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Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715, 

e-mail: mogyorod@mogyorod.hu 

 

 

 

Tárgy: A Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi maradvány 2020. évi 

igénybevételének számviteli elszámolása/mérlegtételek felülvizsgálata 

 

Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2/2021. (I.29.) sz. rendkívüli 

határozata: 

 

 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 

katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdései alapján – 

figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. 

március 21-én, majd a TKF-1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös 

szakmai állásfoglalására is – a Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak szerint  

 

határozok: 

 

A Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által képviselt közösség érdekképviseletével, 

esélyegyenlőségének megteremtésével, a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos 

feladataként  

 

1. A Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 13/2020.(VII.17.) MRNÖ 

határozatával, határidőben elfogadta a 2019. évi zárszámadását. E döntését 

2020.07.17-én felterjesztette a Pest Megyei Kormányhivatalnak. 

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 

2021. január 1. nappal hatályos módosítása alapján, átmeneti szabály keretén belül, 

egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli 

elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására, melyet követően a 

maradvány pozitív összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel. 

 

3. A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés 

2020. 12. 31-ig rendezésre kerül. 

 

4. A 2020. évben igénybe vett 2019. évi maradvány 13/2020.(VII.17.) MRNÖ határozat 

2./ pontjában megállapított összege: 486 918 Ft 

 

5. Megállapítom, hogy a Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál 2020. január 

01-én az alábbi mérleg tételek kerültek nyilvántartásba: 
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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                                 

   

01 A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) 487 289 

02 32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323] 49 485 

03 33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322] 437 804 

04 B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36)                                    

0 

   

37 C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege 

( =A + B) 

487 289 

A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz összege: 487 289 Ft 

 

A 2019.évi korrigált záró pénzeszköz és a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés:  

371 Ft 

 

Záradék: 

 

A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó 

korrekció végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismertem. 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva a számviteli korrekció végrehajtását jóváhagyom.  

 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség 

és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, 

intézkedésem megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

 

Mogyoród, 2021. január 29. 

 

 

…………………………………… 

Papp János 

elnök 


