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Készült: Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 

2015. január 21-én tartott alakuló ülésén 
 
 
Jelen vannak: Marjai János Battonya polgármestere 

Csürhés István Kaszaper polgármestere 
Baloghné Kovács Tünde pénzügyi ügyintéző 

 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit Mezőkovácsháza aljegyzője 

Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
  

  
C s ü r h é s   István bizottsági tag: Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 
tagjából 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
Köszöntöm a megjelenteket. A Pénzügyi Bizottság mai, első ülésén először meg kell 
választani a Társulási tagok sorából a bizottság elnökét.  
 
A Bizottság elnökének javaslom Marjai János Battonya polgármesterét megválasztani.  
 
Kérdezem, van-e más javaslat? Mivel egyéb javaslat nem volt, kérdezem a jelöltet, 
elfogadja-e a megbízatást?  
 
M a r j a i   János bizottsági tag: Igen, köszönöm elfogadom.  
 
C s ü r h é s   István bizottsági tag: Kérem, aki egyetért az elnök személyére tett 
javaslattal, szavazza meg.  
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 2 igen 
szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztása 
 

1/2015. (I. 21.) PB. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 
Pénzügyi Bizottsága elnökének Marjai János Battonya 
polgármesterét megválasztotta.  
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M a r j a i   János bizottság elnöke: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Társulás 2015. évi költségvetési határozat-tervezete elfogadása tárgyában készült.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal és annak mellékleteivel, szavazza meg.  
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Költségvetési határozat-tervezet elfogadására javaslat 
 

2/2015. (I. 21.) PB. határozat 
 

A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás javasolja a 
Társulási Tanácsnak a 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozat 
meghozatalát: 
 
1. A határozat hatálya a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati 

Társulásra terjedjen ki  
 
2. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi 

költségvetési  
a) kiadási főösszegét  203 ezer forintban,  
b) bevételi főösszegét  203 ezer forintban állapítsa meg. 

 

I. A költségvetési bevételek 

 
1. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi 

költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és 
felhalmozási cél szerinti részletezését az előterjesztés 1. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
2. A Társulás intézményt ne tartson fenn. 

 
II. A költségvetési kiadások 

 
1. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás működési, 

fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: 
- Működési kiadások előirányzata összesen: 203 ezer forint, 
 
Ebből: 
- dologi jellegű kiadások:  203  ezer forint, 
 
2. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tanácsa az 

alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 
előterjesztés 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
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3. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tanácsa 

2015. évre felújítási és felhalmozási kiadásokat ne tervezzen. 
 
4. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulásnak többéves 

kihatással járó feladatai nem voltak. 

 

III. Költségvetési kiadások és bevételek 
 
1. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetését 

feladatonként az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
2. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat 

tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az előterjesztés 4. számú 
melléklet adja meg. 

 
3. Az előirányzat felhasználási ütemtervet az előterjesztés 5. számú 

melléklet tartalmazza. 
 

IV. A költségvetési létszámkeret 
 

 A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás létszám-
előirányzatot ne tervezzen. 

 

 V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 

 1. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 
költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a Mezőkovácsházi Polgármesteri 
Hivatal jegyzője legyen a felelős. 

 
2. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás bevételi és 

kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak legyenek. 
 
3. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa kizárólagos hatáskörébe tartozzon a költségvetési határozat 
módosítása. 

 
4. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, 

valamint a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a 
jegyző által történő elkészítése után, az elnök előterjesztése alapján 
döntsön. Az előirányzat átcsoportosításról az önkormányzat testülete 
negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 
15-ig, december 31-i - hatállyal döntsön a költségvetési 
határozatának ennek megfelelő módosításáról. 
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VI. Záró és vegyes rendelkezések 
 
 
Ez a határozat a kihirdetése napján lépjen hatályba, de rendelkezéseit 
2015. január 1-jétől kelljen alkalmazni. 
 
A Bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatot a Társulási 
Tanács ülésén ismertesse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Marjai János  
                 elnök 

 
 
M a r j a i   János elnök: Tekintettel arra, hogy a bizottság napirendjén több 
tárgyalandó előterjesztés nem szerepel, az ülést bezárom.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Marjai János    Csürhés István  
    elnök         biz. tag 
 
 
 
 

Baloghné Kovács Tünde 
biz. tag 

 
 
 
 


