
JEGYZŐKÖNYV
Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás, valamint 

Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás
2018.  február 16-án  12:30 órakor tartott együttes nyilvános üléséről
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Készült:   Kultúrház Köveskál. 

Jelen vannak: 

Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás részéről: 

Dr. Varró Gábor elnök (Köveskál)
Kovács Csaba Károly alelnök (Balatonhenye)

Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás részéről:

Molnár Endre elnök (Szentbékkálla)
Németh László alelnök (Mindszentkálla) 

Meghívottak:
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea

Dr. Varró Gábor elnök (Köveskál): köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy Köveskál
és Térsége Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa 2 fővel határozatképes. 

Molnár Endre elnök (Szentbékkálla):  megállapítja, hogy Szentbékkálla és Mindszentkálla
Szennyvíz Társulás tagjai jelen vannak, így határozatképes. 

Dr. Varró Gábor elnök (Köveskál): javasolja a meghívó szerinti napirendek elfogadását. 

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

Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa

1/2018. (II. 16.) KTSZT sz. HATÁROZATA

Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa a 2018. február 16-i
ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása
2.) Társulás 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Molnár  Endre  elnök  (Szentbékkálla):   kéri,  hogy  aki  a  napirendekkel  egyetért
kézfeltartással jelezze. 
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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

1/2018. (II. 16.) SZMSZT sz. HATÁROZATA

Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás  Társulási  Tanácsa a 2018.
február 16-i  ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása
2.) Társulás 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

1.) Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása  

Dr.  Varró  Gábor  elnök  (Köveskál): a  2018.  évi  költségvetéssel  kapcsolatos  anyagot
mindenki megkapta. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés. Megállapítja, hogy
nincsen, ezért javasolja annak elfogadását. 

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

Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa

2/2018. (II. 16.) KTSZT sz. HATÁROZATA

A 2018. évi költségvetésről 

A  Köveskál  és  Térsége  Szennyvíz  Társulás  Társulási  Tanácsa  (a  továbbiakban:
Társulási  Tanács)  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  26.§  (1)
bekezdése  alapján  az  alábbiak  szerint  dönt  a  gazdálkodásáról  szóló  2018.  évi
költségvetés elfogadásáról.

I.  A  Társulási  Tanács  a  2018.  évi  költségvetés  bevételi  főösszegét
9.907.278.- Ft – ban, kiadási főösszegét 9.907.278 Ft – ban állapítja
meg.

II.  A  kiadási  főösszegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  Társulási
Tanács a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 0 Ft
c) dologi kiadások 199.316 Ft
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások 0 Ft
e) általános tartalék 9.707.962 Ft
f) felújítási kiadások 0 Ft
g) beruházások 0 Ft
h) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft
i) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 Ft.
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III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási
Tanács a következőképpen állapítja meg:
a) működési bevételek 1.200 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 0 Ft
f) egyéb felhalmozási célú bevétel 0 Ft
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele             9.906.078 Ft.

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet összesen 0 főben
állapítja meg.

V.  A  Köveskál  és  Térsége  Szennyvíz  Társulás  kizárólag  kötelező
feladatokat lát el.

VI. A Társulás tekintetében:
a)  a  megállapított  bevételi  és  kiadási  főösszeg  megoszlását,  annak
összevont mérlegét az 1. melléklet;
b)  a  megállapított  kiadási,  bevételi  főösszeg  forrásonkénti
megbontását előirányzatonként a 2. melléklet;
c) a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 3.
melléklet
tartalmazza.

VII.  A  Társulási  Tanács  a  2018.  évi  költségvetésben  9.707.962  Ft
tartalékot tervez.

VIII.  A  hitelműveletekkel  kapcsolatos  hatáskörök  gyakorlására  a
Társulási Tanács jogosult.

IX.  A  Társulási  Tanács  kizárólagos  hatáskörébe  tartozik  a
költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása.

Dr. Varró Gábor elnök (Köveskál): javasolja a saját bevételek és az adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozó határozat elfogadását. 

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

Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa

3/2018. (II. 16.) KTSZT sz. HATÁROZATA

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségek összegének meghatározásáról

Köveskál  és  Térsége Szennyvíz  Társulás Társulási  Tanács az államháztartásról  szóló
2011.  évi  CXCV.  törvény  29/A.  §-a  alapján  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,
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valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint
állapítja meg:

Saját bevételek összege:
                                                              2018.  0
                                                              2019.  0
                                                              2020.  0
                                                              2021.  0

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2018.  0
                                                              2019.  0
                                                              2020.  0
                                                              2021.  0

Dr. Varró Gábor elnök (Köveskál):  javasolja  a költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettség elfogadását. 

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

Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa

4/2018. (II. 16.) KTSZT sz. HATÁROZATA

Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetéshez
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja. 

Molnár  Endre  elnök  (Szentbékkálla):   kérdezi,  hogy  a  2018.  évi  költségvetéssel
kapcsolatosan van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért a 2018.
évi költségvetést 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

2/2018. (II. 16.) SZMSZT sz. HATÁROZATA

A 2018. évi költségvetésről

A  Szentbékkálla  és  Mindszentkálla  Szennyvíz  Társulás  Társulási  Tanácsa  (a
továbbiakban: Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
26.§ (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2018. évi
költségvetés elfogadásáról.
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I.  A  Társulási  Tanács  a  2018.  évi  költségvetés  bevételi  főösszegét
3.224.255 Ft  –  ban,  kiadási  főösszegét  3.224.255 Ft  –  ban  állapítja
meg.

II.  A  kiadási  főösszegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  Társulási
Tanács a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 0 Ft
c) dologi kiadások 244.881 Ft
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások 0 Ft
e) általános tartalék 2.979.374 Ft
f) felújítási kiadások 0 Ft
g) beruházások 0 Ft
h) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft
i) egyéb felhalmozási célú kiadás    0 Ft.

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási
Tanács a következőképpen állapítja meg:
a) működési bevételek 1.000 Ft
b) önkormányzatok sajátos bevételei 0 Ft
c) önkormányzat költségvetési támogatása 0 Ft
d) támogatásértékű működési célú bevételek,   0 Ft

             e)    működési célú pénzeszköz átvétel 0 Ft
f)felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Ft
g) egyéb felhalmozási célú bevétel 0 Ft
h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele             3.223.255 Ft.

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet összesen 0 főben
állapítja meg.

V. A Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás kizárólag
kötelező feladatokat lát el.

VI. A Társulás tekintetében:
a)  a  megállapított  bevételi  és  kiadási  főösszeg  megoszlását,  annak
összevont mérlegét az 1. melléklet;
b)  a  megállapított  kiadási,  bevételi  főösszeg  forrásonkénti
megbontását előirányzatonként a 2. melléklet;
c) a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 3.
melléklet
tartalmazza.

VII.  A  Társulási  Tanács  a  2018.  évi  költségvetésben  2.979.374  Ft
tartalékot tervez.

VIII.  A  hitelműveletekkel  kapcsolatos  hatáskörök  gyakorlására  a
Társulási Tanács jogosult.

IX.  A  Társulási  Tanács  kizárólagos  hatáskörébe  tartozik  a
költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása.
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Molnár  Endre  elnök  (Szentbékkálla): javasolja  a  saját  bevételek  és  az  adósságot
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozó határozat elfogadását.

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

3/2018. (II. 16.) SZMSZT sz. HATÁROZATA

Szentbékkálla  és  Mindszentkálla  Szennyvíz  Társulás  Társulási  Tanács  az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat
saját  bevételeinek,  valamint  a  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.  évi
CXCIV.  törvény 3.  §  (1)  bekezdése  szerinti  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő
fizetési  kötelezettségeinek a költségvetési  évet követő három évre várható összegét az
alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:
                                                              2018.  0
                                                              2019.  0
                                                              2020.  0
                                                              2021.  0

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2018.  0
                                                              2019.  0
                                                              2020.  0
                                                              2021.  0

Molnár  Endre  elnök  (Szentbékkálla):  a  költségvetéshez  kapcsolódó  tájékoztatási
kötelezettséget is 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

4/2018. (II. 16.) SZMSZT sz. HATÁROZATA

Szentbékkálla  és  Mindszentkálla  Szennyvíz  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2018.  évi
költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja. 

2.) Társulás 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása   

Dr. Varró Gábor elnök (Köveskál): javasolja a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadását. 

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

Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa
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5/2018. (II. 16.) KTSZT sz. HATÁROZATA

A 2018. évi közbeszerzési tervről

Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás a közbeszerzésekről  szóló 2015. évi  CXLIII.
törvény  42.§-a  alapján  a  Társulás,  mint  ajánlatkérő  által  2018.  évben  lefolytatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  az  Elnököt,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett  fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Dr. Varró Gábor elnök
Határidő: folyamatos 

Molnár Endre elnök (Szentbékkálla): javasolja a közbeszerzési terv elfogadását. 

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

5/2018. (II. 16.) SZMSZT sz. HATÁROZATA

A 2018. évi közbeszerzési tervről

Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII.  törvény  42.§-a  alapján  a  Társulás,  mint  ajánlatkérő  által  2018.  évben
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  az  Elnököt,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett  fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Molnár Endre Sándor elnök
Határidő: folyamatos.

Dr. Varró Gábor elnök (Köveskál): megköszöni a részvételt és ülést 12:45 órakor bezárja. 

K.m.f.

Dr. Varró Gábor Kovács Csaba Károly 
társulás elnöke társulás alelnöke

Molnár Endre Németh László
társulás elnöke társulás alelnöke
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