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      /2018. (05.18.) sz. nyílt határozata 

 
 
a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2017. évi költségvetési beszámoló-
járól 
 

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Tanácsa az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § a) bekezdése 
alapján a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás és az általa fenntartott költ-
ségvetési szerv 2017. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fo-
gadja el. 
 
1.    (a) A Társulási Tanács a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2017. 

évi költségvetési beszámolóját az alábbi főösszegekkel fogadja el: 
 
   teljesített bevételek       313.485 e Ft 
   teljesített kiadások        246.338 e Ft 
   maradvány            67.148 e Ft 
  
       (b) A Társulási Tanács a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és 

Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat 
2017. évi költségvetési beszámolóját az alábbi főösszegekkel fogadja 
el: 

 
   teljesített bevételek       272.975 e Ft 
   teljesített kiadások        243.159 e Ft 
   maradvány            29.815 e Ft 
 
2.    (a) A Társulási Tanács az egységes rovatrend szerinti tagolásban az ere-

deti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követelése-
ket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, vala-
mint az előirányzatok teljesítését a 01-04 űrlapok szerint hagyja jóvá. 

       (b) A Társulási Tanács a teljesített bevételek és kiadások kormányzati 
funkciók szerinti megoszlását a 05/A és 06/A űrlapok szerint hagyja 
jóvá. 

       (c) A Társulási Tanács a maradvány kimutatást a 07/A űrlap szerint, a 
személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 
összetételéréről szóló adatszolgáltatást a 08/A űrlap szerint, a lét-
szám funkciócsoportonkénti megoszlását a 09/A űrlap szerint hagyja 
jóvá.  

       (d) A Társulási Tanács a társulás mérlegét a 12/A űrlap szerint, az ered-
mény kimutatást a 13/A1 űrlap szerint hagyja jóvá. 

       (e) A Társulási Tanács a tárgyi eszközök állományának alakulását a 15/A 
űrlap szerint, az eszközök értékvesztésének alakulását a 16/A űrlap 
szerint hagyja jóvá. 

       (f) A Társulási Tanács a tájékoztató adatokat a 17/A űrlap szerint hagyja 
jóvá. 



 
3. Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba. 
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