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     Ügyiratszám: LMKOH/543-3/2021 

 

Tisztelt Társulási Tanács Elnöke! 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. 
november 4-től.  
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján a 
veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi 
törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.  
 

„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 katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, 
sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-
testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 
veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Az önkormányzati társulások is a képviselő-
testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos 
Képviselő-testületei hozták létre, , így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács 
hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg. 

A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének 
meghozatala előtt. 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa a 2020.06.26-i ülésén meghozta a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási Tanácsának a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló döntéseit.  
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 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. Ezek közül a két legfontosabb változást, 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) 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/határozatban 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 készített jegyzőkönyvek 
az előterjesztés 1. mellékletében láthatók. 

A maradványkorrekció bevételi és kiadási előirányzatként történő figyelembe vételekor az 
irányító szerv, a képviselő-testület, a közgyűlés rendelkezései szerint kell eljárni.  

 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet kerül előterjesztésre a Társulási Tanács 
elnöke elé: 

 
Lajosmizse, 2021. január 25. 
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A Társulási Tanács elnökének döntéshozatala:    
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. 
november 4-től.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) 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. 
Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben 
járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, , 
így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a 
társulási tanács elnöke hozhatja meg. 

A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének 
meghozatala előtt. 

 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot 
hozom: 

 
   
     

 

Határozat-tervezet 

…/2021. (...) Társulási Elnök Határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendeletre, 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács döntési hatáskörébe tartozó ügyben – 
a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2019. évi költségvetési 
maradványának korrekciójáról  szóló döntés tárgykörben – az alábbi határozatot 
hozom: 
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Határozat 

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2019. évi költségvetési maradványának 
korrekcióját – a 678/2020. (XII.28.) Korm. rendelettel módosított – az államháztartás számviteléről 
szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint fogadom el és ezzel együtt a 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2019. évi költségvetés maradványairól szóló 10/2020. 
(VI.26.) Társulási határozat táblázatát az alábbiak szerint módosítom: 
 

2019. év költségvetési maradványok korrekciója 
 

   Ft-ban 
  Megnevezés LKT EGYSZI MESERÉT 

A. 2019.évi éves költségvetési beszámoló Maradványkimutatás 
 űrlap C összes maradvány sorában kimutatott összeg 

259.718 Ft 55.091.267 Ft 6.734.932 Ft 

B. Áhsz. 17. sz. melléklet 4. d) alpont szerint számított 
 korrigált záró pénzeszközök értéke 

259.929 Ft 54.072.901 Ft 6.618.706 Ft 

C. Korrekció összege 211 Ft -1.018.366 Ft -116.226 Ft 
 
Felkérem a jegyzőt, hogy a maradvány-korrekciók 2020. évi költségvetési határozaton 
történő átvezetését készítse elő. 
 
Lajosmizse, 2021. január. 28. ………. óra 
 

   Basky András 
elnök 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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