
 
Tárgy: Tájékoztatás 2019. évi maradvány korrekcióról 

 
12/2021. (II.1.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormánya által 
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja a tájékoztatást a 2019 évi maradvány 

korrekcióról Kiskunhalas Város Önkormányzata, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal, a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, valamint a Százszorszép Óvodák 
esetében. 
 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 
A 678/2020. (XII.28.) Kormányrendelet módosította a 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletet (a továbbiakban 
Áhsz), mely szerint megtörténhessen a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevételének helyes számviteli 
elszámolása annak érdekében, hogy egységesen minden maradvány kimutatásra kötelezett államháztartási 
szervezetnél a maradvány pozitív összege megegyezzen a korrigált záró pénzeszközzel. Ezzel 
összefüggésben a zárszámadási rendeletben már a korrigált maradványokat szükséges szerepeltetni. 
 
A Magyar Államkincstár által jóváhagyott maradvány korrekcióról az Áhsz. 31. §-a szerinti jegyzőkönyvet 
kell készíteni, melyről az irányító szervet, a képviselő testületet legkésőbb 2021. január 30-ig tájékoztatni 
szükséges. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, a Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete, valamint a Százszorszép Óvodák esetében került sor 2019. évi 
maradvány korrekcióra, melyekről a jegyzőkönyvek elkészültek és mellékletként csatolásra kerültek. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a 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. Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem 
belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 
 
Kiskunhalas, 2021. február 1. 
 
 
 
         Fülöp Róbert  

polgármester 


















