
SZENTBÉKKÁLLA ÉS MINDSZENTKÁLLA

 SZENNYVÍZ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

1/2021. (III. 10.) SZMSZT számú határozata

A 2020. évi költségvetésről

A  Szentbékkálla  és  Mindszentkálla  Szennyvíz  Társulás  Társulási  Tanácsa  -  a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  szerinti  -  hatáskörében  eljáró  Szentbékkálla  és
Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási Tanács Elnöke a  veszélyhelyzet kihirdetéséről
és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1)
bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról  szóló 2021. évi költségvetés
elfogadásáról.

I. A Társulási Tanács Elnöke a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét
4.807.652 Ft-ban, kiadási főösszegét 4.807.652 Ft-ban állapítja meg.

II.  A  kiadási  főösszegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  az  Elnök  a
következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 0 Ft
c) dologi kiadások 433.967 Ft
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások 0 Ft
e) általános tartalék 4.373.685 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  az  Elnök  a
következőképpen állapítja meg:
a) működési bevételek 1.304.618 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             3.503.034 Ft.

IV. Az Elnök a költségvetési létszámkeretet 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. és a
4. melléklet
tartalmazza.

VII. Az Elnök a 2021. évi költségvetésben 4.373.685 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.

Szentbékkálla, 2021. március 10.

     Sárvári Csaba
                                elnök         


