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Társulási Tanácsának 

      /2018. (05.18.) sz. nyílt határozata 

 
 
a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2017. évi költségvetésének végre-
hajtására vonatkozó zárszámadásról 
 

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Tanácsa az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) bekezdése 
alapján a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás és az általa fenntartott költ-
ségvetési szerv 2017. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zár-
számadását az alábbiak szerint fogadja el. 
 
1.    (a) A Társulási Tanács a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2017. 

évi zárszámadását az alábbi főösszegekkel fogadja el: 
 
   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 
  
       (b) A Társulási Tanács a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és 

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

 
   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 
 
2.    (a) A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás és a költségvetési intéz-

mények címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. 
       (b) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetési mérlegét – a 

működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási elő-
irányzatok mérlegszerűen történő bemutatásával – a 2. melléklet sze-
rint hagyja jóvá. 

       (c) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi könyvviteli mérlegét a 3. mel-
léklet szerint hagyja jóvá. 

       (d) A Társulási Tanács a Társulás összevont 2017. évi bevételeit és ki-
adásait - előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és rovat szerinti bon-
tásban –a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  

       (e) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi bevételeit és kiadásait - elő-
irányzat-csoport, kiemelt előirányzat és rovat szerinti bontásban –az 
5. melléklet szerint hagyja jóvá.  

       (f) A Társulási Tanács a Társulás intézményének 2017. évi bevételeit és 
kiadásait - előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és rovat szerinti 
bontásban –a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.  



       (g) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évben államháztartáson belülre 
nyújtott támogatások részletező kimutatását a 7. számú melléklet sze-
rint hagyja jóvá. 

       (h) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetési maradványát a 
8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

       (i) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi eredménykimutatását a 9. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

       (j) A Társulási Tanács a Társulás 2017. december 31-i állapot szerinti 
vagyonát a 10. számú melléklet szerint állapítja meg. 

       (k) A Társulási Tanács 2017. évi működési bevételeinek és kiadásainak 
kötelező feladatonkénti bemutatását a 11. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

       (l) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi pénzeszköz felhasználását a 
12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
3. Társulási Tanács többéves kihatással járó döntést nem hozott. 
 
4. A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosított. 
 
5. A Társulás 2017. évi létszám és közfoglalkoztatott előirányzata 0 fő 

volt. 
 
6. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési köte-

lezettsége nincs. 
 
7. A határozat részét képezik az 1-12. számú mellékletek. 
 
8. Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba. 
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