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Tisztelt Társulási Tanács! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (2) 

bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület 

részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 
„(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére 

tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 

felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 

c) a vagyonkimutatást, és 
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását.” 

24. § (4) bek.: 
„4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő 

mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: 
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat 

felhasználási tervét, 
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, 

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - 

tartalmazó kimutatást, és 

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év 

tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti 

tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.” 

29/A. § 
„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a 

költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg 
a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 

jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 
b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek 

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.” 
 

A fentiek szerinti előírt tájékoztatást, illetve annak szöveges indokolását jelen előterjesztés, a 



számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza. 

A Társulás  és az Óvoda vagyonkimutatása, valamint költségvetési mérlege a zárszámadási 

határozatba került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-

csoportonkénti részletezését, a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt 

előirányzatonként. 

 

Kővágóörs és Kékkút óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 2017.12.31-i 

adósságállománya 0 Ft. 

 

Kővágóörs és Kékkút óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás többéves 

kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik, anyagi kötelezettséggel járó döntése 

nincs. 

 

Kővágóörs és Kékkút óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás nem biztosít 

közvetett támogatásokat. 

A pénzeszközök változását bemutató ütemtervet csatolt melléklet tartalmazza. 
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