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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
döntést a polgármester hozhatja meg. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2020. december 29-én hatályba lépett 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, amelynek 8. §-a az Áhsz.-t egy új 56/A. §-sal 
egészítette ki. E kiegészítés alapján, lehetőség nyílik az elfogadott 2019. évi maradvány 
korrekciójára. A maradvány korrekcióról az Áhsz. 56/A. §-a az alábbiakról rendelkezik:  

„56/A. § (1) Az 54. § (4) bekezdésében előírt előző évi maradvány igénybevételének 
2020. évi könyvelése során - eltérően a 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaktól - 
a 32. és 33. § szerinti, 2019. évi záró főkönyvi kivonat adatai alapján a 17. melléklet 
4. pont d) alpontja szerint számított és jegyzőkönyvezett korrigált záró pénzeszköz 
értékét (a továbbiakban: korrekció) kell figyelembe venni, amennyiben az pozitív, és 
eltér a 2019. évi éves költségvetési beszámolóban a Maradványkimutatás űrlap C) 
Összes maradvány sorában kimutatott összegétől. 

(2) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti korrekció összegét, valamint annak a 17. 
melléklet 4. pont d) alpontja szerinti levezetését e § hatálybalépését követő 15 napon 
belül közzéteszi a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. 

(3) A (2) bekezdés szerinti korrekcióról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az irányító 
szervet, a képviselőtestületet, a közgyűlést legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni 
kell. A jegyzőkönyv készítésére és aláírására a 31. § előírásait kell alkalmazni. A 
jegyzőkönyv korrekcióként a Kincstár által közzétett összeget tartalmazhatja. A 
jegyzőkönyv egy-egy eredeti vagy elektronikus példányát legkésőbb 2021. január 31-
ig meg kell küldeni az irányító szervnek, valamint a Kincstárnak.” 

Az Áhsz. 56/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás a Magyar Államkincstár (a 
továbbiakban: Kincstár) részéről megtörtént a Központi elektronikus információs 
rendszerben. A Kincstár 2020. január 13-án küldött levele, valamint az Áhsz. 56/A. § 
(1) bekezdésében leírtak alapján a szükséges egyeztetések megtörténtek.  

Az Áhsz. 56/A. § (3) bekezdése szerinti jegyzőkönyvek a megállapított korrekció 
összegéről az önkormányzat és az intézmény esetében elkészültek és a tájékoztató 
mellékletét képezik. 

Az önkormányzat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) 
bekezdésében meghatározottak szerint elkészített 2020. évi költségvetés utolsó 
módosításban, a jegyzőkönyvbe foglalt korrekció összegét szerepeltetni fogja. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni 
szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2021. január 26. 
 

 
Fiskál János 


