




 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 

2021. január 28-i soron kívüli döntéséről szóló jegyzőkönyvhöz csatolt mellékletek 

 

 

 

1./ 1. melléklet az 5/2021.(I.28.) közgyűlési elnöki határozathoz – A Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatal 2019. maradvány korrekciójáról 

 

2./ Közgyűlési előterjesztés 

 

 



07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes
maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

# Megnevezés Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően)

1 2 3

01 A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) 23 258 416
02 32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323] 283 890

03 33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322] 22 974 526

04 B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36) 8 313 004
12 Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515] 17 177

22 Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege  [+/-3654] 50 000

26 December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege  [+/-3661] 7 901 071

27 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege  [+/-3662] 344 756

37 C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B) 31 571 420
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SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE 
 

 

 

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

Ügyiratszám: SMÖH/2-10/2021. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradvány 

korrekciójáról 

 

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 képviselőtestületet legkésőbb 2021. január 31-ig 

tájékoztatni kell.  

 

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi Beszámolójával kapcsolatosan 

megállapítjuk, hogy az  Áhsz.  17. melléklet 4. pont d.) pontja levezetett korrigált maradvány 

összege - viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, a zárszámadási 

rendelettel elfogadott maradvány összegéhez képest- + 2,-Ft, azaz plusz Kettő forint. 

Az eltérés a pénztári kerekítésből adódott, összegét 2021. január 26-án jegyzőkönyvben 

rögzítettük, melyet tájékoztatásul megküldünk a Magyar Államkincstárnak. A jegyzőkönyv az 

előterjesztés 1. sz. melléklete.  

 

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K 

űrlapja.  

Mindezek következtében a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő maradvány 

összege a korrekció elvégzését követően 31. 571. 418,-Ft-ról 31.571.420,-Ft-ra módosul, 

mely megegyezik a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott 

korrigált maradvány összegével. 

 

A korrigált maradványt a könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. 

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

34.§ (4) bekezdése szerint a 2020. évi költségvetési rendelet módosításába. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) 

Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést az elnök 

közgyűlés megtartása nélkül hozza meg. 
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Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke – a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján – a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő maradvány összegét a korrekció elvégzését 

követően 31. 571. 418,-Ft-ról 31.571.420,-Ft-ra módosítja, mely megegyezik a 2020. évi 12. 

havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével, 

amely űrlap a határozat 1. melléklete. 

  

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2021. január 26. 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit s. k. Biró Norbert s. k. 
 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária s. k. 

gazdasági vezető 

 



 

Az előterjesztés 1. sz. melléklete 

Jegyzőkönyv 

Készült: 2021. január 26-án a SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATALBAN  7400 Kaposvár Fő utca 10.  szám alatt. 

Tárgy: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (PIR 396002) 2019 évi maradvány 

korrekciójáról 

Jelen vannak:  Dr. Sárhegyi Judit jegyző 

 Irányító szerv részéről: Somogy Megyei Önkormányzat  

 Biró Norbert elnök 

 Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária  gazdasági vezető 

 

 

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 képviselőtestületet legkésőbb 2021. január 31-ig 

tájékoztatni kell.  
 

Megállapítás:  

Megállapítjuk, hogy az  Áhsz.  17. melléklet 4. pont d.) pontja levezetett korrigált maradvány 

összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, - a zárszámadási 

rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció összege: + 2,-Ft azaz plusz Kettő 

forint. 

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 31.571.420,-Ft, mely megegyezik a 

2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány 

összegével. 

A korrigált maradványt a könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. 

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

34.§ (4) bekezdése szerint a 2020. évi költségvetési rendelet módosításába. 

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K 

űrlapja. 

Ezen jegyzőkönyvvel egyidejűleg az irányító szerv és a Kincstár tájékoztatása is megtörténik.  

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

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján vészhelyzetben a megyei közgyűlésnek 

feladat- és hatáskörét a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

                                                                          Kmft. 

 

 Dr. Sárhegyi Judit  Biró Norbert Széphelyi Tamásné 

 jegyző elnök Farkas Diána Mária 

     gazdasági vezető 
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01 A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) 23 258 416
02 32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323] 283 890

03 33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322] 22 974 526

04 B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36) 8 313 004
12 Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515] 17 177

22 Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege  [+/-3654] 50 000
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