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A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került 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, 

melynek 8.§-a alapján lehetőség nyílik az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány 

korrekciójára. A maradvány korrekcióról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az irányítószervet, 

a képviselő-testületet legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kell.  

 

 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 4. pont d.) 

pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege, viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A 

űrlap 15. sorában szereplő, - a zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, az 

alábbiak szerint alakul: 

 

Intézmény 2019. évi 

beszámoló 7/A 

űrlap szerinti 

maradvány 

2020. évi 

beszámoló 7/K 

űrlap szerinti 

maradvány 

Korrekció +/- 

Makói Román 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

578.678.- Ft 578.716.- Ft + 38.- Ft 

  

 

A korrigált maradványt a könyvelésben is rendezni kell az államháztartásban felmerülő egyes 

gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM 

rendelet 1. melléklet XII. Gazdasági események elszámolásai fejezet szerint, valamint átvezetni az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése szerint a 2020. évi 

költségvetési rendelet módosításába. 

 

 

A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, amely 

kimondja: „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.” A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban 

foglalt felhatalmazás alapján az alábbi elnöki határozatot hozom:  
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Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi maradványának korrekciójáról 

 

 

Birta Júlia Mihaéla, mint a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország 

Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet alapján 

elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:  

 

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke úgy határoz, hogy 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 alapján a 2019. évi költségvetési maradvány korrekcióját az alábbi táblázatban 

foglaltak szerint a 2020. évi költségvetési határozaton az alábbiak szerint vezeti át: 

 

Intézmény 2019. évi 

beszámoló 7/A 

űrlap szerinti 

maradvány 

2020. évi 

beszámoló 7/K 

űrlap szerinti 

maradvány 

Korrekció +/- 

Makói Román 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

578.678.- Ft 578.716.- Ft + 38.- Ft 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

Határozatról értesítést kap:  Birta Júlia Mihaéla elnök 

                                                            Seresné Dani Gizella elnökhelyettes 

 Dr. Erdősy Margareta képviselő 

 dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző 

 Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor 

 Irattár 

 

 

Makó, 2021. január 28. 

 

 

 

              Birta JúliaMihaéla s.k. 

                        elnök 
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