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Előterjesztést véleményezi:  a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján mellőzve 

Ügyiratszám:      PENZ/ 20-1/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről 

szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet –(a továbbiakban: Áhsz.) és a Beruházás Előkészítési Alap 

felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 

28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). 

A Korm. rendelet 8. §-a alapján lehetőség nyílik az elfogadott 2019. évi költségvetési 

maradvány korrekciójára.  

A maradvány korrekcióról az Áhsz. 56. /A § (3) bekezdése alapján jegyzőkönyvet kell 

készíteni, melyről az irányítószervet, a képviselő-testületet legkésőbb 2021. január 31-ig 

tájékoztatni kell.  

 

A módosítás a korábbi évek helytelen könyveléséből vagy az átmeneti szabályok figyelmen 

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

helyesbíthető maradványok kezelését szabályozza.  

Az Áhsz. átmeneti szabály keretében egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. 

évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezzel 

egységesen minden államháztartási szervezetnél a maradvány a korrigált záró pénzeszköz lesz, 

azaz a költségvetési számvitelben a valós, pénzben is meglévő, pozitív összegű maradvány 

kerül elszámolásra. Ezzel összefüggésben, mind a zárszámadási törvényben, mind a 

zárszámadási rendeletben/határozatban a korrigált maradványokat is szükséges szerepeltetni. 

Az elvégzett korrekció összegét az Áhsz. 10. mellékletének vonatkozó módosítása alapján az 

éves költségvetési beszámolóban tájékoztató adatként is be kell mutatni. 

 

A 2019. évi maradvány korrekciójáról készült jegyzőkönyvek az előterjesztés mellékletét 

képezik. 

 

Kérem a fentiek megvitatását és az ügyben a döntéshozatalt. 

 

Dunaföldvár, 2021. január 27. 

 

                                                                                       Horváth Zsolt s.k. 

                                                                                           polgármester  

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján tudomásul veszi Dunaföldvár Város Önkormányzata és az általa fenntartott 

intézmények vonatkozásában a 2019. évi költségvetési maradvány korrekcióját. 

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Határidő:  2020.01.31. 

 










































