással  történő 
teljesítésére. 

 

3.  A közterheket, továbbá bíróság, büntető ügyekben eljáró más hatóság, vagy szabálysértési 
hatóság által határozatban megállapított fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni. 

2.1.1. Fizetési számla, alszámlák nyitása, vezetése 

1.  Az  Önkormányzat az Ávr. 145. § (3)‐(5) bekezdés szerinti   

a.)  fizetési számláját, valamint   
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b.)  alszámláit  

az Áht. 84. § (1) bekezdése alapján választott számlavezetőnél vezethet.  

2.  Az Önkormányzat Képviselő‐testületének 253/2022  (XI.03.)  számú határozata alapján az 
Önkormányzat  fizetési  számláját,  valamint  a 2. és 3.  címben meghatározott –  a  fizetési 
számlákhoz  kapcsolódó –  alszámlákat  az OTP Bank Nyrt,  illetve a Magyar Államkincstár 
vezeti. 

3.  A  költségvetési  gazdálkodással  és  a pénzellátással  kapcsolatos minden pénzforgalmat  a 
fizetési számlán – ideértve a fizetési számla alszámláit is – kell lebonyolítani.  

4.  Az  Ávr.  147/A.  §  alapján  a  folyamatos  pénzellátás  érdekében  az  Önkormányzat  a 
számlavezető megváltoztatásáról  hozott  döntéséről  a  változás  tervezett  időpontja  előtt 
harminc nappal megelőzően,‐ a fizetési számlája megváltozásáról a változással egyidejűleg 
írásban értesíti a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervét. 

5.  Az értesítések határidőre történő elküldéséért a jegyző a felelős.  

6.  A belföldi hitelintézet által vezetett  fizetési számlán  lévő szabad pénzeszközök a  fizetési 
számlához kapcsolódó alszámlán leköthetők.  

7.  Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével a lekötött betét teljes 
vagy  részösszegben  történő  módosításával,  megszüntetésével  kapcsolatos  ügyleti 
megbízások során a Képviselő‐testület vagy átruházott hatáskörében az átruházott jogkört 
gyakorló jogosult eljárni.  

A  lekötött  betét  nyilvántartásáért  a  polgármester  a  felelős,  a  nyilvántartás  igazolt 
ellenőrzését  a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportvezető végzi.  

2.1.2. A fizetési számlához kapcsolódó alszámlák  

1.  Az Önkormányzat az Ávr. 145. §  (2) bekezdésében  foglaltakon  túl a  fizetési számlájához 
kapcsolódóan – az Ávr. 145. (3) bekezdése alapján – a következő alszámlákat nyitja meg: 

h)    lekötött bankbetétei elkülönítésére szolgáló alszámla, 

i)  a helyi adók és a települési adó 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,  a  magánfőző  által 
előállított  magánfőzött  párlat  utáni  jövedéki  adó  befizetésére  beszedési  alszámla  Az 
Önkormányzatot megillető, a b) pontba, valamint a 2.1.3. cím a)‐c) pontjába nem tartozó 
adók  módjára  behajtandó  köztartozások  befizetésére  egyéb  bevételek  elszámolására 
szolgáló  alszámla,  (egyéb,  meghatározott  célú  pénzeszközök  elkülönítésére  szolgáló 
alszámla az Önkormányzat döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján). 
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2.  A  számlák  nyitására,  vezetésére 
vonatkozó  szerződés(ek)  aláírására  a  Képvieslő‐testület  felhatalmazása  alapján  a 
Polgármester, tartós akadályoztatása esetén az Alpolgármester jogosult. 

2.1.3. Nem  közvetlenül  a  költségvetés  végrehajtásához  kapcsolódó  feladatok  kimutatására 
szolgáló fizetési számlák, alszámlák 

Az  Önkormányzat  a  meghatározott  fizetési  számlán,  valamint  az  ahhoz  kapcsolódóan 
megnyitott  és  felsorolt  alszámlákon  kívül  –  az  Ávr.  145.  §  (4)  bekezdése  alapján  –  a 
következő fizetési számlákat, alszámlákat nyitja meg tartja fenn:   

a.)  közigazgatási hatósági eljárási  illeték, továbbá az azzal összefüggésben felszámított 
mulasztási bírság, késedelmi pótlék befizetésére szolgáló fizetési számlát, 

b.)  gépjárműadó befizetésére szolgáló gépjárműadó fizetési számlát, 

c.)  más  által  kimutatott  adók módjára  behajtandó  köztartozások  ‐  kizárólag  a  helyi 
önkormányzatot megillető köztartozások kivételével  ‐ befizetésére  idegen bevételek 
elszámolására szolgáló fizetési számlát, 

d.)  letéti számlát, 

e.)  devizaszámlát és 

f.)  Egészségügyi elszámolási számla 

g.)  a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás elkülönítésére szolgáló alszámlát.  

(A fizetési számlák és alszámlák körét az Ávr. 145. § (3)‐(4) bekezdései tartalmazzák, a felsorolt 
számlák  teljes körének alkalmazása, megnyitása,  illetve vezetése nem kötelező. A szabályzat‐
ban rögzíteni kell, hogy konkrétan milyen számlákat vezet az adott Önkormányzat.) 

Az Önkormányzat az alábbi bankszámlákkal rendelkezik2: 

Számla megnevezése  Bankszámlaszám 

Fizetési számla  11741031‐15451615 

Egészségügyi elszámolási számla  11741031‐15451615‐10011001 

Késedelmi pótlék számla  11741031‐15451615‐03780000 

Ávr. 145. § (2) bek. szerinti alszámla  11741031‐15451615‐05120000 

Iparűzési adó beszedési számla  11741031‐15451615‐03540000 

Letéti számla  11741031‐15451615‐06530000 

Bírság számla  11741031‐15451615‐03610000 

                                           
2 Helyi önkormányzat esetében az Ávr. 145. § (2)-(11) bekezdések előírásait kell figyelembe venni. 
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Közfoglalkoztatási  programokhoz  nyújtott 
költségvetési támogatás alszámla 

11741031‐15451615‐10020009 

Gépjárműadó beszedési számla  11741031‐15451615‐08970000 

Rétság Város Talajterhelési Díj  11741031‐15451615‐03920000 

Egyéb elkülönített elszámolású számla  11741031‐15451615‐06910000 

Rétság Idegen Bevételek Számla  11741031‐15451615‐04400000 

Viziközmű beruházási elszámolási számla  11741031‐15451615‐08110000 

Egyéb bevételek beszedési számla  11741031‐15451615‐08800000 

TOP‐2.1.2‐15‐NGI‐2016‐00005 "Zöld Város"  11741031‐15451615‐10013003 

Rétság Város Eljárási Illeték  11741031‐15451615‐03470000 

Magánszemélyek kommunális adója  11741031‐15451615‐02820000 

Építményadó számla  11741031‐15451615‐02440000 

TOP‐3.1.1.  Közlekedésfejlesztési  projrekt  EU 
forr. 

10037005‐00343309‐00000017 

TOP 2.1.2.‐15‐NGI‐2016‐00005 "Zöld Város"  10037005‐00343309‐00000024 

TOP 1.4.1.‐19 Bölcsődei férőhelyek bővítése  10037005‐00343309‐00000031 

 

2.1.4. A  számlákhoz  kapcsolódó  készpénzforgalom,  a  számlákról  teljesíthető  kifizetések, 
utalások  

1.  Az 2.1.2. cím 1. pont b) és c) alpontja szerint nyitott alszámlákról, valamint a 2.1.3. cím a)‐
c) pontjai    szerint vezetett  fizetési  számlákról kizárólag az Ávr. 145. §  (5) bekezdésében 
meghatározott műveletek teljesíthetők. 

2.  A  2.1.2.  cím  1.  pont  b)  és  c)  alpontjai,  valamint  a  2.1.3.  cím  a)‐c)  pontjai  szerinti 
bevételeket  az  ott  megjelölt  számlákon,  alszámlákon  kell  beszedni.  Amennyiben  az 
Önkormányzat  más  fizetési  számlájára,  alszámlájára  érkezik  befizetés,  a  befizetést  a 
megfelelő  fizetési  számlákra  befolyó  bevételekhez  kapcsolódó  nyilvántartáson  is  át  kell 
vezetni.  

3.  A 2.1.2. cím 1. pont b.) alpontja szerinti alszámlák esetén az  indokolt visszatérítéseket az 
alszámlákról kell teljesíteni. Ha az alszámlán lévő összeg nem nyújt fedezetet az utaláshoz, 
a  visszatérítés  fedezetének  megfelelő  összeget  a  kapcsolódó  fizetési  számláról  kell 
átvezetni az alszámla javára. 

4.  A 2.1.3.  cím a) pontja  szerinti  fizetési  számlára beszedett közigazgatási hatósági eljárási 
illeték‐  és  az  azzal  összefüggésben  felszámított  késedelmi  pótlék‐,  bírságbevételt  a 
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visszatérítésekkel  csökkentve 
negyedévente,  a  2.1.3.  cím  b)  pontja  szerinti  fizetési  számlára  beszedett,  a  központi 
költségvetést megillető gépjárműadó bevételt havonta, a tárgynegyedévet – gépjárműadó 
vonatkozásában a tárgyhónapot – követő hónap 10. napjáig kell a Kincstár által megjelölt 
fizetési számlára átutalni. 

5.  A 2.1.3. cím c) pontja szerinti fizetési számláról a helyi önkormányzatot megillető bevétel 
hó  végén  rendelkezésre  álló  összegét  a  tárgyhónapot  követő  hónap  10‐éig  kell  a  helyi 
önkormányzat  fizetési számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt 
szükség  szerint, de  legkésőbb a hó végén  rendelkezésre álló összeget a  tárgyhót követő 
hónap 10‐éig kell a behajtást kérő szerv fizetési számlájára átutalni. 

6.  Ha  a  2.1.3.  cím  b)  pontja  szerinti  fizetési  számláról  az  e  fizetési  számlára  nézve 
meghatározott  határidő  letelte  előtt, még  a  tárgyhónapban  történik  az   Önkormányzat 
más  fizetési  számlájára átutalás, azzal egyidejűleg a központi bevételi  számlát megillető 
hányadot is át kell utalni a Kincstár által meghatározott fizetési számlára. 

7.  A  fizetési  számlákról,  valamint  az  alszámlákról  teljesítendő  fenti  utalások  aláírásra 
előkészítéséért  a pénzügyi ügyintéző  vagy  a pénzügyi  és  szolgáltatási  csoportvezető,  az 
aláírásáért a 2.1.5. cím szerint rendelkezésre jogosult(ak), aláírást követő végrehajtásért a 
pénzügyi  ügyintéző  vagy  a  pénzügyi  és  szolgáltatási  csoportvezető,  az  ellenőrzésért  a 
munkaügyi ügyintéző felelős. 

8.  Amennyiben Önkormányzatunk hitellel rendelkezik, kötvényt bocsát ki – az Áht. 84. § (4) 
bekezdésében foglalt kivételekkel –  

a.)  a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 
támogatással, valamint  

b.)  a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos pénzforgalmát 

a fizetési számlájához kapcsolódó alszámlán köteles elkülöníteni az Ávr. 145. § (2) bekez‐
dése alapján.  

9.  Az  Ávr.  145.  §  (2)  bekezdésének  előírása  szerint  az  Önkormányzat  –  az  Áht  84.  §  (4) 
bekezdésében  foglalt  kivételekkel  –  az  alszámláról  a hitelen,  kötvényen  alapuló  fizetési 
kötelezettségeit nem teljesítheti.  

2.1.5. Aláírás bejelentésének szabályozása 

1.  Számlatulajdonosként  a  Polgármester  jelenti  be  a  számlavezető  hitelintézetnek 
(Kincstárnak), hogy a megnyitott számlák felett kik jogosultak rendelkezni.  

2.  A  számlák  feletti  rendelkezési  jogosultság  bejelentése  a  számlavezető  hitelintézet 
(Kincstár) által rendszeresített aláírás bejelentőn történik.  

3.  Az aláírás bejelentést számlaszámonként kell megtenni.  

4.  A számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja.  
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5.  A  számlák  felett  a  rendelkezési 
jogosultság a következők szerint gyakorolhatók:  

Az alábbi számlák tekintetében 
Számla megnevezése  Bankszámlaszám 
Fizetési számla  11741031‐15451615 
Egészségügyi elszámolási számla  11741031‐15451615‐10011001 
Késedelmi pótlék számla  11741031‐15451615‐03780000 
Ávr. 145. § (2) bek. szerinti alszámla  11741031‐15451615‐05120000 
Iparűzési adó beszedési számla  11741031‐15451615‐03540000 
Letéti számla  11741031‐15451615‐06530000 
Bírság számla  11741031‐15451615‐03610000 
Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségve‐
tési támog. alszámla 

11741031‐15451615‐10020009 

Gépjárműadó beszedési számla  11741031‐15451615‐08970000 
Rétság Város Talajterhelési Díj  11741031‐15451615‐03920000 
Egyéb elkülönített elszámolású számla  11741031‐15451615‐06910000 
Rétság Idegen Bevételek Számla  11741031‐15451615‐04400000 
Viziközmű beruházási elszámolási számla  11741031‐15451615‐08110000 
Egyéb bevételek beszedési számla  11741031‐15451615‐08800000 
TOP‐2.1.2‐15‐NGI‐2016‐00005 "Zöld Város"  11741031‐15451615‐10013003 
Rétság Város Eljárási Illeték  11741031‐15451615‐03470000 
Magánszemélyek kommunális adója  11741031‐15451615‐02820000 
Építményadó számla  11741031‐15451615‐02440000 
Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  11741031‐15735792 
Napközi Otthonos Óvoda  11741031‐16776368 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár  11741031‐15453260 
Rétsági Család‐ és Gyermekjóléti Központ  11741031‐15836892 
 

Aláírási 
sorrend  Név  Összeg (Ft) 

1‐2  Mezőfi Zoltán János  Bárilyen összeg 
1‐2  Fodor Rita Mária  Bárilyen összeg 
1‐2  Kosik Roland  Bárilyen összeg 
2  Lontai Anita  Bárilyen összeg 
2  Hesz Ildikó  Bárilyen összeg 

 

A bejelentett személyek ‐ az engedélyezett összegre tekintettel ‐ a következő sorrendben, 
illetve párosításban írhatnak alá:  

− Az érvényes aláíráshoz két személy aláírása szükséges (azaz 2 aláíró kell, melyek közül az 
egyiknek Mezőfi Zoltán Jánosnak vagy Fodor Rita Máriának vagy Kosik Rolandnak kell 
lennie). 

Számla megnevezése  Bankszámlaszám 

TOP‐3.1.1.  Közlekedésfejlesztési  projrekt  EU 
forr. 

10037005‐00343309‐00000017 
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TOP 2.1.2.‐15‐NGI‐2016‐00005 "Zöld Város"  10037005‐00343309‐00000024 

TOP 1.4.1.‐19 Bölcsődei férőhelyek bővítése  10037005‐00343309‐00000031 

   

Pontszám  Név  Összeg (Ft) 

50  Mezőfi Zoltán János  Bármilyen összeg 
50  Fodor Rita Mária  Bármilyen összeg 
50  Kosik Roland  Bármilyen összeg 

 

A bejelentett  személyek  ‐  az  engedélyezett összegre  tekintettel  ‐  a  következő  sorrendben, 
illetve párosításban írhatnak alá:  

− Az érvényes aláíráshoz két személy aláírása szükséges 100 összegű pontszámmal (azaz a 
3 bejelentett aláíróból bármelyik 2 együttesen érvényesítheti a kötelezettséget). 

 

 

Hitelintézeti ügyfélterminál használata 

1.  Az Önkormányzat számlavezető hitelintézete a Hivatalhoz ügyfél terminált helyezett ki.  

2.  Az  ügyfélterminál  és  a  számlavezető  hitelintézet  között  közlekedő  adatok  (megbízások, 
visszaigazolások) titkosak.  

3.  A  terminál használatához, a bejelentkezéshez a pénzforgalmi szolgáltató által biztosított  
felhasználói azonosító jelenti a felhasználói jogosultságot. 

4.  Az  Önkormányzatnál  a  felhasználói  azonosító  használatával  történő  tranzakciók 
rögzítését, aláírásra előkészítését az alábbi dolgozó(k) részére engedélyezzük: 

a.)  Lackovszzki Pál Istvánné 

b.)  Kosik Roland 

5.  Az  ügyfélterminál  használatára  jogosultak  a  pénzforgalmi  szolgáltató  által  biztosított 
felhasználói  azonosító  a  pénzforgalmi  szolgáltatóval  az  ügyfélterminál  használatára 
vonatkozó  megállapodásban/szerződésben  rögzítettek  szerinti  jelszó/jelszavak 
(többlépcsős azonosítás miatt) vagy kódszó használatával üzemeltetik a terminált. 

6.  Az  adatok  rögzítése  után  a  pénzforgalmi  szolgáltatóhoz  bejelentett  és  általuk 
nyilvántartásba vett aláírásra  jogosult  személyek  titkos  jelszavának/kódszavának beírása 
(aláírás) után indíthatók a tranzakciók.  

7.  Aláírásra  jogosultnak  egyik  aláíróként  minden  esetben  a  Polgármesternek  vagy  a 
Jegyzőnek vagy a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportvezetőnek kell lennie.  
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8.  Az  azonosításhoz  megbízások 
hitelesítéséhez kapcsolódó  jelszó, kódszó, PIN‐kód,  illetve – amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltató  által  biztosított  technikai  eszköz  generálja  a  jelszót  –  a  jelszót  generáló 
technikai  eszköz  titkos,  biztonságos  helyen  történő  tárolásáért  fent  megnevezett 
ügyintéző(k) felel(nek). 

9.  Amennyiben  a  terminál  és  a  hitelintézet  között  élő  számítógépes  kapcsolat  van,  a 
kapcsolat létrehozója nem hagyhatja el az irodát, csak a kapcsolat megszakítása után.  

10. Hibás tranzakciók végzéséért a terminál használója felel.  

2.2. Pénzforgalmi számlakezelés az Önkormányzat irányítása alá tar-
tozó költségvetési szervek esetében 

1.  Amennyiben  törvény  vagy  kormányrendelet  a  pénztartozás  megfizetésének  módját 
kötelezően nem írja elő, az ügyfelekkel az alábbi fizetési módokban lehet megállapodni: 

j)  átutalás, 

k)  beszedési megbízás, 

l)  készpénz‐helyettesítő fizetési eszköz, 

m)  készpénzfizetés, 

n)  postai utalás lakcímre. 

2.  Ha  a  fizetés módjában  nincs megállapodás,  törekedni  kell  a  fizetés  átutalással  történő 
teljesítésére. 

3.  A  szabályzat  hatálya  alá  tartozó  Rétsági  Polgármesteri  Hivatal  amennyiben  jogszabály 
másként  nem  rendelkezik,  mind  a  külföldi,  mind  a  belföldi  partnereivel  devizával  és 
valutával, belföldi fizetőeszközzel történő fizetésben megállapodhat. 

2.2.1. Fizetési számla nyitása, vezetése 

1.  A szabályzat hatálya alá tartozó  

‐  Rétsági Polgármesteri Hivatal  

‐ ‐Városi Művelődési Központ és Könyvtár  

‐ Napköziotthonos Óvoda 

‐ Család‐ és Gyermekvédelmi Központ 

az (Önkormányzat Képviselő‐testületének 253/2022 (XI.03.) számú döntése alapján az 
OTP Bank Nyrt nyitott fizetési számlán kezeli.  

2.  Más pénzforgalmi szolgáltatónál az irányító szerv jóváhagyása nélkül pénzforgalmi számla 
nem nyitható. 
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3.  Az  Ávr.  147/A.  §  alapján  az 
Egészségbiztosítási  Alapból  finanszírozott  helyi  önkormányzati  költségvetési  szerv  a 
számlavezető megváltoztatásáról  hozott  döntésről  a  változás  tervezett  időpontja  előtt 
harminc nappal megelőzően,‐ a fizetési számlája megváltozásáról a változással egyidejűleg 
írásban értesíti a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervét.    

4.  Az  Ávr.  147.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  államháztartás  önkormányzati  alrendszerébe 
tartozó  költségvetési  szerv  fizetési  számlája  megnyitásáról,  megszüntetéséről  –  a 
költségvetési szerv alapítása, megszüntetése esetén az alapítás, megszüntetés  időpontja 
szerinti  határnappal  –  a  költségvetési  szerv,  gazdasági  szervezettel  nem  rendelkező 
költségvetési  szerv  esetén  az  Ávr.  9.  §  (5)  bekezdése  szerinti  költségvetési  szerv 
gondoskodik. 

5.  Az értesítések határidőre történő elküldéséért a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportvezető a 
felelős. 

6.  A  fizetési  számlán  lévő  szabad  pénzeszközök  betétként  kizárólag  a  fizetési 
számlavezetőnél, a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán köthető le.  

7.  Az  átmenetileg  szabad  pénzeszközök  betétként  való  elhelyezésével,  módosításával, 
megszüntetésével  kapcsolatos  ügyleti  megbízások  során  a  Képviselő‐testület/Társulási 
tanács  vagy  átruházott  hatáskörében  az  átruházott  jogkört  gyakorló  jogosult  eljárni 
(rendelkezni, aláírni).  

2.2.2. Fizetési számlához kapcsolódó alszámlák 

A  szabályzat  hatálya  alá  tartozó  költségvetési  szervek)  fizetési  számláihoz  alszámlák  nem 
kapcsolódnak. 

2.2.3. Fizetési számlán, alszámlákon kívüli számlák    

A szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szervek nem rendelkeznek fizetési számlán kívüli 
számlákkal. 

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek az alábbi bankszámlákkal rendelkeznek3: 

Költségvetési szerv  Számla megnevezése  Bankszámlaszám 

Rétsági Polgármesteri Hivatal  Rétság  Város  Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 

11741031‐15735492 

Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár 

Városi  Művelődési  Központ 
és Könyvtár 

11741031‐15453260 

Napközi Otthonos Óvoda  Napközi Otthonos Óvoda  11741031‐16776368 

Család‐  és  Gyermekvédelmi 
Központ

Rétsági  Család‐  és Gyermek‐
jóléti központ

11741031‐15836892 

                                           
3 Áht. 147. § (3)-(4) bekezdés szabályait kell figyelembe venni. 
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Központ  jóléti központ 

 

A  fizetési számláról, teljesítendő aláírásra előkészítésért Lackovszki Pál  Istvánné, aláírásáért a 
2.4.4  cím  szerint  rendelkezésre  jogosultak,  aláírást  követő  végrehajtásáért  Lackovszki  Pál 
Istvánné, ellenőrzéséért Hesz Ildikó felelős. 

2.2.4. Aláírás bejelentésének szabályozása  

1.  Számlatulajdonosként a költségvetési szerv vezetője jelenti be a számlavezetőnek , hogy a 
megnyitott számlák felett kik jogosultak rendelkezni.  

2.  A  számlák  feletti  rendelkezési  jogosultság  bejelentése  a  számlavezető  hitelintézet  által 
rendszeresített aláírás bejelentőn történik.  

3.  Az aláírás bejelentést számla számonként kell megtenni.  

4.  A  számlák  feletti  rendelkezési  jogot  az  intézményvezető,  és  az  általa  meghatározott 
személy együttesen gyakorolja.  

a)  Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal számla 

Aláírási 
sorrend  Név  Összeg (Ft) 

1  Fodor Rita Mária  Bármilyen összeg 
2  Lontai Anita  Bármilyen összeg 

 

A bejelentett személyek csak együttesen írhatnak alá:  

b)  Városi Művelődési Központ és Könyvtár számla 

Aláírási 
sorrend  Név  Összeg (Ft) 

1‐2  Kelemen Ágnes  Bármilyen összeg 
1‐2  Nagy‐Velki Anita  Bármilyen összeg 
1‐2  Varga Nándorné  Bármilyen összeg 

 

A bejelentett személyekből kettő együttes aláírása szükséges. 

c)  Napközi Otthonos Óvoda számla 

Aláírási 
sorrend  Név  Összeg (Ft) 

1  Vincéné Szunyogh Judit  Bármilyen összeg 
2  Ivanicsné Bízik Beáta  Bármilyen összeg 
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A  bejele  A  bejelentett  személyek  csak 
együttesen írhatnak alá. 

d)  Rétsági Család‐ és Gyermekjóléti központ számla 

Aláírási 
sorrend  Név  Összeg (Ft) 

1  Kovácsné Gregor Márta  Bármilyen összeg 
2  Fricz‐Szaszovszki Dóra  Bármilyen összeg 

 

A bejelentett személyek csak együttesen írhatnak alá. 

2.2.5. Hitelintézeti ügyfélterminál használata 

1.  A  Rétsági  Polgármesteri  Hivatal,  a  Városi  Művelődési  Központ  és  Könyvtár,  a 
Napköziotthonos Óvoda  és  a Rétsági Család‐  és Gyermekvédelmi Központ  költségvetési 
szervek számlavezető hitelintézete a Hivatalhoz ügyfél terminált helyezett ki.  

2.  Az  ügyfélterminál  és  a  számlavezető  hitelintézet  között  közlekedő  adatok  (megbízások, 
visszaigazolások) titkosak.  

3.  A  terminál használatához, a bejelentkezéshez a pénzforgalmi szolgáltató által biztosított  
felhasználói azonosító jelenti a felhasználói jogosultságot. 

4.  A  költségvetési  szerveknél  a  felhasználói  azonosító  használatával  történő  tranzakciók 
rögzítését, aláírásra előkészítését az alábbi dolgozó(k) részére engedélyezzük: 

a)  Lackovszki Pál Istvánné 

b)  Kosik Roland 

c)  Hesz Ildikó 

5.  Az  ügyfélterminál  használatára  jogosultak  a  pénzforgalmi  szolgáltató  által  biztosított 
falhasználói  azonosító  a  pénzforgalmi  szolgáltatóval  az  ügyfélterminál  használatára 
vonatkozó  megállapodásban/szerződésben  rögzítettek  szerinti  jelszó/jelszavak 
(többlépcsős azonosítás miatt) vagy kódszó használatával üzemeltetik a terminált. 

6.  Az  adatok  rögzítése  után  a  pénzforgalmi  szolgáltatóhoz  bejelentett  és  általuk 
nyilvántartásba vett aláírásra  jogosult  személyek  titkos  jelszavának/kódszavának beírása 
(aláírás) után indíthatók a tranzakciók.  

7.  Aláírásra  jogosultnak  egyik  aláíróként  minden  esetben  az  Intézményvezetőnek  vagy  a 
Jegyzőnek vagy a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportvezetőnek kell lennie.  

8.  Az azonosításhoz megbízások hitelesítéséhez kapcsolódó jelszó, kódszó, PIN‐kód, illetve – 
amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató által biztosított technikai eszköz generálja a jelszót 
– a  jelszót generáló  technikai eszköz  titkos, biztonságos helyen  történő  tárolásáért  fent 
megnevezett ügyintéző(k) felel(nek). 
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9.  Amennyiben  a  terminál  és  a 
hitelintézet között élő számítógépes kapcsolat van, a kapcsolat létrehozója nem hagyhatja 
el az irodát, csak a kapcsolat megszakítása után. 

10. Hibás tranzakciók végzéséért a terminál használója felel. 

2.3. Pénzforgalmi számlakezelés kincstári számla esetén  

2.3.1. Általános előírások 

1.  A  kincstári  számla  vezetésének  szabályait  a  kincstári  számlával  rendelkező  szervezetek 
vonatkozásában kell alkalmazni, amelyek: 

a)  Rétság Város Önkormányzat (Önkormányzat) 

2.  A  Kincstár,  mint  pénzforgalmi  szolgáltató  kapcsolódó  szolgáltatásait  az  Áht.  79‐80.  § 
rendelkezései alapján nyújtja.  

Az Önkormányzat az alábbi kincstári bankszámlákkal (Ft, deviza) rendelkezik: 

Számla megnevezése  Bankszámlaszám 

TOP‐3.1.1.  Közlekedésfejlesztési  projekt  EU 
forr. 

10037005‐00343309‐00000017 

TOP 2.1.2.‐15‐NGI‐2016‐00005 "Zöld Város"  10037005‐00343309‐00000024 

TOP 1.4.1.‐19 Bölcsődei férőhelyek bővítése  10037005‐00343309‐00000031 

 

 

2.3.1.1.  Kincstári kártyák  

1.  Az Önkormányzat nem rendelkezik kincstári bankkártyával. 

2.4. Házipénztár kezelési szabályok 

2.4.1. A házipénztár fogalma 

1.  A  házipénztár  a  szervezet  működéséhez  szükséges  készpénz,  valamint  egyéb  értékek 
(szigorú  számadású  nyomtatvány,  sorszámozott  utalvány,  stb.)  kezelésére,  forgalmának 
lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség (helyiségrész). 

2.  A házipénztárban kell kezelni 

o)  a fizetési számláról felvett készpénzt, 

p)  a készpénzben teljesített befizetéseket, 
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q)  a pénzforgalmi betétkönyveket, 

r)  a fizikai értékpapírokat, 

s)  a szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokat, 

t)  az  egyéb  értékeket  (a  felsorolás  folyatatható;  pl.  sorszámozott  utalvány,  postai  bélyeg, 
stb.) 

u)  a talált tárgyakat, talált készpénzt 

2.4.2. A pénztári nyitva tartás rendje: 

1.  A pénztár   Péntek: 09,00 – 11,00 

  tart nyitva 

 A pénztár kezelésével kapcsolatos személyi feltételek feladatkörönként és fe-
lelősségi szabályok 

2.4.2.1.  A pénztáros 

1.  A  házipénztárt  a  pénztáros  önállóan,  teljes  anyagi  felelősséggel  kezeli.  A  pénztáros 
munkakörének elfoglalásakor ezt a  tényt  írásbeli nyilatkozatban kell  rögzíteni  (jelen sza‐
bályzat melléklete szerinti formában és tartalommal). A nyilatkozat megőrzéséért a mun‐
kaügyi előadó a felelős. 

2.  Nem  lehet  pénztáros  olyan  dolgozó,  akinek  a munkaköre,  feladata  összeférhetetlen  a 
pénztárosi munkakörrel. Ilyenek: 

a)   pénztárellenőr, 
b)  utalványozási feladatot ellátók, 

 
3.  A jelen szabályzatban megjelölt államháztartási szervezetek vonatkozásában a pénztárosi 

feladatokat ellátja: 

Szervezet megnevezése  Pénztárosi feladatot ellátó személy 

Rétság Város Önkormányzata  Erdeiné Horváth Krisztina 

Rétsági Polgármesteri Hivatal  Erdeiné Horváth Krisztina 

4.  A pénztáros  feladata  a pénztárban  tartott  készpénz,  értékpapír  kezelése  és megőrzése, 
valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése. Részleteiben: 

a)  a készpénz szükséglet felmérése, 

b)  a készpénz igénylése, 

c)  részvétel a készpénz pénzintézetben (postán) történő felvételében, 

d)  a fizetési számláról, pénzforgalmi betétkönyvből felvett pénz bevételezése, 
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e)  a pénztárban  tartott  készpénz  és  ér‐
tékpapírok (értékek) szabályszerű kezelése, megőrzése, 

f)  az alapbizonylatok elfogadás előtti alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata, 

g)  a bizonylati fegyelem betartása, 

h)  a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, a pénztárba befizetett összeg átvétele, 
valamint az utalványozott kiadások teljesítése,  

i)  a pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása, 

j)  a nyilvántartások, elszámolások vezetése, 

k)  a pénztárjelentés folyamatos vezetése, naponkénti zárása, 

5.  a pénztárban tárolt szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása.  

6.  A pénztár pénztáros távollétében történő pénztáros‐helyettes általi átvétele rovancs kere‐
tében  történik,  amelyről  jegyzőkönyvet  kell  felvenni  és  a  pénztárnapló mellékleteként 
meg kell őrizni  (jelen szabályzat melléklete szerinti tartalommal). A rovancsnál a pénztá‐
ros‐helyettes mellett a pénztárellenőrnek jelen kell lennie. 

7.  A pénztár pénztáros jelenlétében történő pénztáros‐helyettes általi átvétele rovancs kere‐
tében  történik,  amelyről  jegyzőkönyvet  kell  felvenni  és  a  pénztárnapló mellékleteként 
meg kell őrizni (jelen szabályzat melléklete szerinti tartalommal). A rovancsnál a pénztáro‐
son és a pénztáros‐helyettesen kívül a pénztárellenőrnek is jelen kell lennie. 

2.4.2.2.  Pénztáros‐helyettes 

1.  A pénztárost távolléte esetén Lackovszki Pál Istvánné helyettesíti. 

2.  A  pénztáros  helyettesének  –  amennyiben  ellátja  a  pénztárosi  teendőket  –  a  2.8.3.1.  
pontban  leírt  feladatokat  kell  értelemszerűen  elvégezni.  A  pénztáros  helyettesítésének 
időszakában – a pénztároshoz hasonlóan – a pénztáros helyettesét teljes anyagi felelősség 
terheli, amelyet  írásbeli nyilatkozatban kell  rögzíteni  (jelen szabályzat melléklete szerinti 
formában és tartalommal). A nyilatkozat megőrzéséért a munkaügyi előadó a felelős. 

2.4.2.3.  A pénztárellenőr  

1.  Feladata  a  bizonylatok  alaki  és  tartalmi  ellenőrzése,  valamint  a  pénztárjelentés 
helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése. A pénztárra vonatko‐
zó biztonsági előírások betartásának és a pénzszállítással  kapcsolatban megjelölt  szabá‐
lyok betartásának ellenőrzése. 

2.  A pénztárellenőri feladatokat  a munkaügyi előadó látja el 

3.  A  pénztárellenőrt  távolléte  esetén  a  helyi  adóügyintéző  helyettesíti.  A  pénztárban 
elhelyezett készpénz, értékpapír, egyéb értékek biztonságos tárolásának feltételei 
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1.  Az Önkormányzat,  a  Szlovák Nemzeti‐
ségi  Önkormányzat  a  Rétsági  Polgármesteri  Hivatal  házipénztár  céljára  a  Hivatal  külön 
helyiséget, helyiségrészt biztosít  

Az Óvoda,  a  Városi Művelődési  Központ  és  Könyvtár,  és  a  Család‐  és Gyermekvédelmi 
Központ készpénzforgalma az intézményeknél történik kézi rögzítéssel, az ASP rendszerbe 
rögzítését az önkormányzat pénztárosa végzi el. 

2.  A  házipénztárak  kialakításánál  figyelembe  kell  venni  az  átlagos  napi  készpénzforgalom 
nagyságát. A pénzmegőrzés és tárolás feltételeit mindig a tényeges záró állomány szerint 
kell biztosítani. 

3.  A házipénztár védelmi rendszere kiterjed: 

a)  a fizikai védelemre, 

b)  az adatok védelmére, 

c)  a személy védelmére, 

d)  a pénzforgalom szabályszerűségére. 

4.  A házipénztárban levő készpénz, valamint az ott tartható értékek megőrzése: 

‐  (szervezetenként külön) vaskazettában, történik. 

5.  A  vaskazettát,  a  zárás  után  páncélszekrénybe,  lemezszekrénybe,  biztonsági  zárral 
felszerelt szekrénybe) kell elhelyezni. 

6.  A  pénz  tárolására  szolgáló  (125.  számú)  Pénzár  helység  kulcsának  "első  példányát"  a 
pénztáros kezeli. 

7.  A pénztári kulcsok "másod" (esetleg "harmad") példányát az "első példányt" kezelő által a 
ragasztón  átírt,  lezárt  borítékban,  biztonsági  zárral  felszerelt  (lemez)  szekrényben  kell 
tartani.  

8.  A tartalékkulcsok kezeléséért a  jegyző, a kulcs nyilvántartás vezetéséért Busainé Terman 
Viktória felelős. A nyilvántartás igazolt ellenőrzéséért Lontai Anita felelős.  

9.  A  kulcsok  bármely  példányának  elvesztését  követően  ‐  a  kulcsok  kezeléséért  felelős 
személy jelzése alapján ‐ azonnal ki kell cserélni a zárat. 

10. A pénztár felnyitásánál jelen kell lennie: 

a)  a pénztárellenőrnek és 

b)  a pénztárat átvevő személynek 

11. A pénztár felnyitása a pótkulcsokkal történik. 

12. A pénztár  ‐ bármilyen ok miatti  ‐  felnyitásáról, az ott talált készpénz, értékek átadásáról 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 
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13. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

a)  a jelenlevők nevét, 

b)  a pénztár felnyitásának időpontját, okát, 

c)  a pénztárban talált 

• készpénz összegét címletenként, 

• értékpapírok összegét (típus, címlet, darabszám), 

• egyéb értékeket, 

• szigorú számadású nyomtatványok sorszámát, darab számát, 

d)  pénztárnapló utolsó bejegyzési tételszámát, 

e)  az utolsóként felhasznált kiadási‐, és bevételi pénztárbizonylat sorszámát, 

f)  a pénztárat átvevő személy átvételre vonatkozó nyilatkozatát, 

g)  a jelenlévők aláírását. 

14. Az  elkülönített  pénztárhelyiségben  a  Jegyző  által  felhatalmazott  személy(ek)  kivételével 
másoknak benn tartózkodni tilos. 

15. A  házipénztárban  lévő  készpénz  és  értékek  megóvása  érdekében  a  125.  számú 
pénztárhelyiség, pénz  elhelyezésére  szolgáló helyiség,  az  ajtókat pedig biztonsági  zárral 
kell ellátni.  

 

A házipénztár pénzellátása 

2.4.2.4.  A szükséges pénzkészlet biztosítása 

1.  A házipénztár pénzszükséglete a pénztárba befolyt készpénzbevételből, valamint a fizetési 
számláról felvett készpénz útján biztosítható. 

2.  A  készpénzkifizetéssel  járó  döntésekről,  intézkedésekről  (pld.  hatósági  intézkedés, 
ellátmány,  eszközbeszerzés,  szolgáltatási  kiadások,  személyi  jellegű  kifizetések)  –  figye‐
lemmel arra, hogy ha az Önkormányzat rendeletben szabályozta a készpénzben teljesíthe‐
tő  kiadásokat,  akkor  az  abban  foglaltak  betartásra  kerüljenek  –  az  ügyben  érintett 
vezetőknek,  ügyintézőknek    a  várható  készpénz  kifizetések  összegének meghatározása 
mellett a kifizetést megelőző napon   tájékoztatni kell a pénztárost.  A kifizetéseknél figye‐
lembe kell venni, hogy a az OTP Bank Nyrt a szerdai napokon készpénzt nem ad ki. 

3.  A  pénztáros  az  előző  napi  záró  pénztáregyenleg  és  a  tárgynapi  kifizetések  várható 
összegének  figyelembevételével  köteles  gondoskodni  a  pénztár  zavartalan  működését 
biztosító készpénz mennyiségéről és címletéről. 
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4.  Ennek keretében a pénztáros: 

− felméri a pénztár pénzszükségletét, 

− összeállítja a címletjegyzéket, 

− az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételéhez szükséges készpénz‐
felvételi utalványt, 

− gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány ‐ arra jogosultak által történő – aláíratá‐
sáról. 

5.  A pénztáros készpénzt a bankszámla terhére kiállított készpénzfelvételi utalvánnyal és (a 
jogosultságok biztosítása esetén) bankkártyával vehet fel. 

3.  A  készpénzben  és  bankszámlán  tartott  pénzeszközök  közötti 
forgalom 
A készpénzben és bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom első sorban 

‐  bankszámláról  történő készpénzfelvétel útján  történik a házipénztár pénzellátás‐
nak biztosítása céljából, 

‐  illetve a házipénztárban elhelyezett  (a záróállomány maximális értékét meghala‐
dó, illetve a készpénzben beszedett, de bankszámlán keresztül utalásra kerülő kifi‐
zetések összegei) pénz befizetése útján valósul meg. 

A készpénzben és bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom részletszabályait a 
jelen szabályzat 2.5.2.1; 2.5.2.2; 8.1.2 pontjai tartalmazzák.  

4.  A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei és eljárásrendje 

4.1. Készpénzállományt érintő mozgások  

4.1.1. Készpénzállományt érintő kifizetések: 

1.  A  következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben az önkormányzatra vonatkozóan:  

a)  a fizetési számlákra készpénz befizetése, 

b)  a közfoglalkoztatásban résztvevők részére a bérek és a munkába járáshoz kapcsoló‐
dó közlekedési költségtérítések kifizetése,  

c)  társadalom és szociálpolitikai juttatások kifizetése, 

d)  utólagos elszámolási kiadott összegek kifizetése, 

2.  Az Önkormányzat által irányított szervezeteknél az Önkormányzat ………….számú rendelete 
alapján a következő kifizetések  teljesíthetőek készpénzben az önkormányzatra vonatko‐
zóan:  
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a)  a  fizetési  számlákra készpénz be‐
fizetése, 

b)  utólagos elszámolási kiadott összegek kifizetése, 

c)  dolgozói megelőlegezéssel történő beszerzések kifizetése  

d)  egyéb…... 

4.1.2. Készpénzállományt érintő bevételek különösen, de nem kizárólagosan: 

1.  Az Önkormányzatnál: 

a)  a fizetési számlákról felvett készpénz, 

b)  a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértéke, 

c)  a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeg, 

d)  az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetésének értéke,  

e)  ingatlan hasznosítás (pl. bérleti díj) díja, 

f)  szociális és gyermek étkezési térítési díja, 

g)  kisösszegű kártérítési befizetések 

 

2.  Az Önkormányzat által irányított  költségvetési szerveknél: 

a)  a fizetési számlákról felvett készpénz, 

b)  a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértéke, 

c)  a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeg, 

4.2. Készpénzállományt érintő mozgások eljárásrendje 

4.2.1. A pénzkezelés során a kerekítés szabályai 

1.  A  forintban, készpénzzel  ‐ bankjegy vagy érme átadásával  ‐  történő  fizetés esetén, ha a 
fizetendő  végösszeg  nem  5  forintra  vagy  annak  többszörösére  végződik,  akkor  az 
alábbiakban  meghatározott  kerekítési  szabály  alapján  kell  a  fizetendő  összeget 
megállapítani és kiegyenlíteni. 

a.)  a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 

b.)  a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 

c.)  az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 

d.)  a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0; 
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forintra végződő összegre kell kerekíteni.  

2.  Az ellátások esetében az összeget a legközelebbi 0 és 5 forintra végződő összegre, felfelé 
kell kerekíteni. 

3.  Az  államháztartási  szervezeteknél  a  kerekítési  különbözetek  összegét  bevételként, 
kiadásként  ahhoz  a  bevételi,  kiadási  jogcímhez  kapcsolódóan  kell  elszámolni,  ahol  az 
ténylegesen  felmerült.  A  kerekítésből  adódó  különbözetet  –  amennyiben  az  eredeti 
bizonylaton – számlán, egyéb dokumentumon – nem került feltüntetésre, a bevételi vagy 
a kiadási  pénztárbizonylaton elkülönítetten fel kell tüntetni.  

4.  Abban az esetben, ha a készpénzes kiadások  teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem 
határozható  meg  egyértelműen,  hogy  az  mely  rovathoz  kapcsolódik,  mivel  a 
készpénzmozgás  egynél  több  kiadási,  illetve  bevételi  rovatot  érintett,  úgy  a  kerekítési 
különbözetből  adódó  összeget  a  K355  Egyéb  dologi  kiadásokra,  vagy  B411  Egyéb 
működési bevételre kell elszámolni a kerekítés előjelétől függően. 

4.2.2. Készpénz kezelése a házipénztárban 

1.  A pénztárban nem fogadható el 

a)  hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy, 

b)  olyan érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a természetes kopás 
következtében, hanem más ok miatt (pl. szándékos rongálás miatt) vesztett súlyából 
vagy sérült meg.      

2.  A pénztáros csak valódi és forgalomban  lévő pénzeket (bankjegyeket, érméket) fogadhat 
el a befizetőktől és kifizetést is csak így teljesíthet. 

3.  A  bankjegyek  és  pénzérmék  valódiságának  és  forgalomképességének megállapítását  a 
következő előírások megtartásával kell elvégezni: 

a)  Valódinak  és  forgalomképesnek minősül  az  a  forgalmi bankjegy,  illetve pénzérme, 
amely a forgalomba hozatalkor az MNB által a Magyar Közlönyben közzétett hirdet‐
ményben foglalt leírásnak megfelel. 

b)  Ha  a  pénztáros  a  neki  átadott  pénzek  között hamis  vagy hamisgyanús bankjegyet 
vagy érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el.  

c)  A bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania és a befizetőt jegyzőkönyvben meg kell 
hallgatnia arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a fizető eszközt.  

4.  A  hamis  vagy  hamisgyanús  pénz  átvételéről  a  jelen  szabályzat  melléklete  szerinti 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 

5.  A pénztáros a pénztárban levő pénzt címletenként elkülönítve köteles kezelni. 

5.  A napi készpénz záró állományának maximális mértéke 
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1.  A  pénztárban  a  napi  készpénz  záró 
állományának maximális mértéke 500.000 Ft az Önkormányzat vonatkozásában.  

2.  A pénztárban a napi készpénz  záró állományának maximális mértéke 300.000 Ft az Ön‐
kormányzat által  irányított Rétsági Polgármesteri Hivatal, Napközi Otthonos Óvoda és a 
Család‐és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vonatkozásában. 

3.   Az 5.2 pontban meghatározott maximális készpénzállomány a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár intézménynél a rendezvényeket megelőző napokban 300.000 Ft, a rendezvény 
napját megelőző munkanapon a maximális összeg a rendezvényre készpénzben kifizetendő 
összeg erejéig tartható.  

4.  Az önkormányzat házipénztárában a polgármester vagy a  jegyző  írásbeli engedélye alap‐
ján,  indokolt esetben magasabb összeg  is  tartható. Az  írásbeli engedélynek  tartalmaznia 
kell az indokot is. 

5.  A pénztár engedélyezett napi záró állományát meghaladó összeget annak megállapításá‐
val egyidejűleg a pénztárosnak be kell fizetni a fizetési számlára. 

6.  A készpénz szállításának szabályai 
1.  A házipénztár működéséhez szükséges készpénz pénzintézettől történő felvételére, illetve 

szállítására: 

a)  1.000.000 Ft‐ig a pénztáros, 

b)  1.000.000  Ft‐  3.000.000Ft  közötti  összeg  esetén  a  pénztáros  és  a  Pénzügyi  és 
Szolgáltatási Csoportvezető által kijelölt 1 személy (összesen 2 fő), 

2.  A 3.000.000 Ft feletti összeget csak gépkocsival szabad szállítani. 

3.  A  készpénz  szállításával  megbízott  személynek  (személyeknek)  a  készpénz  felvételét 
követően a készpénzt a legrövidebb időn belül, de legkésőbb a felvétel napján a pénztárba 
kell szállítani. 

4.  A  készpénz  felvételével  és  szállításával  megbízott  dolgozók  felelősek  az  általuk  ‐  a 
hitelintézetben  ‐  átvett  készpénzért,  amelyet  írásbeli  nyilatkozatban  kell  rögzíteni  jelen 
szabályzat melléklete  szerinti  formában  és  tartalommal. A  felelősség  addig  tart,  amíg  a 
pénzt a pénztárban el nem helyezték, és a pénztáros az összeg bevételezésére vonatkozó 
bevételi pénztárbizonylatot el nem készítette. A felelősségvállalási nyilatkozat megőrzésé‐
ért a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportvezető felelős. 

5.  A felvett összegnek a pénztárban történő elhelyezésénél a pénztári ellenőrnek is jelen kell 
lennie, amelyet a bevételi pénztárbizonylaton aláírásával is igazol. 

7.  A készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás, az ellenőrzés 
gyakorisága 
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1.  A  készpénzállomány ellenőrzését első‐
sorban a pénztárellenőr végzi el. Ellenőrzést végezhet a szervezet vezetője a belső kont‐
rollrendszer  keretében megjelölt  kontrolltevékenységként  is  a  pénztárellenőrrel  együtt 
(belső kontrollokra vonatkozó belső szabályozó alapján). 

2.  A készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárások és azok gyakorisága 

Ellenőrzés tárgya  Követendő eljárás  Gyakoriság 

Készpénzforgalom  ellenőr‐
zése 

pénztári bizonylatok alaki és 
tartalmi ellenőrzésével 

pénztári napokon naponta 

Készforgalom  bizonylati 
rendjének ellenőrzése 

pénztárjelentés,  valamint  a 
kimutatott  pénzkészlet, 
értékpapírok  meglétének 
ellenőrzése 

pénztári napokon naponta 

Pénztári  állományok  elle‐
nőrzése 

rovancsolás  előzetes  beje‐
lentés nélkül 

havonta  egyszer,  továbbá 
év  végén  a  mérlegforduló 
napra vonatkozóan  

A  készpénz,  értékpapír, 
egyéb  értékek  biztonságos 
tárolása 

előzetes bejelentés nélkül  havonta  egyszer,  a  rovan‐
csolással együtt 

A  pénzszállítás  jelen  szabá‐
lyozás  szerinti  szabályainak 
betartása 

előzetes bejelentés nélkül  negyedévente egyszer 

 

3.  Az alaki és tartalmi ellenőrzés során az ellenőrnek meg kell vizsgálni, hogy: 

a)  az alapbizonylatokat az arra jogosult személyek utalványozták, érvényesítették, a teljesí‐
tést igazolták, 

b)  a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz csatolták‐e a szükséges mellékleteket (alap‐
bizonylatokat), 

c)  a pénztári bizonylatok adatai megegyeznek‐e az alapbizonylat adataival, 

d)  a bizonylatokon nincsenek‐e szabálytalan javítások, 

e)  a pénztári be‐ és kifizetések bizonylatolására a megfelelő nyomtatványt használták‐e, 

f)  a  pénztárbizonylatokon  szerepelnek‐e  a megfelelő  aláírások,  kiadási  pénztárbizonylat 
tartalmazza‐e a készpénzt átvevő személyigazolvány számát, 

g)  a pénzkifizetéseknél megvan‐e a meghatalmazás abban az esetben, ha a készpénzt nem 
a jogosult vette fel személyesen. 
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4.  A  pénztárjelentés,  valamint  a 
kimutatott pénzkészlet, értékpapírok meglétének ellenőrzése  során a pénztárellenőrnek 
ellenőriznie kell, hogy: 

a)  a pénztárjelentésbe bevezetett tételekkel kapcsolatban megvannak‐e a pénztári bizony‐
latok és az alapbizonylatok, 

b)  a tényleges pénzkészlet összege megegyezik‐e a pénztárjelentés adatával, 

c)  az értékpapírok nyilvántartása a jelen szabályzatban foglaltak szerint megtörténik‐e, 

d)  az értékpapírok mennyisége, értéke, sorszáma megegyezik‐e a nyilvántartás adatával. 

5.  A  pénztárellenőr  köteles  az  ellenőrzött  okmányokat,  pénztárjelentést,  értékpapír 
nyilvántartást kézjegyével ellátni. 

6.  A  rovancsolással  a  pénztári  állomány  ellenőrzése  valósul meg.  E  során  a  pénztárosnak 
összesítenie kell címletenként megszámolva és összegezve az ellenőr ellenőrzése mellett a 
pénztárban  található  készpénzt. Rovancsolás  esetén  ideiglenesen,  a  rovancsolás  idejére 
fel kell függeszteni a pénztár munkáját. Először meg kell kérni a pénztárost, hogy készítsen 
pénztárzárást. A zárást követően kell elvégezni a rovancsolást. Az összeget egyeztetni kell 
a  pénztár  zárás  során  kimutatott  összeggel,  a  nyilvántartásokkal.  Összegezni  kell  a 
pénztárban  talált  értékpapírokat,  étkezési  utalványokat,  bélyegeket  és  egyéb  értéket 
képviselő  tárgyakat,  okmányokat.  A  rovancsról  jegyzőkönyvet  kell  felvenni.  Fel  kell 
tüntetni a pénztárzárás eredményét és az esetleges hiányt vagy többletet. Eltérés esetén a 
pénztárosnak nyilatkoznia kell, az eltérés általa vélelmezett okáról. A rovancsolásról készí‐
tett  jegyzőkönyv  tartalmilag megegyezik  a  jelen  szabályzat  6. melléklet  szerinti  jegyző‐
könyvvel, azzal, hogy ki kell egészíteni a hiányra – többletre vonatkozó  információkkal, a 
pénztáros nyilatkozatával. 

7.  A pénztárellenőrzés  során megállapított  szabálytalanságokat, eltéréseket azonnal  jelezni 
kell az intézményvezető felé, aki pénztárhiány esetén dönt a pénztáros térítési kötelezett‐
ségéről (ideje, módja). 

8.  A pénzhiányt a pénztárosnak meg kell térítenie, kivéve, ha bizonyítható, hogy más személy 
szándékos  károkozása,  rablás,  lopás  történt,  vagy  elemi  kár  a  hiány  oka  vagy  a 
kerekítésből adódó pénztárhiány. 

9.  A  készpénz, értékpapír, egyéb értékek biztonságos  tárolásának  feltételeit  a pénztárelle‐
nőrnek ellenőrizni kell, az ellenőrzés eredményéről a  jegyzőkönyvet kell felvenni. A  jegy‐
zőkönyv tartalmazza a jelenlévők adatait, aláírását, az ellenőrzés helyét és időpontját, a je‐
len szabályzatban megjelölt biztonsági szabályok betartásával kapcsolatos adatokat. 

10. A pénzszállítás jelen szabályozás szerinti szabályainak betartását a pénztárellenőrnek elle‐
nőrizni kell, az ellenőrzés eredményéről a jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tar‐
talmazza a jelenlévők adatait, aláírását, az ellenőrzés helyét és időpontját, a jelen szabály‐
zatban megjelölt pénzszállítási szabályok betartásával kapcsolatos adatokat. 
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8.  A  pénzkezeléssel  kapcsolatos 
bizonylatok  rendje és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási 
szabályok 

8.1. Pénztári pénzkezelés bizonylatolása 

8.1.1. A  pénztári  pénzkezeléssel  kapcsolatos  bizonylati  rend  és  a  pénzforgalommal 
kapcsolatos szabályok  

1.  A pénztárosnak (helyettesének)  

a)  minden pénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot, 

b)  minden pénztári kifizetésről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. 

2.  A pénztárbizonylatokat az  integrált rendszerből kell előállítani. Az Önkormányzat ASP  in‐
tegrált rendszert, valamennyi intézmény az integrált rendszert alkalmaznak. 

3.  A pénztári be‐ és kifizetések, a pénzforgalom időrendi sorrendjében – a 2. pontban hivat‐
kozott informatikai rendszeren keresztül ‐ feljegyezésre kerülnek a pénztárjelentésbe. 

4.  A rendszer átmeneti elérhetetlensége esetén kézzel kitöltött szigorú számadású nyomtat‐
vány  szerinti, bevételi  és  kiadási pénztárbizonylatokat  kell  alkalmazni. A  kézzel  kitöltött 
pénztárbizonylatok esetén   az utalványozás (az Ávr. 59. § (4) bekezdés előírása alapján a 
Gazdálkodási  szabályzat  előírásaival  összhangban)  kézi  úton  előállított 
utalványrendeletek  felhasználásával  történik.  (Az  alkalmazandó  kiadási  és  bevételi 
pénztárbizonylat és az utalványrendelet mintája a bizonylati rendben elhelyezésre kerül.) 
Kiállított pénztárbizonylatot javítani nem szabad. A rontott bizonylatot „Rontott” megjelö‐
léssel érvényteleníteni kell és helyette új bizonylatot kell kiállítani. A „Rontott bizonylatot 
a bizonylatok őrzésére vonatkozó szabályok szerint 8 évig meg kell őrizni. 

5.  A  rendszer  átmeneti  elérhetetlensége  esetén  a  pénztári  be‐  és  kifizetésekről,  a 
pénzforgalom időrendi sorrendjében kézzel kitöltött, szigorú számadású nyomtatvány sze‐
rinti pénztárjelentést kell alkalmazni (amelynek mintája a bizonylati rendben elhelyezésre 
kerül). 

6.  A  bevételi  és  kiadási  pénztárbizonylatokhoz minden  esetben  csatolni  kell  a  gazdasági 
eseménnyel  kapcsolatos  alapokmányt,  amelyek  különösen  –  de  nem  kizárólagosan  ‐ 
következők lehetnek: 

a)  készpénzfizetési számla (számla), 

b)  illetmény kifizetési jegyzék, 

c)  kiküldetési rendelvény, 

d)  felvásárlási jegy, 

e)  pénztári ki‐, vagy befizetést elrendelő egyéb bizonylat, 
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8.1.2. Pénztári bevételek bizonylatolása 

1.  Minden házipénztári befizetésről a 8.1.1. cím 2. pontja szerinti integrált rendszerrel, vagy 
a 4. pont szerinti esetben kézzel előállított bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani.  

2.  A  bevételi  pénztárbizonylathoz  minden  esetben  csatolni  kell  a  vonatkozó  pénztári 
alapbizonylatot (pld.: készpénzfizetési számla). 

3.  A  bevételi  pénztárbizonylatot  –  a  befizetett  és  a  bevételezett  összeg  azonosságának 
igazolása  céljából  –  a  befizetővel  alá  kell  íratni.  A  pénz  átvételét  a  bizonylaton  a 
pénztárosnak aláírásával igazolnia kell.  

4.  A bevételi pénztárbizonylatot 2 példányban kell kiállítani, melyből 

a)  az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal és a 
vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni, 

b)  a második példányt a befizető részére kell átadni. 

5.  A  postai  kézbesítés  útján  érkezett  készpénz  összegek  bevételi  pénztárbizonylatához  a 
pénztárosnak minden esetben csatolni kell a postai értesítő szelvényt.  

6.  A pénzforgalmi számlát vezető hitelintézettől közvetlenül felvett készpénz bevételezéséről 
készített  bevételi  pénztárbizonylat  második  példányát  csatolni  kell  a  pénzforgalmi 
szolgáltató ‐ készpénzfelvételről szóló ‐ terhelési értesítéséhez. 

8.1.3. A  szabályzat  hatálya  alá  tartozó  államháztartási  szervezeteknél  kiállított 
készpénzfizetési számla esetén követendő gyakorlat 

Abban az esetben, amikor az Önkormányzat és a Városi Művelődési Központ az értékesítésről, 
szolgáltatásnyújtásról  egyszerűsített  számlát  (készpénzfizetési  számlát)  állít  ki,  a  számla 
kiállításával egyidejűleg a bevételi pénztárbizonylatot ki kell állítani. 

8.1.4. Pénztári kifizetések bizonylatolása 

1.  Minden házipénztári kifizetésről a 8.1.1. cím 2. pontja szerinti integrált rendszerrel, vagy a 
4. pont szerinti esetben kézzel előállított kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. 

2.  A  kiadási  pénztárbizonylathoz  minden  esetben  csatolni  kell  a  vonatkozó  pénztári 
alapbizonylatot (pld.: készpénzfizetési számla, kiküldetési rendelvény, bérjegyzék). 

3.  A  pénztáros  csak  szabályszerűen  kiállított,  utalványozott,  ellenjegyzett  kiadási 
pénztárbizonylat alapján fizethet ki a pénztárból pénzt. 

4.  A  pénztárosnak  a  kifizetéskor meg  kell  állapítania,  hogy  a  pénzért  jelentkező  személy 
jogosult‐e a pénz felvételére. A kiadási pénztárbizonylaton a készpénz átvételét az átvevő 
aláírásával igazolja. A pénz átvételre való jogosultság igazolása a kiadási pénztárbizonylat‐
ra  felvezetett,  a  pénzt  átvevő  személyigazolvány  számának  rögzítésével  történik.  Ha  a 
pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére 
az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében  fizethető ki. A megha‐
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talmazás  alaki  és  formai megfelelősé‐
gének ellenőrzéséért, a meghatalmazás befogadásáért a pénztáros felel. 

5.  A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni.  

6.  Rendszeres  kifizetéseknél,  esetenkénti  meghatalmazás  helyett  visszavonásig  érvényes 
meghatalmazás is elfogadható. Ezekről a meghatalmazásokról a pénztáros a jelen szabály‐
zat  melléklete  szerinti  nyilvántartást  köteles  vezetni,  és  a  kiadási  pénztárbizonylaton 
hivatkozni kell a meghatalmazás nyilvántartási számára. 

7.  A kiadási pénztárbizonylatot 1 példányban kell kiállítani, amely a könyvelés bizonylata, ezt 
a  példányt  a  pénztári  alapokmányokkal  és  a  vonatkozó  pénztárjelentéssel  együtt  a 
könyvelés részére kell átadni. 

8.1.5. Pénztári jelentés 

1.  A  pénztárosnak  minden  pénztári  befizetést  és  kifizetést  idősorrendben  a 
pénztárjelentésbe fel kell jegyeznie. 

2.  A pénztárjelentést a 8.1.1. cím 2. pontjában hivatkozott integrált rendszerrel kell vezetni. 

3.  A  pénztárjelentésben  az  elszámolt  kiadási  tételeken  az  elszámolás  tényét  (a  kiadási 
pénztárbizonylaton  az  alapbizonylat  sorszámát,  vagy  egyéb  más  azonosítóját)  fel  kell 
tüntetni. 

4.  A pénztáros naponta köteles elkészíteni, a pénztárellenőr naponta  igazoltan ellenőrizni a 
pénztárjelentést. 

5.  A  pénztárjelentés  1  példányban  készül,  amelyet  a  mellékletekkel  együtt  a  könyvelés 
részére kell átadni naponta a munkaidő végéig. 

8.1.6. Készpénzfelvételi utalvány 

1.  A készpénzfelvételi utalvány a számlavezető hitelintézettől (Kincstártól) történő készpénz 
felvételére szolgál.  

2.  A nyomtatványfüzetet a számlavezető hitelintézettől kell megrendelni. A megrendelésért 
a pénztáros a felelős. 

3.  Az  utalványt  egy  példányban  kell  kiállítani  és  a  hitelintézetnél    bejelentett módon  kell 
aláírni. 

4.  A  készpénzfelvételi  utalvánnyal  a  hitelintézettől  (Kincstártól)  felvett  készpénzt  bevételi 
pénztárbizonylattal  kell  bevételezni  a  pénztárba. A  pénztárbizonylat második  példányát 
ebben az esetben a készpénzfelvételről szóló terhelési értesítéséhez kell csatolni. 

5.  Az Önkormányzatnál  és  valamennyi  költségvetési  szerveknél  a  készpénz  felvétele  kész‐
pénzfelvételi utalvány alkalmazásával. 

8.1.7. A bizonylat‐nyomtatványok felhasználás előtti és utáni nyilvántartása, kezelése 
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1.  A A 8.1.1‐8.1.6. cím szerinti bizonylatok 
‐ nyomtatványok szigorú számadás alá tartoznak.  

2.  Azokat a pénztáros  ‐ felhasználásra  ‐ történő kiadás előtt az általa vezetett nyilvántartás 
alapján őrzi és tartja nyilván. 

3.  A nyilvántartásnak ‐ nyomtatványonként ‐ a következőket kell tartalmaznia: 

a)  sorszám, 

b)  a pénztáros részére történő átadás időpontja, 

c)  az átvevő neve, 

d)  az átvevő aláírása. 

4.  A használatból kivont  (betelt, év végével  lezárt) bizonylat‐nyomtatványokat a pénztáros‐
nak kell megőriznie. 

5.  A pénztárjelentést, mint analitikus nyilvántartást, valamint a kiadási és bevételi pénztárbi‐
zonylatokat legalább 8 évig kell olvasható formában megőrizni a számvitelről szóló, több‐
ször módosított 2000. évi C. törvény alapján. 

8.1.8. A pénzbeszedő helyek és azok működése: 

8.1.8.1.  Pénzbeszedő helyek az önkormányzatnál és intézményeinél nem működnek.  

8.1.9. Egyes kifizetéseknél alkalmazott sajátos szabályok 

8.1.9.1.  A közfoglalkoztatottak munkabérének kifizetésénél alkalmazott szabályok 

1.  A pénztáros a munkabérek kifizetése  céljából aZ OTP Bank Nyrt‐től  csak a készpénzben 
ténylegesen kiadható (nettó)  járandóságot veheti fel. A pénz felvételére a fizetési napon 
kerülhet sor. 

2.  A pénztáros csak a készpénzben ténylegesen kiadható  (nettó)  járandóságot  fizetheti ki a 
dolgozók részére, illetve csak ezeket az összegeket adhatja át kifizetés céljából. 

3.  A közfoglalkoztatottak részére más kifizetés nem történik.   

8.1.10.  Valuta kezelése, nyilvántartása 

1.  A valutát a forint készpénztől elkülönítve, valutanemenként kell a pénztárban kezelni.  

2.  Valutát  sem az önkormányzat,  sem pedig az  irányítása alá  tartozó költségvetési  szervek 
nem kezelnek. 

8.1.11.  Külföldi hivatalos kiküldetés 

1.  A külföldi hivatalos kiküldetés költségeinek fedezetére történő valutavásárlás, valamint a 
devizaszámláról  való  valutafelvétel  során  a  devizakorlátozások megszüntetéséről,  vala‐
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mint  egyes  kapcsolódó  törvények mó‐
dosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény előírásait kell alkalmazni. 

2.  A külföldi kiküldetésre  igénybe vett valutaellátmányról a kiküldetés befejezését követő 8 
munkanapon belül az érintett személy köteles elszámolni. Az elszámolásra a B.sz.ny. 7300‐
260. r.sz. „Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás” nyomtatványt kell használni. 
A fel nem használt valutát vissza kell fizetni a pénztárba.  

8.1.12.  Az értékpapírok, részvények, kötvények nyilvántartása a pénztárban 

1.  A pénztáros a pénztári pénzkészlet mellett köteles gondoskodni az értékpapírok pénztár‐
ban történő elhelyezését követően azok nyilvántartásáról, tárolásáról. 

2.  Az értékpapírokat megnevezésükkel, sorozat és sorszámukkal, névértéken kell nyilvántar‐
tani. 

3.  Az  értékpapírok  pénztári  bizonylataként  "ÉRTÉKPAPÍR" megjelölésű  bevételi  és  kiadási 
pénztárbizonylat szolgál. 

4.  Az értékpapír pénztárba  történő elhelyezésekor a pénztárosnak külön erre a célra  rend‐
szeresített bevételi pénztárbizonylatot kell ‐ értelemszerűen ‐ kiállítania.  

5.  A három példányú bizonylat 

a)  első példányát a könyvelés közvetlenül kapja, 

b)  a második példányát az értékpapírt pénztárban elhelyező személy kapja, 

c)  a harmadik példánya a  tömbben marad. Ezen a példányon  igazolja a könyvelés az első 
példány átvételét. 

Az értékpapírt a pénztárból csak a polgármester írásos (melléklet alapján készített) engedé‐
lyével lehet kiadni.  

6.  Az engedélynek tartalmaznia kell: 

a)  az értékpapír felvételére jogosult nevét, 

b)  az értékpapír megnevezését, 

c)  az értékpapír sorozat és sorszámát, 

d)  az értékpapír névértékét, 

e)  az értékpapír pénztárból történő kivételezésének okát, az engedélyező aláírását. 

7.  Az engedélyt a pénztáros az értékpapírokról vezetett nyilvántartás mellékleteként köteles 
megőrizni. 

8.  Az értékpapír pénztárból történő kivételezésekor a pénztárosnak ‐ külön erre a célra rend‐
szeresített ‐ "ÉRTÉKPAPÍR" megjelölésű kiadási pénztárbizonylatot kell ‐ értelemszerűen ‐ 
kiállítania. 
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9.  A pénztárban elhelyezett értékpapírok‐
ról a pénztáros a jegyző által hitelesített nyilvántartást köteles vezetni. 

10. Az értékpapír nyilvántartásnak  legalább a következő adatokat kell  tartalmaznia az érték‐
papír azonosításához: 

a)   sorszám, 

b)   az értékpapír pénztárba történő elhelyezésének időpontja, 

c)   az értékpapír kibocsátójának megnevezése, 

d)   az értékpapír megnevezése, 

e)   az értékpapír sorozat és sorszáma, 

f)   az értékpapír névértéke, 

g)   a bevételi pénztárbizonylat sorszáma, 

h)   az értékpapír pénztárból történő kivételének időpontja, 

i)   a kiadási pénztárbizonylat sorszáma. 

8.1.13.  A pénztárban tárolt (nyilvántartott) szigorú számadású nyomtatványok  

1.  A  számvitelről  szóló,  többször módosított 2000. évi C.  törvény 168. §  (1) bekezdésének 
előírása szerint szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni:  

a)  a készpénz kezeléséhez kapcsolódó bizonylatokat, 

b)  más jogszabály előírásai alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bi‐
zonylatokat  (ideértve a  számlát, az egyszerűsített adattartalmú  számlát és nyugtát  is), 
továbbá 

c)  minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyom‐
tatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy 

d)  amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. 

2.  Az államháztartási szervezeteknél a pénztáros a pénztárban a következő szigorú számadá‐
sú nyomtatványokat kezeli, illetve tartja nyilván:  

a)  nyugtatömb, 

b)  kiküldetési rendelvény, 

c)  menetlevelek (személygépkocsi menetlevél, tehergépkocsi menetlevél, autóbusz menet‐
levél) 

d)  bevételi pénztárbizonylat, 

e)  kiadási pénztárbizonylat, 



 

32 / 59 

f)  napi pénztárjelentés 

g)  időszaki pénztárjelentés 

 

3.  A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a pénztáros nyilvántartást 
köteles  folyamatosan  vezetni.  A  nyilvántartások  vezetésének  igazolt  ellenőrzéséért  a 
pénztárellenőr felel. 

4.  A szigorú számadású nyomtatványokat  felhasználó személy köteles azokkal elszámolni a 
pénztáros felé az utolsó munkanapján.  

5.  Az év közben betelt nyomtatvány tömböket 8 évig meg kell őrizni az irattárban.  

8.2. Bankszámlán történő pénzkezelés bizonylatolása 
1.  A bankszámlán (devizaszámlán) történő pénzkezelés alapbizonylata a bankszámlakivonat. 

2.  A pénzintézet az Önkormányzatot/költségvetési  szerveket bankszámla‐tulajdonosi minő‐
ségben bankszámlakivonattal értesíti a  fizetési  számlán  történt  terhelésről,  illetve  jóváí‐
rásról. 

3.  A  bankszámlakivonat  a  bankszámlával  kapcsolatos  főkönyvi  könyvelés  egyik  alapdoku‐
mentuma, ezért a kezelése során be kell tartani az alábbi előírásokat: 

a)  a bankszámlakivonatokat idősorrendben le kell fűzni,  

b)  a  számlakivonat  egyes  tételeinek  megfelelően  csatolni  kell  a  jóváírási  és  terhelési 
értesítőket,  valamint  az  értesítőkön  érvényesített  és  utalványozott  kiadások,  bevételek 
alapdokumentumait, 

c)  az  elveszett,  megsemmisült  bankszámlakivonatot  pótolni  kell  a  számlavezető 
pénzintézettől kért másolattal. 

4.  Banki átutalásokra a jelen szabályozás 2.1.‐2.5. pontjaiban leírtakat kell irányadó szabály‐
ként alkalmazni. 

8.3. Nyilvántartások vezetése 

8.3.1. A nyilvántartások vezetésének módja 

A nyilvántartások vezetése az ASP integrált program neve, illetve és több program is megjelöl‐
hető)‐mal történi. A nyilvántartások vezetése a következő modulok használatával történik:  

Nyilvántartás neve  Program neve  Modul neve (menüpont) 

Előlegek nyilvántartása  ASP program   KASZPER modul 

Pénzeszközök nyilvántartása  ASP program  KASZPER modul 
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Értékpapírok nyilvántartása  Excell táblázat   

Részesedések  Excell táblázat   

 

 

8.3.2. A jelen szabályzatban hivatkozott nyilvántartásokkal kapcsolatos követelmények 

8.3.2.1.  Az előlegek nyilvántartásának tartalmaznia kell: 

1.  a  kapcsolódó  követelés  vagy  kötelezettségvállalás,  más  fizetési  kötelezettség 
azonosításához szükséges adatokat, 

2.  az előleg címzettjének vagy befizetőjének azonosításához szükséges adatokat, 
3.  az  előleg  tárgyát,  az  utalványozás,  bevételezés  dokumentumának  azonosításához 

szükséges adatokat, a pénzeszközök nyilvántartásával a kapcsolatok leírását, 
4.  az előleggel való elszámolás határidejét, az elszámolás adatait, 
5.  az  előleg  módosulásainak  (pl.  értékvesztés)  jogcímeit,  a  változások  leírását,  az  azt 

tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, 
6.  az  előleg  és  annak módosulásai,  az  elszámolás  adatai  könyvviteli  számlákon  történő 

elszámolásának időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését, 
7.  a  devizában  kapott  vagy  fizetett  előleg  esetén  az  előleg  és  annak  módosulásai,  az 

elszámolás összegét a forint mellett devizában  is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a 
mérlegfordulónapi árfolyamot. 

8.3.2.2.  A pénzeszközök nyilvántartásával szembeni követelmények: 

1.  A  készpénzállományról  és  a  készpénzforgalomról  olyan  nyilvántartást  kell  vezetni, 
amelyben  időrendben  valamennyi  bevétel  és  kiadás  szerepel.  A  napi 
készpénzforgalomról  pénztárjelentést  kell  készíteni.  A  fizetési  számlákra  befolyt 
bevételeket és a teljesített kiadásokat a kapott számlakivonat alapján kell nyilvántartani. 

2.  A  követelésekhez,  kötelezettségekhez,  előlegekhez  és  a  központosított  bevételek 
beszedésének  elszámolásaihoz  kapcsolódó  pénzeszköz  változások  nyilvántartásában 
biztosítani  kell  a  követelések,  kötelezettségvállalások,  más  fizetési  kötelezettségek, 
előlegek  nyilvántartásaival  való  kapcsolatot  oly  módon,  hogy  megállapítható  legyen, 
hogy  a  pénzeszközök  változását  eredményező  adott  ügylet mely  egyedi  követeléshez, 
kötelezettséghez, előleghez kapcsolódik. 

3.  A  2.  pontban  nem  említett  sajátos  elszámolásokhoz  kapcsolódó  pénzeszköz 
változásokhoz kapcsolódóan olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható 
azok keletkezésének  ideje, oka, összege, a könyvviteli számlákon való elszámolás  ideje, 
az  alkalmazott  könyvviteli  számlák,  a  rendezés módja  és  a  rendezés  érdekében  tett 
intézkedés. 

4.  Az utalványok, bérletek  és más hasonló,  készpénz‐helyettesítő  fizetési eszköznek nem 
minősülő  eszközökről  külön  nyilvántartást  kell  vezetni,  amelyből megállapítható  azok 
beszerzésének  ideje, összege, mennyisége, értéke, a foglalkoztatottaknak, ellátottaknak 
vagy  másnak  történő  átadás  időpontja,  valamint  az  ezeket  tanúsító  dokumentumok 
azonosításához szükséges adatok.  

5.  Azon  pénzeszközök  nyilvántartására  szolgáló  könyvviteli  számlákhoz,  amelyeken  letét 
kerül kimutatásra olyan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza legalább 

a)  a letét keletkezésének időpontját, jogcímét, célját, 
b)  a letét összegét, 
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c)  a  letéteményes  azonosításához 
szükséges adatokat, 

d)  a letét kezelésével kapcsolatos információkat, és 
e)  a letét megszűnésének adatait. 

8.3.2.3.  Az értékpapírok nyilvántartásával szembeni követelmények: 

1.  Az értékpapírok nyilvántartása tartalmazza legalább 
a)  az  értékpapír  azonosításhoz  szükséges  adatokat  (sorozatszám  ‐  sorszám,  kibocsátó 

megnevezése,  értékpapír  megnevezése,  pénztárba  történő  elhelyezésének  időpontja, 
bevételi  pénztárbizonylat  sorszáma,  az  értékpapír  pénztárból  történő  kivételének 
időpontja, kiadási pénztárbizonylat sorszáma)  

b)  az  értékpapír  beszerzésének  módját,  idejét,  a  forgalmazó  adatait,  dematerizált 
értékpapír esetén az értékpapírszámla számát, megnevezését, a számlavezető nevét, 

c)  az értékpapír beszerzésének célját, számviteli besorolását, 
d)  az értékpapír kibocsátásának idejét, módját, névértékét, futamidejét, a bekerülési érték 

megállapításának módját, 
e)  az értékpapír beváltásának feltételeit, lejárati idejét, módját, a kamat fajtáját, mértékét, 

a kamatfizetések összegeit és időpontjait, 
f)  az értékpapír bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait,  jellegét, az azokat 

alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 
g)  értékpapír értékeléséhez szükséges adatokat, 
h)  a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásával 

való kapcsolatok leírását, 
i)  az értékpapír Nvt. szerinti besorolását, és 
j)  a biztonságos őrzési hely, a letéti hely megnevezését, a letéti szerződés számát. 

 
2.  A részesedések nyilvántartása tartalmazza legalább 
a)  a gazdasági társaság, társulás azonosításához szükséges adatokat, 
b)  a részesedés keletkezésének módját, idejét, 
c)  a részesedés megszerzésének célját, számviteli besorolását, 
d)  a  részesedés bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait,  jellegét, az azokat 

alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 
e)  a részesedés %‐os arányát, gazdasági társaság esetén annak minősítését (többségi stb.), 
f)  a kapott (járó) osztalékok összegét, 
g)  a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásával 

való kapcsolatok leírását, 
h)  gazdasági társaság esetén a társaság piaci megítélésének főbb mutatóit, és 
i)  a részesedés Nvt. szerinti besorolását. 

 
3.  Részvénytársaság esetén a részesedés nyilvántartásának  tartalmaznia kell a részvények 

mint  értékpapírok  azonosításához  szükséges  adatokat  is,  így  különösen  a  részvény 
típusát, a  forgalmazó megnevezését, a  jegyzési adatokat, a  részvény esetleges  tőzsdei 
kategóriáját, a  letéti helyet és a  letéti  igazolás sorszámát, az értékpapírszámla számát, 
megnevezését, a számlavezető nevét, valamint a részvénykönyvet vezető megnevezését. 

9.  ZÁRÓRENDELKEZÉS 
Ezen pénzkezelési szabályzat …………………………..napján lép életbe, egyidejűleg hatályát veszti a 
………………………..napon hatályba helyezett korábbi pénzkezelési szabályzat.  

A szabályzatot módosítani kell olyan  jogszabályi előírás változása esetén, amely érinti a hatá‐
lyos  szabályzat előírásait, valamint ha az Önkormányzat/Nemzetiségi önkormányzat/Társulás 
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költségvetési szerv sajátosságai, működésé‐
nek változása alapján indokolttá vált. A módosításokat az ok felmerülésétől számított 90 napon 
belül kell végrehajtani. 

A szabályzat módosításáért a jegyző a felelős az Önkormányzat vonatkozásában.  

A szabályzat módosításának előkészítéséért a jegyző, a gazdasági vezető, az intézményvezető a 
felelős  az  Önkormányzat/Nemzetiségi  Önkormányzat/Társulás  által  irányított  költségvetési 
szerv esetében.  

A szabályzat módosításáért az Önkormányzat/Nemzetiségi Önkormányzat/Társulás által irányí‐
tott költségvetési szervek esetén a költségvetési szervek vezetői a felelősek. 

 

 

................................, 202………………………… 

 

 

          ..................................................                                  ………………………..…..…………………….. 

                               Jegyző                                                                  Költségvetési szerv vezetője  

 

 

          ..................................................                                  ………………………..…..…………………….. 

                      Költségvetési szerv vezetője                                     Költségvetési szerv vezetője  
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10.  Pénzkezelési szabályzat mellékeleteinek jegyzéke 

1.melléklet  Pénztárosi felelősségvállalási nyilatkozat 

2.melléklet  Pénztáros‐helyettesi felelősségvállalási nyilatkozat 

3.melléklet  Pénztárellenőri nyilatkozat 

4.melléklet  Pénzbeszedői felelősségvállalási nyilatkozat 

5.melléklet  Pénzszállítói felelősségvállalási nyilatkozat 

6.melléklet  Jegyzőkönyv a házipénztár átadás‐átvételéről 

7.melléklet  Kimutatás a visszavonásig érvényes meghatalmazásokról  

8.melléklet  Összesítő a pénzbeszedő helyen teljesített befizetésekről 

9.melléklet  Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó lapja 

10.melléklet  Jegyzőkönyv a bankjegy visszatartással kapcsolatban 

11.melléklet   Engedély értékpapír pénztárból történő kiadására 

(A  bizonylati  rendben  elhelyezendő  kézzel  kiállítandó  pénztár  bevételi,  kiadás 
bizonylat,  napi  pénztárjelentés,  valamint  az  integrált  informatikai  rendszerből 
kiállítandó  pénztárbizonylat,  valuta  pénztárbizonylat,  pénztárjelentés,  valuta 
pénztárjelentés,  részletes  pénztárjelentés,  valuta  részletes  pénztárjelentés    minta 
dokumentumait csatoltan tartalmazza a jelen szabályzat minta.) 
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1. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

Pénztárosi felelősségvállalási nyilatkozat 

 

 

 

 

 

Alulírott,  ....................................  név  (………...........  lakcím)  pénztáros  tudo‐
másul veszem, hogy  ......................  (Önkormányzat, költségvetési  szerv) há‐
zipénztárában kezelt valamennyi pénzeszköz és egyéb érték kezeléséért tel‐
jes anyagi felelősség terhel. 

 

 

......................., 201... ............  

 

.......................................... 

pénztáros 

Tanú 1:          Tanú 2: 

Név:          Név: 

Lakcím:          Lakcím: 

Aláírás:          Aláírás: 
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2. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

Pénztáros‐helyettesi felelősségvállalási nyilatkozat 

 

 

 

 

 

Alulírott,  ....................................  név  (………...........  lakcím)  pénztáros‐
helyettes tudomásul veszem, hogy ...................... (Önkormányzat, költségve‐
tési  szerv)  házipénztárában  kezelt  valamennyi  pénzeszköz  és  egyéb  érték 
kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel. 

 

 

......................., 201... ............  

.......................................................... 

pénztáros‐helyettes 

 

Tanú 1:          Tanú 2: 

Név:          Név: 

Lakcím:          Lakcím: 

Aláírás:          Aláírás: 
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3. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

Pénztárellenőri nyilatkozat 

 

 

 

 

 

Alulírott,  ....................................  név  (………...........  lakcím)  pénztárellenőr 
tudomásul veszem, hogy ...................... (Önkormányzat, költségvetési szerv) 
házipénztárának és pénzkezelésének ellenőrzési feladatainak ellátása az én 
kötelezettségem. A munkám során a vonatkozó jogszabályok és a belső sza‐
bályok betartása és betartatása a  feladatom. A munkám  során  jogszerűen 
kell eljárnom.  

 

 

......................., 201... ............  

.......................................................... 

pénztárellenőr 

Tanú 1:          Tanú 2: 

Név:          Név: 

Lakcím:          Lakcím: 

Aláírás:          Aláírás: 
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4. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzbeszedői felelősségvállalási nyilatkozat 

 

 

 

 

Alulírott,  ....................................  név  (………...........  lakcím)  pénzbeszedő  tu‐
domásul  veszem,  hogy  ......................  (Önkormányzat,  költségvetési  szerv) 
jelen szabályzatban megjelölt  jogcímen beszedett készpénz kezeléséért tel‐
jes anyagi felelősség terhel. A jelen szabályzattól eltérő beszedési, befizetési 
és  elszámolási  tevékenység  esetén  a  keletkező  károk  és  többletköltségek 
miatt ………………..előírásai szerinti kártérítési felelősséggel tartozom.  

 

 

......................., 201... ............  

 

.......................................................... 

pénzbeszedő 

Tanú 1:          Tanú 2: 

Név:          Név: 

Lakcím:          Lakcím: 

Aláírás:          Aláírás: 
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5. melléklet 

Pénzszállítói felelősségvállalási nyilatkozat 

 

 

 

 

Alulírott,  ....................................  név  (………...........  lakcím)  készpénz  szállításával megbízott  tu‐
domásul veszem, hogy ...................... (Önkormányzat, költségvetési szerv) hitelintézetben átvett 
készpénz pénztárba történő szállításáért teljes anyagi felelősség terhel. A jelen szabályzattól el‐
térő  készpénz  szállítási  tevékenység  esetén  a  keletkező  károk  és  többletköltségek  miatt 
………………..előírásai szerinti kártérítési felelősséggel tartozom.  

 

 

......................., 201... ............  

 

.......................................................... 

pénzbeszedő 

Tanú 1:          Tanú 2: 

Név:          Név: 

Lakcím:          Lakcím: 

Aláírás:          Aláírás: 
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6. melléklet 

Jegyzőkönyv a házipénztár átadás‐átvételéről 

Készült:  A ........................................ helyiségben a …………………………………… házipénztár vonatko‐
zásában 201.... ................. ....‐án 

Tárgy:  Házipénztár átadás‐átvétel 

Jelen vannak:   .......................... pénztárellenőr 

    .......................... pénztárat átadó 

    .......................... pénztárat átvevő 

A .......................‐ban a  ……………………………….. házipénztár vonatkozásában a pénztárosi teendőket 
201..    ................‐től  a  pénztáros  ..................  (betegsége,  szabadsága,  egyéb  távolléte)  miatt 
.................................. (név) látja el. 

Emiatt a  jelen pénztár átadás során az alábbi értékek, bizonylatok kerülnek átadásra  illetve átvé‐
telre: 

1. Használatban lévő 

Pénztárjelentés .....................................................       (sorszámtól‐ig) 

Kiadási pénztárbizonylat:.....................................       (sorszámtól‐ig) 

Bevételi pénztárbizonylat ....................................       (sorszámtól‐ig) 

„Valuta” bevételi pénztárbizonylat .....................       (sorszámtól‐ig) 

„Valuta” kiadási pénztárbizonylat .......................       (sorszámtól‐ig) 

„Valuta” pénztárjelentés ......................................       (sorszámtól‐ig)  

Készpénz‐felvételi utalvány .................................       (sorszámtól‐ig) 

Nyilvántartás az értékpapírokról ………………………………………......(db) 

„Értékpapír" bevételi pénztárbizonylat ................       (sorszámtól‐ig) 

„Értékpapír" kiadási pénztárbizonylat: ................       (sorszámtól‐ig) 

 

2.Páncélszekrény, lemezszekrény, vaskazetta kulcsa: ...................(db) 

3. Értékpapírok 

 megnevezés:............... sorszám: ........... db szám: .......... érték:................. 

 

d.) Készpénz: 
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     .......... Ft, melyek összeg a következő cím‐
letekben került átadásra: 

Darab  Címlet   Összeg 

  20000   

  10000   

  5000   

  2000   

  1000   

  500   

  200   

  100   

  20   

  5   

     

 

     ........... (valutanemenként), mely összeg a következő címletekben került átadásra.  

Darab  Címlet   Összeg 

     

     

     

 

 

     ...............................                     ..............................                ................................ 

                átadó                                            átvevő                               pénztárellenőr 
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7. melléklet 

…...........................................................  

(költségvetési szerv, önkormányzat) 

 

 

Kimutatás a visszavonásig érvényes meghatalmazásokról  

 

 

Nyt. 

száma 

Meghatalmazó  Meghatalmazott  Meghatalmazás 

 

  Neve  Lakcíme  Szig. 

száma 

Neve  Lakcíme  Szig. 

száma 

érvényessé‐
ge 

visszavoná‐
sa 
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8. melléklet 

..............................................................  

(költségvetési szerv, önkormányzat) 

Összesítő  

 a ................................................pénzbeszedő helyen teljesített befizetésekről 

Teljesítési időszak: 201...................‐től ‐ 201....................ig 

 

Bevételi jogcím   Nyugta sorszáma (tól‐ig)   Összeg (Ft) 

     

     

     

     

     

     

     

Összesen:     

 

....................., 201.. ...................... 

                                                                                  .................................. 
                                                                                         pénzbeszedő 

A  fenti összeget és az összesítő  ív mellékletét képező bizonylatok másod példányát hiánytalanul 
átvettem.  Az  összeget  a  ..............................  számú  bevételi  pénztárbizonylaton  a  házipénztárba 
bevételeztem.   

......................., 201.. ..................... 

                                                                                  ...................................     
                                                                                           pénztáros 

                                                                                  ...................................     
                                                                                         pénztárellenőr 
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9. melléklet  

………………………………………………………. 
(költségvetési szerv, önkormányzat) 

Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó lapja 

Nyomtatvány megnevezése:   Sorszáma:  

Pénztáros részére történő átadás időpontja:   

 

A beszerzett nyomtatvány  A felhasználó, átvevő 
Felhasználásra kiadott 

nyomtatv. 
Átvétel  Felhasználásból visszavett nyomtatvány 

sorszáma  sorszáma  sorszáma 

Beszer‐
zés 

kelte 

‐tól  ‐ig  db.  neve  kv.‐i szerv  ‐tól  ‐ig  db.  ideje 
igazolása 
(átvevő 
aláírása) 

visszav.

ideje 
‐tól  ‐ig  db. 

igazolása 
(pénztá‐
ros alá‐
írása) 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

Nyilvántartás vezetésére vonatkozó ellenőrzések igazolása (ellenőr/dátum/megjegyzés):  
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10. melléklet 

Jegyzőkönyv a bankjegy/érme visszatartással kapcsolatban 

Készült: A ........................................ házipénztárában 201...........................................‐án 

Tárgy: Hamis, vagy hamisgyanús bankjegy/érme visszatartása 

Jelen vannak:   .......................... pénztárellenőr 

    .......................... pénz befizető  

    .......................... pénztáros 

A mai napon megjelent pénztárunkban ………………………………………………...(név)  lakcíme: …………………………………. város/község ……………………….u …. szám alatti  la‐
kos, hogy …………….Ft  (azaz ………………………………  forint) összeget  fizessen be pénztárunkban. A készpénzbefizetés során a pénztárosnak a …………… Ft címletű, 
……………… sorozat és …………….. sorszámú bankjegy/érme hamisnak, illetve hamisgyanúsnak látszott. A befizető személy az alábbiakban nyilatkozik arról, hogy az 
előzőekben leírt bankjegyet mikor és kitől kapta:  

A fentiekben megjelölt bankjegyet/érmét visszatartottuk, melynek átvételét elismerjük és a jegyzőkönyv egy példányának a befizető részére történő átadásával 
igazoljuk. 

………………………….                                        ……………………………..        ……………………………………….. 

          pénztáros                                                  pénztárellenőr           befizető 

A jegyzőkönyv egy példányát a mai napon átvettem: 

………………….., 202…………. 

………………………. 

          befizető aláírása  
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11. melléklet 

Engedély értékpapír pénztárból történő kiadására 

 

Az engedélyt megadom értékpapír pénztárból történő felvételére ………………………(jogosult neve) részére  az ……………………………..(kivételezési ok megjelölése).  

Az értékpapír adatok:  

Értékpapír 

Megnevezése  Sorozatszáma  Sorszáma  Névértéke 

       

       

       

       

 

………………….., 201…………. 

………………….…………………. 

engedélyező aláírása  

Az engedély 3 példányban készül, kapják: 
‐  pénztáros, 
‐  értékpapír felvevője, 
‐  engedélyező 
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
………………………………….. Polgármesteri Hivatala Jegyzőjének ………………………… számú 

szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat 
a munkám sornán köteles vagyok betartani. 

NÉV  BEOSZTÁS  KELT  ALÁÍRÁS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
Kelt: 
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
…………………………………..  (költségvetési  szerv)  …………………………  számú  szabályzatában 

foglaltakat  megismertem.  Tudomásul  veszem,  hogy  az  abban  foglaltakat  a  munkám 
sornán köteles vagyok betartani. 

NÉV  BEOSZTÁS  KELT  ALÁÍRÁS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
Kelt: 
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Kézi  úton  előállított  bevételi pénztárbi‐
zonylat 
 
(Megvásárolt bizonylati tömb esetén a bizonylat képe.) VAGY 
Nem az alkalmazott  integrált  rendszerből, de számítógéppel előállított bevételi pénz‐
tárbizonylat képe: 
 
Szervezet neve:    Bizonylat száma: 
Szervezet adószáma    Pénztárbizonylat dátuma: 
Szervezet címe:         
Kiállító személy neve:         
           

Bevételi pénztárbizonylat 
Ügyfél neve:    Ügyfél azonosító száma: 
           
Tétel megnevezése:  ÁFA  ALAP  ÁFA érték  Bruttó 
           
           
           
           
           
      Összesen:    Ft
      azaz    Ft
Megjegyzés:              Mellékletek:         db 
 
…………………  ………………….  ………………..  ………………….. ……………….  ……………….. 
érvényesítő  utalványozó  pénztáros  pénztárelle‐

nőr 
befizető  könyvelő 

dátum  dátum  dátum  dátum  dátum  dátum 
        szig.szám   
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Kézi  úton  előállított  kiadási  pénztárbi‐
zonylat 
 
(Megvásárolt bizonylati tömb esetén a bizonylat képe.) VAGY 
Nem az alkalmazott  integrált  rendszerből, de  számítógéppel  előállított  kiadási pénz‐
tárbizonylat képe: 
 
Szervezet neve:    Bizonylat száma: 
Szervezet adószáma    Pénztárbizonylat dátuma: 
Szervezet címe:         
Kiállító személy neve:         
           

Kiadási pénztárbizonylat 
Ügyfél neve:    Ügyfél azonosító száma: 
           
Tétel megnevezése:  ÁFA  ALAP  ÁFA érték  Bruttó 
           
           
           
           
           
      Összesen:    Ft
      azaz    Ft
Megjegyzés:              Mellékletek:         db 
 
…………………  ………………….  ………………..  ………………….. ……………….  ……………….. 
érvényesítő  utalványozó  pénztáros  pénztárelle‐

nőr 
pénz  felve‐
vője 

könyvelő 

dátum  dátum  dátum  dátum  dátum  dátum 
        szig.szám   
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Kézi  úton  előállított  napi  pénztárjelen‐
tés 
 
(Megvásárolt bizonylati tömb esetén a bizonylat képe.) VAGY 
Nem az alkalmazott integrált rendszerből, de számítógéppel előállított napi pénztárje‐
lentés képe: 
 
Szervezet neve:    Bizonylat száma: 
Szervezet adószáma    Dátuma: 
Szervezet címe:         
Kiállító személy neve:         
           

Napi pénztárjelentés 
 
Bizonylat 
száma 

Bizonylat 
kelte 

Partner  Megjegyzés  Út.rend 
száma 

Bevétel  Kiadás 

             
             
             
             
             
             
          Bevétel 

összesen 
 

            Kiadás 
összesen 

          Nyító 
egyenleg 

 

            Záró 
egyenleg 

 
 

…………………………………  …………………………………….  ……………………………………… 
kiállító aláírása  ellenőr aláírása  átvevő könyvelő aláírása 
dátum  dátum  dátum 
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Kézi  úton  előállított  időszaki  pénztárje‐
lentés 
 
(Megvásárolt bizonylati tömb esetén a bizonylat képe.) VAGY 
Nem az alkalmazott  integrált  rendszerből, de számítógéppel előállított  időszaki pénz‐
tárjelentés képe: 
 
Szervezet neve:    Bizonylat száma: 
Szervezet adószáma    Dátuma: 
Szervezet címe:         
Kiállító személy neve:         
           

…………. pénztárjelentés 
Nyitás dátuma:          Zárás dátuma: 
Bizonylat 
száma 

Bizonylat 
kelte 

Partner  Megjegyzés  Út.rend 
száma 

Bevétel  Kiadás 

             
             
             
             
             
             
          Bevétel 

összesen 
 

            Kiadás 
összesen 

          Nyító 
egyenleg 

 

            Záró 
egyenleg 

 
 

…………………………………  …………………………………….  ……………………………………… 
kiállító aláírása  ellenőr aláírása  átvevő könyvelő aláírása 
dátum  dátum  dátum 
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PÉNZTÁRBIZONYLAT MINTA (KASZPER) 
 

; Adósz.:  
 Bizonylatszám:  
 Pénztárbizonylat dátuma:  

P É N Z T Á R B I Z O N Y L A T  

Ügyfél:  -
 
Tétel megnevezése ÁFA Alap ÁFA érték Bruttó
   

Összesen: , 
azaz  

 
Megjegyzés:    Melléklet:        db. 

.................................................. .................................................. ..................................................
   

.................................................. .................................................. ..................................................
 
 

; Adósz.:  
 Bizonylatszám:  
 Pénztárbizonylat dátuma:  

P É N Z T Á R B I Z O N Y L A T  

Ügyfél:  -
 
Tétel megnevezése Bruttó
 

Összesen: , 
azaz  

 
Megjegyzés:           Melléklet:        db. 

.................................................. .................................................. ..................................................
   

.................................................. .................................................. ..................................................
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VALUTA PÉNZTÁRBIZONYLAT MINTA (KASZPER) 
 

; Adósz.:  
 Bizonylatszám:  
 Pénztárbizonylat dátuma:  

P É N Z T Á R B I Z O N Y L A T  

Ügyfél:  -
 
Tétel megnevezése ÁFA Alap ÁFA érték Bruttó Forint érték Árfolya

m
   

Összesen: , 
azaz  

 
Megjegyzés:           Melléklet:        db. 

.................................................. .................................................. .................................................. 
   

.................................................. .................................................. .................................................. 
 

; Adósz.:  
 Bizonylatszám:  
 Pénztárbizonylat dátuma:  

P É N Z T Á R B I Z O N Y L A T  

Ügyfél:  -
 
Tétel megnevezése Bruttó Forint ér-

ték 
Árfo-
lyam

  
Összesen: , 

azaz  
 
Megjegyzés:           Melléklet:        db. 

.................................................. .................................................. ..................................................
   

.................................................. .................................................. ..................................................
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PÉNZTÁRJELENTÉS MINTA (KASZPER) 

 Pénztár: / 
 -
 Dátum: ,

PÉNZTÁRJELENTÉS 
Nyitás dátuma:  Zárás dátuma: 

Bizonylatszám Tétel kelte Biz. kelte Partner Megjegyzés Ut.rend. 
száma 

Bevétel Kiadás 

   
Bevétel összesen 
Kiadás összesen 
Nyitó egyenleg 
Záró egyenleg 

 

…....................................... …....................................... …....................................... 
ügyintéző ellenőrző utalványozó 

 
 

 Pénztár: / 
 - 
 Dátum: , 

PÉNZTÁRJELENTÉS 
Nyitás dátuma:  Zárás dátuma: 

Bizonylatszám Tétel kelte Partner Megjegyzés Utalványrendelet 
sorszáma 

Nettó Áfa Bruttó Bevétel Kiadás 

    

Bevétel összesen  
Kiadás összesen  
Nyitó egyenleg  
Záró egyenleg  
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…....................................... …....................................... …....................................... 
ügyintéző ellenőrző utalványozó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTA PÉNZTÁRJELENTÉS MINTA (KASZPER) 
 

 Dátum: , 
PÉNZTÁRJELENTÉS 

Nyitás dátuma:  Zárás dátuma: 
Bizonylatszám Tétel 

kelte 
Biz. kel-

te 
Partner Megjegyzés Ut.rend

. száma
Forint Átlag 

árfo-
lyam

Bevétel Kiadás 

   

Bevétel összesen 
Kiadás összesen 
Nyitó egyenleg 
Záró egyenleg 

 

…....................................... …....................................... …....................................... 
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ügyintéző ellenőrző utalványozó 
 
 

 Pénztár: / 
 - 
 Dátum: , 

PÉNZTÁRJELENTÉS 
Nyitás dátuma:  Zárás 
Bizonylatszám Tétel kelte Partner Megjegyzés Utalványrendelet 

sorszáma 
Nettó Áfa Bruttó Valutamozgás Forintérték Árfolyam Bevétel Ki

     

Bevétel összesen 

Kiadás összesen 

Nyitó egyenleg 

Záró egyenleg 
 

…....................................... …....................................... …....................................... 
ügyintéző ellenőrző utalványozó 

 



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Támogatási Szerződés utólagos jóváhagyása  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2022. december 15‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Államkincstár megküldte a közlekedésfejlesztési pályázat Támogatási Szerződésének 1. 
számú módosítását. Azonnali választ kért, mivel ahogy leírták, technikai módosítások vannak a szer-
ződésben. 
 
A tényleges teljesítéshez igazítva változtak: 
- kezdés, befejezés határideje, 
- mérföldkövek határidejei, 
- főösszegen belüli elszámolható költségek összege, 
- konzorciumi megállapodás. 
 
Ami nem változott: főösszeg. 
 
A MÁK kérésének megfelelően a szerződésmódosítást aláírtam. Néhány képviselő (bizottsági tag) tá-
mogatta a módosított szerződés aláírását.. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. december 08. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester 
 
 
 
 
 
  
 



2 
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati 
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „Az 
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi jóváhagyást követően 
lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen 
szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.” 

. 
 
 

4.) Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( XII.15.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Támogatási Szerződés utólagos jóvá-
hagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a közlekedésfejlesztési pályázat Támogatási Szerződésének 1. számú módosítá-
sát utólag jóváhagyja. 
 
 
 
Határidő: ---       
Felelős: --- 

 
 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 











































RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 3 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

VIP Electric Kft. tulajdonosi hozzájárulási kérelme 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2022. december 15‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
VIP Electric Kft. Tereske, 0120/25 hrsz-ú telken 19,46 MW teljesítményű naperőmű termelői kábel léte-
sítéséhez kér tulajdonosi hozzájárulást. 
 
A tárgyi ügyben Mikus Tibor 13-12782, Könyves Kálmán 01-13680, Felföldi István 01-16489 tervezők 
által VIP-2020-020 számon készített, Tereske, 0120/25 hrsz-ú telken 19,46 MW teljesítményű naperő-
mű NA2XS(F)2Y 12/20 kV 2x3x1x240 RM/25 típusú termelői 3159 méter hosszú termelői kábel létesí-
tése című, műszaki dokumentáció alapján – mi szerint a termelői kábel a Rétság 03/23 hrsz-ú kivett 
árok  és a Rétság 0104/1 hrsz-ú kivett szántó területén lesz fektetve - Rétság Város Önkormányzata 
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását kéri.  
 
Az Önkormányzat főépítésze, a dokumentációt áttanulmányozta, a helyszínt megtekintette s megállapí-
totta, hogy a VIP-2020-020 számú terv szerinti termelői kábel létesítése sem jogszabályt, sem Önkor-
mányzati érdeket nem sért.  
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. december 01. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
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3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 

4.) Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( XII. 15.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta VIP Electric Kft. tulajdonosi hozzájá-
rulási kérelméről  készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Tereske, 0120/25 hrsz-ú telken 19,46 MW teljesítményű naperőmű NA2XS(F)2Y 
12/20 kV 2x3x1x240 RM/25 típusú termelői kábel létesítéséhez a Rétság 03/23 hrsz-ú kivett árok  és a 
Rétság 0104/1 hrsz-ú kivett szántó területen történő lefektetéséhez tulajdonosi hozzájárulását megad-
ja. 
 
 
 
 
Határidő: 2022. december 20.      
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 
 
 

Tisztelt Címzett! 

Tereske 0120/25 hrsz-ú telken tervezett Naperőmű beruházás termelői kábel tervének engedélyeztetésé-
vel kapcsolatban keresem Önöket. A tervezett termelői kábel Rétság 132/22 kV-os alállomásba csatla-
kozik, a csatlakozási terv 2022.július 11-én jóváhagyásra került, a Csatlakozási szerződés 2022. július 
14-én került aláírásra. 

A termelői kábel nyomvonalának engedélyeztetése folyamatban van. A tervezett termelői kábel két he-
lyen érint Rétság Város Önkormányzata tulajdonában lévő telket, az alábbiak szerint: 

Település 
(belterület/ 
külterület 

feltüntetése) 
Hrsz. Terület  

megnevezése 
Terület tulajdonosa 

 

Hálózat megnevezése 
(kábel, szabadveze-
ték, transzformátor 

állomás, tartószerke-
zet) 

Nyomvonal- 
hossz 
(m) 

Biztonsági 
övezet 

nagysága 
(m2) 
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Rétság kt. 03/23 kivett árok Rétság Város Önkor-
mányzata 

22 kV-os földkábel 
és 

biztonsági övezete 
37,58 70,6 

Rétság kt. 0104/1 kivett szántó Rétság Város Önkor-
mányzata 

22 kV-os földkábel 
és 

biztonsági övezete 
21,89 43,6 

      59,5 114,1 

A tervezett termelői kábel engedélyeztetésével kapcsolatban, mellékelt dokumentáció alapján, az alábbi nyilat‐
kozatokat szeretnénk kérni Önöktől: 

 1.      1.      A  tervezett munka kapcsán kérjük, hogy a Rétság 03/23 hrsz.‐ú, valamint a 0104/1 hrsz.‐ú  ingatlan 
Tulajdonosaként tulajdonosi hozzájárulásukat kiadni szíveskedjenek. 

        2.      A 03/23 hrsz‐ú kivett árok esetén szeretnénk kezelői nyilatkozatukat kérni. 

        3.      Mindkét telek esetén, a teljes nyomvonalra, és annak biztonsági övezetére szeretnénk a Vezetékjogra 
vonatkozó nyilatkozatukat kérni. 

        Kérdés esetén kérem keressenek! 

        Köszönettel, 

        Serly Valéria 

         0670 850 6623 

 

















































RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária               Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Katolikus egyház támogatási kérelme 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. december 15‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tóth Ferenc plébános két kérelmet juttatott el az önkormányzathoz. Mindkettő a templom felújításának 
támogatási kérelméről szól. Eltérés annyi, hogy a november 14-i kérelem konkrét összeget is tartalmaz 
a korábbi – képviselő által behozott - kérelem viszont költségvetést is tartalmaz. 
 
A kérés 15 millió forintos támogatás, célja pedig a Római Katolikus Templom villamossági felújítása. 
Plébános úr a második kérelmében állásfoglalást kér a Képviselő-testülettől. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. december 01. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati 
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „Az 
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi jóváhagyást követően 
lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen 
szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.” 

. 
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4.) Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2022.( XII. 15.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Római Katolikus Egyház támogatási 
kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a római katolikus templom villanyszerelési munkáinak 
15.000.000 Ft-os támogatásához.  
 
 
 
Határidő: 2022. december 20.       
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 
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