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Tisztelt Képviselőtestület!

Az államhántartás számviteléről szóló 4l20I3. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás
Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 23312018.(Xn. 6.) Korm. rendelet módosításáról
szőlő 67812020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosította az ál|arrtháztartás számviteLéről szóló
4l20l3. (I.1l.) Korm. rendeletet (továbbiakban Áhsz.). Az Áhsz, módosítás tartalmazza, hogy
apozitiv maradványnak meg kell egyeznie a korrigált pénzeszközökkel. Ha eltérés mutatkozik,
akkor egyszeri lehetőséget biztosít a korrekcióra.

A probléma oka 20l4-re vezethető vissza, amikor az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. (XII.24.) Korm. rendelet (régi
Áhsz.) hatályon kívül helyezésével az új Áhsz. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az űj
jogszabályta való átállást a 2013. évi beszámoló elkészítése után egy úgynevezett
rendezőmérleg elkészítésével alapoztuk meg.

Az Áhsz.2014-től új alapokra helyezte u államháúartás szervezetei, így az önkormányzatok
számviteli rendszerét.
Az Áhsz. hatályba lépése megváltoztatla a maradvány elszámolásának és kimutatásának
módját, amelynek fogalma, definíciója is módosult, pénzmaradvány helyett költségvetési
maradvány |ett az elnevezése, és az éves maradványt az Áhsz.3. melléklete szerinti kimutatás
az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak, valamint - ahol van - a vállalkozási
tevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként vezeti le.

A számviteli, beszámolási rendszerbe eddig nem épült be olyan egyeztetés, amely amarudvány
pozitív összege és az un. korrigált zárő pénzeszközök egyezőségétigazolta, bemutatta volna.
Ezt pőtol1a a kormányrendelet mostani módosítása, amely 17. mellékletének új d) pontja
tartalmazza a maradvány és a zárő pénzeszközök - korrekciók figyelembevételével történő -

megfeleltetésének módj át.

A Magyar Államkincstár 202L január 12. napján közzétetle a 2020. 12. havi időközi
költségvetési jelentés egy Észétképező 07lK sorszámú űrlap alkalmazásával azÖnkormányzat
és az irányitása alá tartoző költségvetési intézmények Áhsz. 56lA. § (l) bekezdése szerinti
konekciójának összegét, valamint annak levezetését.

A Magyar Áilamkincstár által közzétett korrekcióról az Önkormányzat és a korrekcióban
érintett költségvetési intézmények elkészítették az Ahsz. 56lA. § (3) bekezdése szerinti
jegyzőkönyveket, melyről a képviselő-testületet 202l.január 31. napjáig kell tájékoáatni.

A jegyzőkönyvek, valamint a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentésének 07lK
űrlapjai és a 2019. évi maradvány levezetését tartalmaző 07lA űrlapjai költségvetési
szervenként az előterjesztés í - 8. mellékleteiben taláIhatőak.



A katasztrófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20l 1. évi
CXXVil. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján vészhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét jelenleg a polgármester gyakorolja.

Összeállította:SzalaiKrisáinagazdaságiosztályvezető
Borisz T erézia költségvetési csoportvezető

Pápa,202L januar 29.

HATÁROZATIJAVASLAT

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20ll. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Pápa Yáros Önkormányzatának Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 47812020, (XL3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben a következő döntést hozza:

Pápa Város ÖnkormányzatánakPolgármestere Pápa Város Önkormány zata és azirányítása alá
lalrtoző költségvetési intézmények az államháztartás számviteléről szóló 4l20I3. (I.11.) Korm.
rendeletet 56lA. § (1) bekezdése szerinti konekciójának összegét - az előterjesztés mellékletét
képező j egyzókönyvek szerint - tudomásul veszi.

A Polgármester utasítj a a jegyzőt abatározatMagyar Áilamkincstárhoztörténő megküldéséről.

Határidő: 202I.január 3 1.

Felelős: Dr. Nagy Ktisztinajegyző
Sza|ai Kri sztina gazdasági osztály v ezető

Or. Átdozó Tamás
polgármester




















































