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SZENTBÉKKÁLLA ÉS MINDSZENTKÁLLA SZENNYVÍZ TÁRSULÁS
8281 Szentbékkálla, Kossuth u. 11.
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E-mail: jegyzo@kovagoors.hu, onkormanyzat@szentbekkalla.hu

Készült: :  Köveskál Önkormányzati épület polgármesteri irodájában  (Köveskál, Fő u. 10.). 

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.) 2015. évi költségvetés elfogadása 
2.) A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
3.) Vegyes ügyek

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

1/2015. (II. 09.) SZMSZT sz. HATÁROZATA

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

1. 2015. évi költségvetés elfogadása 
2. A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
3. Vegyes ügyek

1. 2015. évi költségvetés elfogadása   

Molnár Endre elnök:  a társulás tagjai az előterjesztést kézhez kapták, javasolja elfogadsára
a  2015. évi költségvetést. 

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

2/2015. (II. 09.) SZMSZT sz. HATÁROZATA
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A 2015. évi költségvetésről

A  Szentbékkálla  és  Mindszentkálla  Szennyvíz  Társulás  Társulási  Tanácsa  (a
továbbiakban: Társulási Tanács) a 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése
alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2015. évi költségvetés
elfogadásáról.

I. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 3.145.000 Ft –
ban, kiadási főösszegét 3.145.000 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 400. 000 Ft
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások 0 Ft
e) általános tartalék 1.279.000 Ft
f) felújítási kiadások 0 Ft
g) beruházások 1.466.000 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 701.000 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 312.000 Ft
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele             1.600.000 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;
tartalmazza.
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VII.  A  Társulási  Tanács  a  2015.  évi  költségvetésben  3.444.000  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.

Molnár Endre elnök:   javasolja elfogadásra a következő három év vonatkozásában a saját
bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét,
mely 0 Ft. 

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

3/2015. (II. 09.) SZMSZT sz. HATÁROZATA

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
 fizetési kötelezettségek összegének meghatározásáról

A 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:
                                                              2015.  0
                                                              2016.  0
                                                              2017.  0
                                                              2018.  0

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2015.  0
                                                              2016.  0
                                                              2017.  0
                                                              2018.  0

2. A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása  

Molnár Endre elnök:  javasolja elfogadásra a közbeszerzési tervet. 

4

mailto:onkormanyzat@szentbekkalla.hu


SZENTBÉKKÁLLA ÉS MINDSZENTKÁLLA SZENNYVÍZ TÁRSULÁS
8281 Szentbékkálla, Kossuth u. 11.
 06-87/478-369
E-mail: jegyzo@kovagoors.hu, onkormanyzat@szentbekkalla.hu

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

4/2015. (II. 09.) SZMSZT sz. HATÁROZATA

A 2015. évi közbeszerzési tervről

Szentbékkálla  és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján a Társulás, mint ajánlatkérő által 2015.
évben lefolytatandó közbeszerzési  eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel
jóváhagyja.
Megbízza az Elnököt, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Molnár Endre elnök
Határidő: folyamatos 

3. Vegyes ügyek   

Molnár  Endre  elnök:   elmondja,  hogy  az  elmúlt  hét  szerdáján  felkereste
Polgármester társa, Keszler Gyula egy szennyvíz beruházással kapcsolatos panasz
ügyében. Pénteken  helyszíni szemlét tartottak a panaszosnál Dr. Dombi István
mindszentkállai  lakosnál.  A lakóépület  falán  több  helyen  repedés  jelentkezett,
mely üggyel foglalkozni szükséges. A műszaki előadó, illetve Lasancz Tamás is
bevonásra került az ügyben és a felek választ levelet kaptak. Az ügyfél további
lépéseket tervez ügyvéddel is tárgyalt már tárgyi üggyel kapcsolatban. Az ügyvéd
a társulással is szeretne tárgyalni, minél előbb kezelni kell a problémát. 

Keszler Gyula alelnök: elmondja, hogy panaszosok háza a háború után épült az
alapja is kérdéses. Panaszosok azt állítják, hogy a repedések a csatornázás során
keletkeztek. A tulajdonosok megkeresték a biztosítót is, de a biztosító áthárította a
felelősséget a kivitelező felé. Folyamatosan kapcsolatot tartottak a kivitelezővel,
majd ezt követően keresték az önkormányzatot. Ekkor szemlét tartott a műszaki
előadó  és  a  projekt  manager.  A  szemle  során  tapasztaltakról  tájékoztatták  a
feleket,  akik  ezt  nem tudják  elfogadni.  Szakértőt  vontak  be  az  ügyben,  mely
szakvéleményt az Elnök Úr beszerezte. A panaszosok az önkormányzattól várnak
segítséget a ház felújításához. 

Több kérdés, észrevétel nem volt,  Molnár Endre elnök az ülést 10:50 órakor bezárta.

Kmft.

Molnár Endre    Keszler Gyula          
         elnök                 alelnök
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