
 
 

 JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T 
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 30-án (szerda) 1600 
órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
Tárgy: Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. 
évi zárszámadása 
 
Jelen lévő képviselők száma: 9 fő 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 

64/2018. (V.30.) határozat: 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Zagyvakörnyéki 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás)     
2017. évi zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik:  
 

1. A Társulás költségvetésének kiadási és bevételi teljesítései 2017. december 31. 
fordulónappal: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszeg         3.209.024.666 Ft, 

b)  kiadási főösszeg                                                                     523.445 Ft. 
 

2. Bevételi jogcímek: 
a) Társulás működési bevétele 
 Tagönkormányzatok támogatása 666.666 Ft 
b) Társulás felhalmozási bevétele: 

Felhalmozási célú támogatási bev. ÁHT-n belülről 3.208.358.000 Ft 
 

3. Kiadási jogcímek: 
a) Működési kiadás 523.445 Ft 

Működési célú kiadások 120.845 Ft 
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre 402.600 Ft 
 

b) Felhalmozási célú kiadások 0 Ft 
 

4. Kiadások és bevételek egyenlege 3.208.501.279 Ft a Társulás kötelezettséggel terhelt 
pénzmaradványa, melynek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
A Társulás pénzmaradványa: 3.208.501.279 Ft, mely az alábbiakban kerül 
felhasználásra: - tartalék: 3.208.358.000 Ft 

  - 2018. évi működési kiadásra beépítve: 143.249 Ft. 
 

5. A Társulás 2017. évi bevételei és kiadásai megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
6. A Társulás 2017. évi pénzeszközei változásának bemutatását a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 
7. A Társulás több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 



8. A Társulás vagyonmérlegének főösszege 3.208.516.789 Ft, a 2017. évi egyszerűsített 
mérlegét és vagyonkimutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
9. A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségek és részesedések bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 
10. A Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik, a zárszámadási határozat adósságot 
keletkeztető ügyletek bontását nem tartalmazza. 

11. A Társulás a 2017. évi vállalt kötelezettségeinek eleget tudott tenni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Tura Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy a 
társulási tanács ülésén Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése 
Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 
Határidő: 2018. május 31. társulási tanács ülésen, vagy a megismételt ülésen  
Felelős: Szendrei Ferenc polgármester 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
                       Szendrei Ferenc                                                   Dolányi Róbertné  
                          polgármester                                                               jegyző 
 
 
 


