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Az dllamhaztartasrol szolo 2oll. evi CXCV. Torveny (tovabbiakban: Aht.) 34.
$-a ertelmeben a TArsulas koltsegvetesi hratarozataban megjeleno bevetelek
es kiadAsok modositAsdrol a TArsulasi TanAcs dont.

A TArsul6"si Tan6cs a TArsulAs 2OI7. evi koltsegveteset 5|2O|7(IILO7.)
hatar ozataval j ovAhagrta.

sz.

A 2017. evt koltsegvetes masodik alkalommal kerul modositasra.
A koltsegvetes II. szami modositAsaban

- Beveteli oldalon
- beemeltik az ev kozben AFA visszaigenyles soron visszakapott osszegeket
- hulladekudvarok AtadAsAval kapcsolatos kozluzemi dijak az izernelteto
r e sz€r e tovAb b sz dmlazott
- mArcius 30-An ervenybelepett STKH-val kotott szerzod€sben megh atarozott
berleti dij kiszamldzott osszegeket.
-KiadAsi oldalon

- a hulladekudvarok az uzemeltetesre atadAssal kapcsolatos kiaddsokra
terveztuk az AFA beveteleket es tovabbszttmlazottosszegek netto beveteleit.
- akiszamlazott tetelek utan fizetendo Afa kiadAsra tervezesre kerult a berleti
dij es tovabbszarnllzott tetelek AfA-ia
-A TarsulAsi TanAcs elnoke a Magrar Allamkincstar fele teljesitendo havi
adatszolgaltatAsok megfelelo teljesitese erdekeben a kiemelt eloirAnyzatok
k6zott Atcsoportositast hajthat vegre ,ry, hory az Atcsoportositas a

Ltatarozatban megjelolt feladat ellAtas5"t nem erinti. Ennek alapjan

a

szabad.

penzeszkozok lekotesehez szukseges volt eloiranyzat biZlositasa. Az
eloirtnyzat modositdsi eloterjesztes ennek a vegrehajtasat is tartalm azza.
Kerem a tisztelt TarsulAsi Tanacsot, hogr a 2O17. kolts€
modositAsdt
az alabbi hatar o zati j avas lat szeri n t e lfo gadni szive s ke dj
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Kelt: Szombathely, 2017. november 15.
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Hat6,rozati iavaslat

A Nyugat-dunantuli Regionalis OnkormAnyzati HulladekgazdAlkodAsi
TArsulAs TArsulAsi TanAcsa megtargralta a TarsulAs 2017. evi
koltsegvetesenek modositS-saval kapcsolatos eloterjesztest es a Tarsulas

2017. evi modositott koltsegveteset a TarsulAsi meg5.llapodAs (iranyito szerv
hat5.skore) alapjAn 880.985 e FT beveteli es kiadAsi foosszeggel elfogadta:

Felelos: Illes elnok
Kozremukodik: a PIU szervezet
HatArido: Folyamatos
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