A Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat
2010. évi pénzügyi terve
(Adatok e Ft-ban)
Bevételek
- Társulati hozzájárulás
- Központi támogatás
kezelésben lévı csatorna fenntartására
üzemeltetésre átvett szivattyútelep fenntartására
- Támogatás vízkár-elhárításra
preventív belvíz-védekezés (2.140 e Ft a
nyitópénzkészletben)
jegyzett tıkében sz. csat. –n védekezés
üzemeltetett csat.-n védekezés
- Pályázati támogatás

135.600
2.140
43.148

- Vállalkozás
- Egyéb bevétel (kamat, ért. tárgyi e. stb.)
- 2010. évi nyitó pénzkészlet
Összesen
Kiadások
- Közcélú fenntartás
kezelésben lévı csatornákon
támogatásból
saját erıbıl
szivattyútelepek fenntartása
üzemeltetésre átvett csat. fenntartása
- Belvízkár-elhárítás

500
8.500
43.505
233.393

preventív belvíz-védekezés
jegyzett tıkében sz. csat. –n védekezés
üzemeltetett csat.-n védekezés
- Pályázathoz kapcs. közcélú rekonstrukció, beruházás

4.800
61.639

- Vállalkozás
- Beruházás
- Egyéb (kamat, selejtezés, stb)
- Tartalék
Összesen

500
35.000
2.500
45.000
233.393

73.254
10.100
600

2

1. Áthúzódó tétel
Bevételi oldalon a 2010. évi nyitó pénzkészlet tartalmazza azt a 2.140e Ft támogatási elıleget, melyet a Társulat
2009. év végén kapott a 2009-2010. évi prevenciós munkákra az FVM-mel kötött támogatási szerzıdés alapján.
Ennek az összegnek a felhasználása a 2010. évi tervezett kiadások között a Preventív belvízvédekezés soron
szerepel.

2. Társulati hozzájárulás bevétel – fenntartás saját erıbıl
A jelenleg érvényben lévı társulati (korábban: érdekeltségi) hozzájárulás mértékét a 2008. április 15-i
küldöttgyőlés 9/2008. sz. határozata állapította meg.

3. Pályázat közcélú vízgazdálkodási mővek fenntartására, rekonstrukciójára
A Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból 6.130.01.01 Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági és közösségi
létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás jogcímkódon 2010. évre támogatási kérelmet nyújtott be a
Keleti Fıgyőjtı és a Sebesfoki csatorna rekonstukciós munkálataira, valamint a Mélykúti szivattyútelep gépészeti
berendezéseinek felújítására. A tervezett felújítás összértéke 61.639 e Ft, az igényelhetı támogatás 70 %, azaz
43.148 e Ft.

5. Beruházás
A Beruházás soron feltüntetett 35.000 e Ft a 2010. évre tervezett köv. beszerzéseket fedezi:
Hidrot rézsőkasza (2009. évrıl áthúzódó beruh.)
Mg. vontató + Hidrot adapter

9.200 e Ft
11.000 e Ft

Mobil szivattyú

5.500 e Ft

Helymeghatározó (GPS)

2.300 e Ft

Tehergépkocsi

6.000 e Ft

Egyéb irodai gép, berendezés

1.000 e Ft

(projektor, számítógép, tárgyalószék, stb.)

6. Vállalkozás
Szabad kapacitás hiányában a Társulat ügyvezetése 2010-ben nem számol komolyabb vállalkozási tevékenység
folytatásával.

7. Egyéb bevételek, kiadások
Az esetleges bel- ill. árvízkár elhárításra lekötött tartalékból kamatbevétel származik, amely az Egyéb bevételek
között jelenik meg.

A tervek között szerepel továbbá 2 db MTZ-82 és 1 db MTZ 952 értékesítése adapterekkel, mely szintén az
egyéb bevételeket növeli. (Egyéb ráfordítás nem keletkezik, mert nyilvántartási értékük 0.)

