
 

51/2020.(V.29.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozata: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörét 
gyakorolva a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következő határozatot hozta: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a 2019. évi maradvány 

elszámolás során a 10.c. melléklet alapján az önkormányzati költségvetési szerveknél keletkezett, 
a felügyeleti ellenőrzés által megállapított kötelezettségvállalásokon felüli, szabad 
maradványokat elvonja, míg a kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges pénzügyi 
fedezetet pénzeszközátadásként biztosítja. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2020. május 31. 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a 2019. évi maradvány 
felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a Kaposvári Szociális Központ 
a 2019. évben vállalt áthúzódó kötelezettségeit meghaladó 2.801 e Ft intézményi maradvány 
összegével csökkenti a Kaposvár és Sántos Intézményfenntartó Társulás 2020. évi támogatását.  

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2020. május 31. 

 
INDOKOLÁS 

 
Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem 
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezésről, megszüntetésről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 
 
Az önkormányzati szintű összesített tárgyévi maradvány 10.429.301 e Ft, ebből 1.100.685 e Ft az 
intézményeknél, 9.328.616 e Ft az önkormányzatnál képződött. Mivel a 2014. évtől hatályos 
számviteli előírások alapján a kiutalatlan fenntartói támogatás (intézményi alulfinanszírozás) az 
önkormányzat maradványának a része, emiatt azon intézményeknél ahol nem elegendő a maradvány 
a dokumentumokkal alátámasztott kötelezettségvállalások fedezetére, a hiányzó pénzügyi forrást az 
Önkormányzat 2020. évi előirányzatként biztosítja. Ugyanakkor, ahol több a maradvány, mint a 
kötelezettségvállalás, az intézmények pénzeszköz átadásként adják át a különbözetet az 
Önkormányzat részére. A zárszámadási rendelet 10.c. mellékletén az intézményi maradványokból az 
ellenőrzés által elfogadott kötelezettségvállalások elszámolását, illetve az intézményi befizetéseket, 
valamint az önkormányzati kiegészítéseket vezettük le. A melléklet intézményi szinten tartalmazza a 



 

kötelezettségek kiegyenlítéséhez a maradványon felül szükséges fenntartói forrás összegét, valamint 
tájékoztatásul bemutatja, hogy az intézményi alulfinanszírozás - korrigálva az ellenőrzés által 
megállapított elvonással - fedezetet nyújt az intézményi kötelezettségvállalásokhoz. Az 
önkormányzati fenntartású intézményhez hasonlóan kerül sor a Kaposvári Szociális Központ 
maradvány elszámolására, mivel az intézmény maradványa 2.801 e Ft-tal meghaladja a vállalt 
kötelezettségek összegét, emiatt az intézményt fenntartó Kaposvár-Sántos Szociális 
Intézményfenntartó Központ támogatása ezen összeggel csökken.  
 
 
Kaposvár, 2020. május 29. 
 
 
 
 
 
 Szita Károly dr. Csillag Gábor 
 polgármester jegyző 


