
JEGYZŐKÖNYV
Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás, valamint 

Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás
2018.  november 22-én  15:30 órakor tartott együttes nyilvános üléséről
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Készült:   Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal  nagyterme. 

Jelen vannak: 

Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás részéről: 

Kovács Csaba Károly alelnök (Balatonhenye)
Simon György tag (Monoszló)

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

Kovács  Csaba  Károly alelnök  (Balatonhenye):  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,
hogy Köveskál  és  Térsége  Szennyvíz  Társulás  Társulási  Tanácsa  2  fővel  határozatképes,
Elnök Úr előzetesen jelezte távolmaradását. 

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

Kovács  Csaba Károly alelnök (Balatonhenye):  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

9/2018. (XI. 22.) KTSZT sz. HATÁROZATA

Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa a 2018. november 22-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása 

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

9/2018. (XI. 22.) SZMSZT sz. HATÁROZATA

Szentbékkálla  és  Mindszentkálla  Szennyvíz  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2018.
november 22-i  ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása

Kovács Csaba Károly alelnök (Balatonhenye):  elmondja, hogy a 2018. évi költségvetés
módosításának oka, hogy a Bakonykarszt részére kétszer számláztak 1.298.668.-Ft értékben,
illetve  a  dologi  kiadások  lettek  növelve  az  informatikai   szolgáltatással  1.280.887  Ft
összegben. Kérdezi, hogy a módosítással kapcsolatosan van-e észrevétel. Megállapítja, hogy
nincsen, ezért javasolja elfogadásra. 

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

10/2018. (XI. 22.) KTSZT sz. HATÁROZATA

2018. évi költségvetés módosításáról 

A Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás társulási tanácsa a 2011. évi CXCV. törvény 34.§ 
(5) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2018. évi költségvetés 
módosításáról.
1. A  Köveskál  és  Térsége  Szennyvíz  Társulás  Társulási  Tanácsa  a Társulás  2018.  évi
költségvetéséről  szóló  2/2018.(II.16.)  határozata  II-III.  pontja  helyébe  a  következő
rendelkezések lépnek:

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 217.096 Ft
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások 0 Ft
e) általános tartalék 10.988.849 Ft
f) felújítási kiadások 0 Ft
g) intézményi beruházás 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 1.299.867 Ft
b) önkormányzatok sajátos bevételei 0 Ft
c) önkormányzat költségvetési támogatása 0 Ft
d) támogatásértékű működési célú bevételek, 
e) 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.”

2.   A Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás 2018. évi költségvetése 
a) mérlegét megállapító 1. melléklete a jelen határozat 1. melléklete,
b) bevételeit és kiadásait meghatározó 2. melléklete a jelen határozat 2. melléklete
c) a működési bevételek és kiadások alakulását a 3. melléklet;
d) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 4. melléklet
tartalmazza

3. A  Köveskál  és  Térsége  Szennyvíz  Társulás  Társulási  Tanácsa  a Társulás  2018.  évi
költségvetéséről  szóló  2/2018.  (II.16.)  határozata  VII.  pontja  helyébe  a  következő
rendelkezések lépnek:
A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetésben 10.988.849 Ft tartalékot tervez.

Kovács  Csaba  Károly alelnök  (Balatonhenye):  a  költségvetés  módosításához
kapcsolódóan javasolja a 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

11/2018. (XI. 22.) KTSZT sz. HATÁROZATA

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

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

Molnár Endre elnök (Szentbékkálla):  a társulás 2018. évi költségvetésének módosításával
kapcsolatos  előterjesztést  megkapták.  Kérdezi,  hogy  ezzel  kapcsolatosan  van-e  kérdés,
észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a költségvetés módosítás 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

10/2018. (XI. 22.) SZMSZT sz. HATÁROZATA
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2018. évi költségvetés módosításáról 

A Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás társulási tanácsa a 2011. évi CXCV. 
törvény 34.§ (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2018. évi 
költségvetés módosításáról.

1. A Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi
költségvetéséről  szóló  2/2018.(II.16.)  határozata  II-III.  pontja  helyébe  a  következő
rendelkezések lépnek:

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 244.881 Ft
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások 0 Ft
e) általános tartalék 3.875.180 Ft
f) felújítási kiadások 0 Ft
g) intézményi beruházás 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 896.806 Ft
b) önkormányzatok sajátos bevételei 0 Ft
c) önkormányzat költségvetési támogatása 0 Ft
d) támogatásértékű működési célú bevételek, 
e) 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             3.223.255 Ft.”

2.   A Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás 2018. évi költségvetése 
a) mérlegét megállapító 1. melléklete a jelen határozat 1. melléklete,

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

c) a működési bevételek és kiadások alakulását a 3. melléklet;
d) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 4. melléklet
tartalmazza

3. A Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi
költségvetéséről  szóló  2/2018.(II.  16.)  határozata  VII.  pontja  helyébe  a  következő
rendelkezések lépnek:
A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetésben 3.875.180 Ft tartalékot tervez.

Molnár Endre elnök (Szentbékkálla):  javasolja a tájékoztatási kötelezettség elfogadását. 
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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

11/2018. (XI. 22.) SZMSZT sz. HATÁROZATA

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

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

Kovács Csaba Károly alelnök (Balatonhenye):  megköszöni a részvételt és az ülést 15:45 
órakor bezárja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly Simon György
társulás alelnöke társulás tagja

Molnár Endre Németh László
társulás elnöke társulás alelnöke

6


	JEGYZŐKÖNYV
	Készült: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme.

