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évi

költségvetési

Tisztelt Képviselő-testület!

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
képviselőtestületet legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kell.
Minden maradvány kimutatásra kötelezett államháztartási szervezetnél a maradvány pozitív
összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel
A költségvetési számvitelben a valós, pénzben is meglévő, pozitív összegű maradvány kerül
elszámolásra. Ezzel összefüggésben, mind a zárszámadási törvényben, mind a zárszámadási
rendeletben a korrigált maradványokat is szükséges szerepeltetni.
(Maradvány elszámolásról készült jegyzőkönyv és mellékletei az előterjesztéshez csatolva)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletre – 2020. november 4.
napjától a Képviselő-testület feladat és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a véleményüket a Polgármesteri döntés
meghozatalához megküldeni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT

Hegymagas Község Önkormányzata
testületének …./2021 (I.26.) határozata

Képviselő-

Hegymagas
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti –
hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzat
Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben, Hegymagas Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
véleménye
kikérésével
a
következő döntést hozom:

1) Hegymagas Község Önkormányzata 2019. évi
költségvetési maradvány összegét a korrekció elvégzését
követően: 30.749.806,- Ft, összegben - mely megegyezik
a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K
űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével –
jóváhagyom.
2) Az előterjesztés mellékletét képező, a 2019. évi
költségvetési
maradvány
elszámolásáról
szóló
jegyzőkönyvet és táblát a Polgármester a képviselőtestület részére tájékoztatásul megküldi.
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