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Készült: :  Kővágóörs Kultúrház. 

Jelen vannak: 
Molnár Endre elnök (Szentbékkálla)
Keszler Gyula alelnök (Mindszentkálla) 

Meghívottak:
dr. Szabó Tímea jegyző
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 

Jegyzőkönyvvezető: Csik Tímea 

Molnár Endre elnök:   üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a társulási tanács ülése
határozatképes, mert valamennyi társulási tag (2 fő) jelen van. Az ülést megnyitja. Javaslatot
tesz a napirendi pontokra. 

1.) 2014. évi költségvetés módosítása 
2.) 2014. évi zárszámadás jóváhagyása 

Szentbékkálla  és Mindszentkálla  Szennyvíz Társulás Társulási  Tanácsa 2 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa

5/2015. (IV. 28.) SZMSZT sz. HATÁROZATA

Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa a 2015. április
28-i  ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) 2014. évi költségvetés módosítása 
2.) 2014. évi zárszámadás jóváhagyása 

1.) 2014. évi költségvetés módosítása   

Molnár  Endre  elnök:    a  2014.  évi  költségvetés  módosítására  vonatkozó  előterjesztést
mindenki  kézhez kapta.  Kérdezi,  hogy van-e észrevétel.  Megállapítja,  hogy nincsen, ezért
javasolja elfogadásra. 

Szentbékkálla  és Mindszentkálla  Szennyvíz Társulás Társulási  Tanácsa 2 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa

6/2015. (IV. 28.) SZMSZT sz. HATÁROZATA
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A Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás társulási tanácsa az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

A  Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014.
évi  költségvetéséről  szóló  2/2014.(II.  05.)  határozata  I-III.  pontja  helyébe  a  következő
rendelkezések lépnek:

I. „A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét 2.460.000 Ft –
ban, kiadási főösszegét 2.460.000 Ft – ban állapítja meg.

II.  A  kiadási  főösszegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  Társulási  Tanács  a
következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 0 Ft
c) dologi jellegű kiadások 258. 000 Ft
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások 0 Ft
e) általános tartalék 737.000 Ft
f) felújítási kiadások 0 Ft
g) intézményi beruházás 0 Ft
h) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft
i) egyéb felhalmozási célú kiadás   1.465.000 Ft.

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a
következőképpen állapítja meg:

a)  működési bevételek 675.000 Ft
b) önkormányzatok sajátos bevételei 0 Ft
c) önkormányzat költségvetési támogatása 0 Ft
d) támogatásértékű működési célú bevételek, 
működési célú pénzeszköz átvétel 0 Ft
e)felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 532.000 Ft
f) egyéb felhalmozási célú bevétel 933.000 Ft
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                320.000 Ft.”

A Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás 2014. évi költségvetése 
a) mérlegét megállapító 1. melléklete a jelen határozat 1. melléklete,

b) bevételeit és kiadásait meghatározó 2. melléklete a jelen határozat 2. melléklete

szerint módosul.

A  Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014.
évi  költségvetéséről  szóló  2/2014.(II.  05.)  határozata  VII..  pontja  helyébe  a  következő
rendelkezések lépnek:
A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésben 737.000 Ft tartalékot tervez
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2.) 2014. évi zárszámadás jóváhagyása  

Molnár Endre elnök:   a zárszámadás jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést  a társulás
tagjai megkapták. Kérdezi, hogy van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatosan. 
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadni a zárszámadást. 

Szentbékkálla  és Mindszentkálla  Szennyvíz Társulás Társulási  Tanácsa 2 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa

7/2015. (IV. 28.) SZMSZT sz. HATÁROZATA

Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa  a 2011. évi CXCV.
törvény  91.  §  (1)  bekezdése  alapján  dönt  a  2014.  évi  gazdálkodásról  szóló  beszámoló
elfogadásáról: 

I.  A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét
1.928.000 Ft – ban, kiadási főösszegének teljesítését 252.000 Ft – ban állapítja
meg.

II. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén  belül a 

a) személyi jellegű kiadások teljesítését   0 Ft-ban,
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését 0 Ft-ban,
c) dologi jellegű kiadások teljesítését                                 252. 000 Ft-ban, 
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások teljesítését  0 Ft-ban,
e) általános tartalék                                                   0 Ft-ban,
f) felújítási kiadások teljesítését  0 Ft-ban,
g) intézményi beruházások teljesítését                                           0 Ft-ban,
h) felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését                         0 Ft-ban,

             i) egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését                              0 Ft-ban,
állapítja meg.

III.  A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés teljesítésének bevételei főösszegén  belül a 

             a)  működési bevételek teljesítését                                                675.000 Ft-ban,
b) önkormányzatok sajátos bevételeinek teljesítését     0 Ft-ban,
c) önkormányzat költségvetési támogatása teljesítését             0 Ft-ban,
d) támogatásértékű működési célú bevételek 
e)működési célú pénzeszköz átvétel teljesítését             0 Ft-ban, 
f)felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítését                           933.000 Ft-ban,
f) egyéb felhalmozási célú bevétel teljesítését                                            0 Ft-ban,
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele teljesítését                       320.000 Ft-ban,
állapítja meg.

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeret teljesítését összesen 0 főben állapítja meg.
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V. A Társulás tekintetében 

a) a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az 1. melléklet; 

b) a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti teljesítését a 2. melléklet; 

c) a vagyonkimutatást a 3. melléklet; 

d) a maradvány kimutatást a 4. melléklet 
e) az eredmény kimutatást az 5. melléklet
tartalmazza.

Több kérdés, észrevétel nem volt,  Molnár Endre elnök az ülést 17:25 órakor bezárta.

Kmft.

Molnár Endre    Keszler Gyula          
         elnök                 alelnök
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