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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §, valamint a 91. § (1) – 
(2) bekezdésében foglaltak értelmében az éves költségvetési beszámolók alapján 
évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján ér-
vényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni. A helyi ön-
kormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet terveze-
tét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az Áht. 91. § és 26. §-a szerint a 
társulásra is ezt a jogszabályt kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét 
a társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat pedig a 
társulási tanács elnöke látja el. 
 
A társulási tanács a zárszámadásról határozatot hoz.  
 
A zárszámadás tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírá-
soknak megfelelően készült. 
 
A határozat 1. melléklete a Társulás és a költségvetési intézmények címrendjét, 2. mel-
léklete a Társulás összevont költségvetési mérlegét, 3. melléklete a Társulás könyvviteli 
mérlegét, 4. melléklete a Társulás összevont bevételeit és kiadásait, 5. melléklete a Tár-
sulás bevételeit és kiadásait, 6. melléklete az intézmények bevételeit és kiadásait, 7. mel-
léklete a Társulás által 2017. évben államháztartáson belülre nyújtott támogatásait, 8. 
melléklete a Társulás 2017. évi maradványkimutatását, 9. melléklete a Társulás 2017. 
évi eredménykimutatását, 10. melléklete a Társulás 2017. évi vagyonkimutatását, 11. 
melléklete a Társulás 2017. évi  működési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladat 
szerinti bontását, 12. melléklete a Társulás 2017. évi pénzeszköz felhasználását mutatja 
be. 
 
Az előterjesztés a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2017. évi zárszámadását az 
alábbi főösszegekkel javasolja elfogadni: 
 

   bevétel-kiadás módosított előirányzata  324.057 e Ft 
   teljesített bevételek         313.485 e Ft 
   teljesített kiadások          246.338 e Ft 
   maradvány              67.148 e Ft 

 
Az előterjesztés a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alap-
ellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat 2017. évi költségvetési beszámolóját az 
alábbi főösszegekkel javasolja elfogadni: 
 

   bevétel-kiadás módosított előirányzata  278.253 e Ft 
   teljesített bevételek         272.975 e Ft 
   teljesített kiadások          243.159 e Ft 
   maradvány              29.815 e Ft 

 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás és intézménye zárszámadását a 
határozati javaslatnak és annak mellékleteinek megfelelően fogadja el. 
 
 
                      Pfeffer József 


