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Jogszabályi háttér: 

 

-  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 

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

évi CXXVIII. törvény 

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás 

Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 
 
 
 

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

szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) idei módosításait tartalmazó az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap 

felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) 

Korm. rendelet. 

 Az Áhsz. módosítás tartalmaz már a 2020. év vonatkozásában is új előírásokat, amelyeket 

legkésőbb az Áhsz. 39. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti időpontig a 2020. évi könyvekben is el 

kell számolni. 

Az Áhsz. 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, azzal, hogy 

átmeneti szabály keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít 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 

maradványigénybevételi előíráshoz), amelynek összegét az Áhsz. 17. melléklet 4. pont új d) 
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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. Ezzel összefüggésben, mind a zárszámadási törvényben, mind a 

zárszámadási rendeletben a korrigált maradványokat is szükséges szerepeltetni. Az elvégzett 

korrekció összegét az Áhsz. 10. mellékletének vonatkozó módosítása alapján az éves költségvetési 

beszámoló 17/a. űrlap 86. során tájékoztató adatként is be kell mutatni.  

Az elvégzett, a Magyar Államkincstár által jóváhagyott maradványkorrekcióról az Áhsz. 31. §-a 

szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az irányító szervet, a képviselő-testületet, a 

közgyűlést legkésőbb 2021. január 31-éig tájékoztatni szükséges. A maradványkorrekció bevételi és 

kiadási előirányzatként történő figyelembe vételekor az irányító szerv, a képviselő-testület, a 

közgyűlés rendelkezései szerint kell eljárni. 

A fentiek alapján a korrekciós tételek figyelembe vételével a 2019. évi maradvány az alábbiak 

szerint változott. 

Megnevezés 

2019. évi 

beszámoló 

szerinti 

összes 

maradvány 

2019. évi 

korrigált 

záró 

pénzeszköz 

Maradvány 

korrekció 

Korrigált 

2019. évi 

maradvány 

Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata 
81 305 163 94 537 123 13 231 960 94 537 123 

Csökmői Polgármesteri 

Hivatal 
6 125 997 333 406 -5 792 591 333 406 

Faluház és Könyvtár 665 169 665 606 437 665 606 

Játéksziget Óvoda és Mini 

Bölcsőde 
4 603 260 2 601 813 -2 001 447 2 601 813 

 

A jogszabály szerinti maradvány korrekció miatt szükséges a költségvetési szervek 

költségvetésében az Előző év költségvetési maradványának bevételi előirányzatának módosítása, a 

maradvány korrekció értékének megfelelően. 

Az alábbi előirányzat módosításokat javasoljuk elfogadásra: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Előző év költségvetési maradványának bevételi 

előirányzatának növelése 13 231 960 Ft-tal, ezzel együtt az Egyéb dologi kiadások előirányzatának 

növelése azonos összeggel. 

Csökmői Polgármesteri Hivatal Előző év költségvetési maradványának bevételi előirányzatának 

csökkentése 5 792 591 Ft-tal, az Központi irányítószervi támogatás bevételi előirányzat növelése 

azonos összeggel. 

Faluház és Könyvtár Előző év költségvetési maradványának bevételi előirányzatának növelése 437 

Ft-tal, ezzel együtt az Egyéb dologi kiadások előirányzatának növelése azonos összeggel. 



Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde Előző év költségvetési maradványának bevételi 

előirányzatának csökkenése 2 001 447 Ft-tal, ezzel együtt a Szolgáltatások ellenértéke bevételi 

előirányzatának növelése azonos összeggel. 

Ennek megfelelően az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 

 Csökmő, 2021. január 28. 

          
 
        /:Nagy Tibor sk.:/  
            polgármester 

 
 

 
 

 
 

Melléklet az előterjesztéshez: határozati javaslat 

 

 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének  

…./2021. (I….) határozata 
 

a maradványkorrekció elszámolásáról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következő döntést hoztam: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata maradványkorrekció elszámolásáról szóló 2021.  január 21. 
napján kelt jegyzőkönyvben foglalt tájékoztatást elfogadom. 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 54/A §-a alapján a 
jegyzőkönyvnek a Magyar Államkincstár részére 2021. január 31. napjáig történő megküldésről 
intézkedem. 

 

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 

 

Csökmő, 2021. január 28. 

 

 

 

Nagy Tibor 

polgármester 
 

   


