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MINDSZENT VÁROS POLGÁRMESTERE
Mindszent
Tisztelt Polgármester Úr!
A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban: Áhsz. - és a Beruházás Előkészítési Alap
felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.)
Korm. rendelet, melynek 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.
Megállapítjuk, hogy az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett korrigált
maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő –
zárszámadási rendelettel elfogadott – maradvány összegéhez, a korrekció összege az
önkormányzat és intézményei vonatkozásában a következő:

Mindszent Város Önkormányzata

Korrekció összege
Ft
-25 018 474

Mindszenti Polgármesteri Hivatal

3 916 693

Intézmény

Károly Óvoda
Keller Lajos Művelődési Központ és
Könyvtár
Összesen

-750
-161 177
-21 263 708

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően a következőre változik:

Mindszent Város Önkormányzata

Korrekció összege
Ft
236 762 947

Mindszenti Polgármesteri Hivatal

3 240 824

Károly Óvoda
Keller Lajos Művelődési Központ és
Könyvtár
Konszolidált maradvány

1 960 555

Intézmény

342 449
242 306 775

Ezen összegek megegyeznek az előterjesztés mellé csatolt 2020. évi 12. havi időközi költségvetési
jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegekkel.
A korrigált maradványt a könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1.
melléklet XII. Gazdasági események elszámolásai fejezet, N) Maradvány elszámolása cím 1. pont
c) és d) alpontjai szerint, valamint át kell vezetni az Áht. 34.§ (4) bekezdése szerint az
önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet következő módosításában is.
Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében.
Veszélyhelyzet idején a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban Kat.) 46. § (4) bekezdése
értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének … feladat- és
hatáskörét a polgármester … gyakorolja. Így jelen előterjesztés alapján a polgármester hozhat
határozatot, mely szükségszerű ahhoz, hogy fenti jogszabályoknak megfeleljünk és a több éve
húzódó különbözet megszűnjön.
Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy az önkormányzat 2019. évi maradványának módosításáról szóló előterjesztést
szíveskedjen áttekinteni és döntését meghozni.
Mindszent, 2021. január 29.
Tisztelettel:

dr. Végh Ibolya
jegyző

…../2021. (……..) sz. polgármesteri határozat
Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi maradványának módosítása

Határozati javaslat:

A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 14/A-33/B. §-aiban, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Ávr.) alapján úgy határozok, hogy Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi
maradványának összegét az előterjesztés mellékletében foglalt jegyzőkönyvekben meghatározott
összegben fogadom el.
Határidő:

azonnal

Felelős:

polgármester

Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly Sándor polgármester
- Mindszent Város Jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- Magyar Államkincstár
K. m. f.

Zsótér Károly Sándor
polgármester

