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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel a veszélyhelyzet ismételten kihirdetésre került.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:  

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti.” 

Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti 

összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester 

gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 2021. 

január 1. nappal hatályos módosítása alapján kiegészült egy átmenti rendelkezéssel, mely 

következtében 2020. évben egyszeri lehetőség nyílik az államháztartás mindkét alrendszerében 

a korábbi évek helytelen könyveléséből, vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül 

hagyásából származó eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem 

helyesbíthető maradványok kezelésére, a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele 

számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezzel egységesen minden 

maradvány kimutatásra kötelezett államháztartási szervezetnél a maradvány pozitív összege 

meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel (hasonlóan a 2014. évi maradvány 

igénybevételi előíráshoz), amelynek összegét az Áhsz. 17. melléklet 4. pont új d) alpontja 

szerint kell levezetni a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés részeként a KGR-K11 

rendszerben publikált technikai űrlap szerint. A fentiek alapján tehát a költségvetési 

számvitelben a valós, pénzben is meglévő, pozitív összegű maradvány kerül elszámolásra. 

 

A maradvány felülvizsgálatáról jegyzőkönyvet szükséges készíteni, melyről a képviselő-

testületet tájékoztatni szükséges. 

 

  



A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés 2020. 

12. 31-ig rendezésre kerül. 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata esetében:  

 a 2020. évben igénybevett 2019. évi maradvány összege: 98 871 899 Ft 

 a 2019. évi korrigált záró pénzeszköz összege: 104 803 477 Ft 

 a 2019.évi korrigált záró pénzeszköz és a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés: 

5 931 578 Ft 

 

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda esetében: 

 a 2020. évben igénybevett 2019. évi maradvány összege: 418 911 Ft 

 a 2019. évi korrigált záró pénzeszköz összege: 419 125 Ft 

 a 2019.évi korrigált záró pénzeszköz és a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés: 

214 Ft 

 

Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal esetében: 

 a 2020. évben igénybevett 2019. évi maradvány összege: 2 426 831 Ft 

 a 2019. évi korrigált záró pénzeszköz összege: 2 424 863 Ft 

 a 2019.évi korrigált záró pénzeszköz és a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés: 

-1 968 Ft 

 

Balatonakarattya, 2021. január 26. 

 

 

         Matolcsy Gyöngyi 

            polgármester  


