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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulási Tanács Pénzügyi Bi-
zottsága 2015. március 12-én a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társu-
lási Tanács ülését követő rendkívüli ülésén. 

 
   
Az ülés helye: Városháza  

földszinti tanácskozó terme 
 
 

Jelen vannak:  
Marjai János   elnök 

                        Csürhés István    bizottsági tag 
Baloghné Kovács Tünde        külsős bizottsági tag 

 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit  aljegyző 
                          Majorné Balla Ildikó          referens 
                           
 
 
M a r j a i  János elnök: Javaslom, a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja 
meg. Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, sza-
vazza meg.  
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az aláb-
bi határozatot hozta: 
Tárgya: Napirend elfogadása  
  

3/2015. (III. 12.) sz. PB. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága a 2015. március 
12-i rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogad-
ja el: 
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N A P I R E N D 
 

 
1.) A 2014. évi költségvetési előirányzat-módosítása 

 
2.) A 2014. évi költségvetési beszámoló 

 
3.) Bejelentések 

 
 

M a r j a i    János elnök: Javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőnek Baloghné Kovács Tünde 
bizottsági tagot megválasztani.  
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Társulási Tanács 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
  

4/2015. (III. 12.) sz. PB. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága a 2015. március 
12-i rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyve hitelesítésére 
Baloghné Kovács Tünde bizottsági tagot megválasztotta.  

 
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2014. évi költségvetési előirányzat-módosítás 

 
 

M a r j a i    János elnök: Átadom a szót Baloghné Kovács Tünde bizottsági tagnak, 
hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
B a l o g h n é   Kovács Tünde bizottsági tag: A Társulás a 12/2014. határozata alapján 
az eredeti költségvetésbe betervezett 104.000 Ft intézményi működési bevételt és dologi 
kiadásokat. A 104.000 Ft intézményi működési bevétel átcsoportosítására volt szükség, 
mivel az államháztartáson belül átvett pénzeszközök között teljesült az önkormányzatok 
befizetése így teljesültek. Év végére az átvett pénzeszközök 96.000 Ft-on teljesültek a 
104.000 Ft-ból, 2014. évben 96.000 Ft teljesült az elmaradt befizetések is a következő 
évben egyébként megtörtének már január elején. A betervezett 104.000 Ft bevételt ezért 
8.000 Ft-tal csökkenteni kellett, ugyanakkor a dologi kiadásokat is 8.000 Ft-tal csökken-
teni kellett. A bankszámlán maradt 90.000 Ft, ami azt jelenti, hogy maradványa kelet-
kezett a társulásnak, amit céltartalékként el is határoltunk, ez fogja képezni a 2015. évi 
pénzmaradvány előirányzatát.  
 
M a r j a i   János elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
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A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az aláb-
bi határozatot hozta: 
Tárgya: 2014. évi költségvetési előirányzat-módosítás 
 

5/2015. (III. 12.) sz. PB. határozat 
 

A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bi-
zottsága javasolja a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társu-
lásnak, hogy a 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatát 104 e Ft in-
tézményi működési bevétel előirányzatával csökkentse, 96 e Ft támoga-
tásértékű működési bevétel előirányzatával növelje. A kiadások elői-
rányzatai között a dologi kiadásokat 98 e Ft-al csökkentse, a működési 
céltartalékot 90 e Ft előirányzatával növelje.   
 

                                             E Ft 
Megnevezés Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Kiadási előirányzat 
főösszege 

104 96 

Bevételi előirányzat 
főösszege 

104 96 

 
 

Bevételek  
A bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú melléklet szerint hagy-
ja jóvá. 
 
Működési kiadások 
A Társulás kiadási előirányzatainak módosítását a Társulási Tanács a 
következők szerint hagyja jóvá: 

 
                                                                                     E Ft 

Megnevezés Eredeti elői-
rányzat  

Módosított 
előirányzat 

Működési kiadások 104 96 
Ebből:   
- személyi jellegű kiadások   
- munkaadókat terhelő járu-
lékok 

  

- dologi jellegű kiadások 
 

104 6 

- működési célú támogatás-
értékű kiadás 

  

- működési célú céltartalé-
kok 

 90 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot ismertesse az Önkor-
mányzati Társulás következő ülésén. 
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Határidő: 2015. március 12. 
Felelős: Marjai János   
                     elnök 

 
 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2014. évi költségvetési beszámoló 
 
 
M a r j a i      János elnök: Átadom a szót Baloghné Kovács Tünde bizottsági tagnak. 
 
B a l o g h n é      Kovács Tünde bizottsági tag: A költségvetési főösszeg 104.000 Ft-
ról 96.000 Ft-ra csökken a teljesítés alakulásának köszönhetően. A dologi kiadások kö-
zött 6.000 Ft-on történő a teljesítés és a 90.000 Ft megmaradt pénzeszköz pedig tarta-
lékra lett elhatárolva. A pénzmaradvány pedig szabad pénzmaradványként keletkezett. 
Tehát nincsenek kötelezettségei a Társulásnak.  
 
M a r j a i    János elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: 2014. évi költségvetési beszámoló elfogadása 
 

6/2015. (III. 12.) sz. PB. határozat 
 

A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulásnak, hogy a 2014. évi költségveté-
si határozata teljesítéséről készített beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 
1. A határozat hatálya kiterjed a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás-
ra. 
2. A Társulás a 2014. évi költségvetési határozat bevételi és kiadási módosított elői-
rányzatának  96 e/Ft főösszegének teljesítését  
 

a) bevételi főösszeg esetén    96  ezer forintban  
 

b) kiadási főösszeg esetén 6 ezer forintban, állapítja meg. 
 

I. A teljesített költségvetési bevételek 

 
1.A Társulás (összevont) 2014. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat 
szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél 
szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
II. A költségvetési kiadások 
 
1. A Társulás teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - műkö-
dési, fenntartási kiadási előirányzatait a Társulási Tanács a következők szerint hagyja 
jóvá: 
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 - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 6 e/Ft 
Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:                 e/Ft 
- munkaadókat terhelő járulékok:             e/Ft 
- dologi jellegű kiadások:         6      e/Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                    e/Ft 
- működési célú pénzeszköz átadás :                          e/Ft 
 

2 A Társulás teljesített - az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési ki-
adásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
3. A Társulásnak teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai nem voltak. 
 
4. A Társulásnak többéves kihatással járó feladatai nem voltak. 
 

III. Költségvetési kiadások és bevételek   
 
1. A Társulás teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 

V. A pénzmaradvány 
 

1. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi gazdálkodása 
során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 
89.769 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A pénzmaradvány kötelezettséggel nem ter-
helt szabad pénzmaradvány. 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot ismertesse az Önkormányzati Társu-
lás következő ülésén. 
 
Határidő: 2015. március 12. 
Felelős: Marjai János 
                    elnök 

 
 
 
M a r j a i   János elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése? 
 
Mivel nincs bejelentés, köszönöm a megjelenteknek az ülésünkön való részvételt, az 
ülést 12 óra 50 perckor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Marjai János        Baloghné Kovács Tünde  
      elnök                  jkv. hitelesítő 
 


