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SZENTBÉKKÁLLA ÉS MINDSZENTKÁLLA SZENNYVÍZ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI
TANÁCS ELNÖKE

8/2020. (VI. 15.) HATÁROZATA

a 2019. évi zárszámadás jóváhagyásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a veszélyhelyzet
kihirdetéséről  szóló  40/2020.  (II.  11.)  Korm.  rendeletben  kihirdetett  veszélyhelyzetben
Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási  Tanács Elnöke  a 2011.  évi  CXCV.
törvény 91. § (1) bekezdése alapján dönt a 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról: 

I. Az Elnök a 2019. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 3.785.213 Ft – ban, kiadási
főösszegének teljesítését 257.811.- Ft – ban állapítja meg.

II. Az Elnök a 2019. 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                                                257.811 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.  Az Elnök a 2019. évi költségvetés teljesítésének bevételei főösszegén  belül 

a)  a működési bevételek teljesítését                      198.549 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               3.586.664 Ft-ban,
állapítja meg.

IV. Az Elnök 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; 
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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;
tartalmazza.

Szentbékkálla, 2020. június 15.

                           Sárvári Csaba
                                        elnök


