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Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás
2022. május 31. napján 8:30 órakor tartott nyilvános üléséről



Készült: :  Köveskál Község Önkormányzat polgármesteri iroda

Jelen vannak: 
Sárvári Csaba társulás elnöke
Csombó Zoltán társulás alelnöke

Meghívottak:
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Csik Tímea 

Sárvári Csaba társulás elnöke:  köszönti a társulási ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a
társulási ülés 2 fővel határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. 

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

Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa a 2022. május 31-i 
ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás 2021. évi zárszámadásának 
elfogadása

Sárvári  Csaba társulás  elnöke: elmondja,  hogy a  2021.  évi  zárszámadással  kapcsolatos
előterjesztést  és  mellékleteit  a  társulás  tagjai  megkapták.  Kérdezi,  hogy  van-e  azzal
kapcsolatosan  észrevétel.  Megállapítja,  hogy  nincsen,  ezért  a  javasolja  a  zárszámadás
elfogadását.

Szentbékkálla  és Mindszentkálla  Szennyvíz Társulás Társulási  Tanácsa 2 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a 2021. évi zárszámadás jóváhagyásáról

Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról
szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  91.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  alábbiak  szerint  dönt  a
gazdálkodásáról szóló 2021. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról.

I. A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 4.739.566
Ft-ban, kiadási főösszegének teljesítését 58.549.- Ft-ban állapítja meg.



II. A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén belül  
 

a) a személyi jellegű kiadások teljesítését       0 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését     0 Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások teljesítését                                       58.549 Ft-ban,
d) a működési pénzeszköz átadás, támogatások teljesítését     0 Ft-ban,
e) az általános tartalékot                                                                0 Ft-ban,
f) a felújítási kiadások teljesítését          0 Ft-ban,
g) az intézményi beruházások teljesítését                                             0 Ft-ban,
h) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését                           0 Ft-ban,
i) az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését                               0 Ft-
ban,
állapítja meg.

III.  A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés teljesítésének bevételei főösszegén belül 

a)  a működési bevételek teljesítését                                    1.236.532 Ft-ban,
b) az önkormányzatok sajátos bevételeinek teljesítését  0 Ft-ban,
c) az önkormányzat költségvetési támogatása teljesítését  0 Ft-ban,
d) a támogatásértékű működési célú bevételeket                              0 Ft-ban,
e) a működési célú pénzeszköz átvétel teljesítését  0 Ft-ban, 
e) a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítését              0 Ft-ban,
f) az egyéb felhalmozási célú bevétel teljesítését                          0 Ft-ban,
g) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele teljesítését   3.503.034 Ft-ban,
állapítja meg.

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

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  működési  bevételek  és  kiadások  alakulását,  a  felhalmozási  bevételek  és  kiadások
alakulását a 3. melléklet és a 4. melléklet;
d) a vagyon kimutatást az 5. melléklet; 
e) a maradvány kimutatást a 6. melléklet;
f) az eredmény kimutatást a 7. melléklet;
g) a tárgyi eszköz változást a 8. melléklet;
tartalmazza.

Sárvári Csaba társulás elnöke: a zárszámadáshoz kapcsolódik a tájékoztatási kötelezettség, 
melyet szintén javasol 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

11/2022. (V. 31.) SZMSZT HATÁROZATA



Tájékoztatási kötelezettségről

Szentbékkálla  és  Mindszentkálla  Szennyvíz  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2021.  évi
zárszámadáshoz  kapcsolódó,  az  államháztartásról  szóló  törvény  szerinti  tájékoztatást
elfogadja. 

Sárvári Csaba társulás elnöke: megköszöni a megjelenést és az ülést 8:35 órakor bezárja. 

K.m.f.

Sárvári Csaba Csombó Zoltán
társulás elnöke társulás alelnöke
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