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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2016.
évi zárszámadásának és végelszámolásának elfogadására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Kaja Edit ügyintéző

Meghívott:: Jobb Gyula Kulcs Község polgármestere
                     2458 Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
                   
Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12.
pénzügyi bizottság 2017.04.11.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 453/2016. (VI.16.) határozatával döntött a
Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros  Önkormányzati  Szennyvíz  Társulás  megszüntetéséről.  A társulás
megküldte  önkormányzatunknak  a  2016.  évi  zárszámadását,  valamint  végelszámolását.  A
zárszámadás és a végelszámolás elfogadásáról a Közgyűlés dönt.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 4154/2017.
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-214
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma:2017. Ellenőrzés dátuma:2017.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:2017.04.05. Ellenőrzés dátuma:2017.04.05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2016. évi

zárszámadásának és végelszámolásának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Közgyűlése  az  453/2016.  (VI.16.)  határozatával  (1.  melléklet)  döntött  a  Kulcs-
Rácalmás-Dunaújváros  Önkormányzati  Szennyvíz  Társulás  (a  továbbiakban:  Társulás)
megszüntetéséről.  A Magyar  Államkincstár  2016.  december  31.  megszűnési  és  2017.
január 18. törlési dátummal az általa vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásból törölte
a Társulást.
A társulás elnöke megküldte önkormányzatunk részére a 2016. évi zárszámadását (az I.
határozta  melléklete)  és  a  végelszámolását  (a  II.  határozat  melléklete)  azoknak
elfogadása céljából.

1) A 2016. évi zárszámadás szerint a költségvetés végrehajtását 3.917 e Ft költségvetési
bevétellel  és  6.645  e  Ft  költségvetési  kiadással  állapította  meg.  A  Társulás  záró
pénzkészlete  1.039  e  Ft.  A társulásnak  a  2016.  évben  1.070  E  Ft  pénzmaradványa
keletkezett,  melyből  s  kötelezettséggel  terhelt  pénzmaradvány  összege  18  e  Ft.  A
Társulásnak szabadon felhasználható pénzmaradványa 1.052 e Ft.
A Társulás éves költségvetési beszámolója szerint a vagyona 2016. december 31. napján
175 e Ft volt.

2) A Társulás végelszámolása szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
befizetései és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek 
(hozzájárulás)

Kiadások Egyenleg

2014. 1.500.093.-Ft 1.217.935.-Ft 282.158.-Ft

2015. 1.500.107.-Ft 1.926.218.-Ft - 426.111.-Ft

2016. 2.838.594.-Ft 1.951.255.-Ft 887.339.-Ft

Összesen: 5.838.794.-Ft
5.095.408.-Ft

743.386.-Ft

II. Vonatkozó jogszabályok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

90. § (2) A társulás működési költségeihez - a társulási megállapodás eltérő rendelkezése
hiányában - a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában
hozzájárulnak.

(3) A társulás saját vagyonnal rendelkezhet.

(4) A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő 
megállapodás hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, 
amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra 



vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az előterjesztést megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a pénz-
ügyi bizottság. 

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. napján tartott nyílt ülésén tár-
gyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal az I. és a II. határozati javaslatot elfoga-
dásra javasolja a közgyűlésnek.

A Pénzügyi bizottság 2017.04.11. napján tartott nyílt ülésén tárgyalta az előterjesztést és
5 igen szavazattal az I. és a II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlés-
nek.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

I.   Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2017. (IV. 21.) határozata 

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2016. évi
zárszámadásának elfogadásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  elfogadja  a  Kulcs-Rácalmás-
Dunaújváros Önkormányzati  Szennyvíz Társulás 2016. évi  zárszámadását  a határozat
mellékletében foglaltak szerint 3.917 e Ft bevétellel, 5.645 e Ft kiadással. A Társulás záró
pénzkészlete 1.039 e Ft.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  a  határozat
közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat közlésében való közreműködésért:
                a Vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:   -  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8
napon belül                         

II.   Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2017. (IV. 21.) határozata 

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás végelszámolásának
elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros
Önkormányzati Szennyvíz Társulás végelszámolását a határozat mellékletében foglaltak



szerint.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros
Önkormányzati  Szennyvíz  Társulás  elnökét,  hogy  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  részére  visszajáró  743.386.-Ft,  azaz  Hétszáznegyvenháromezer-
háromszáznyolcvanhat forint hozzájárulás visszautalásáról intézkedjen.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  a  határozat
közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat közlésében való közreműködésért:
                a Vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:   -  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8
napon belül                  

Dunaújváros, 2017. április 21.

         Hingyi László s.k.                                       Pintér Attila s.k.        
a gazdasági és területfejlesztési                                 a pénzügyi bizottság 
            bizottság elnöke                                                 elnöke


