
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. 
 
 
Ügyiratszám: 8741/2011. 
 
 

Előterjesztés 
 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 
2011. november 30-án tartandó ülésére 

 
 

Tárgy: Átmeneti gazdálkodásról szóló határozat 
Előadó: Zsombok Lajo elnök  
 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 76.§. –a értelmében a társulási tanácsnak 
lehetősége van, hogy az átmeneti gazdálkodásról határozatot alkosson, amennyiben a társulási 
tanács azon év január 1-ig, amelyre az szól, költségvetési határozatát nem alkotta meg. 
 
A társulási tanács az Áht. 71. §. (1) bekezdése értelmében az elnök az elkészített költségvetési 
határozat tervezete február 15-ig nyújtja be a társulási tanácsnak. Ennek értelmében javaslom 
a Társulási Tanácsnak, hogy az átmeneti gazdálkodás szabályait rögzítse. 
 
A melléklet határozat-tervezet a 2012. évi előirányzatok terhére elszámolható kiadások 
mértékére, valamint a 2011. évi áthúzódó kiadások felhasználási szabályainak 
meghatározására tesz javaslatot. 
 
Mivel év végén, a bankszámlán rendelkezésre álló pénzösszeg nem a tényleges 
pénzmaradvány összegét fogja tükrözni, ezért indokolt a 2012. év eleji kiadások korlátozása a 
tényleges költségvetési határozat elfogadásáig. Ahol a kötelezettségvállalás már 2011. évben 
megtörtént, ott a felhasználás lehetőségét javaslom biztosítani. 
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 Zsombook Lajos 
 Elnök 
 
 
Előterjesztést készítette: Jóváhagyta: 
 
 
Subicz Istvánné Dr. Szatmári Ibolya 
közgaz. irodavezető jegyző  
 
 



 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 

………../2011.(XI.30.) határozata 
az átmeneti gazdálkodásról 

 
 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 76.§., az Alkotmány 44/A §. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16.§. (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás értelmében a kistérségi társulás 2012. év 
költségvetésének átmeneti gazdálkodásáról az alábbi határozatot alkotja: 
 

1. 
A határozat hatálya kiterjed a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásra, valamint a fenntartása alatt működő 
önállóan működő és gazdálkodó és önállóan gazdálkodó költségvetési szervének gazdálkodására. 

 
2. 

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási tanács Elnökét, hogy 2012. január 1.-től a kistérségi társulás 
bevételeit folyamatosan beszedje, és kiadásait jelen határozat szerint teljesítse. 
 

3. 
Működési kiadások 

A korábbi években vállalt kötelezettségek teljesítése a kötelezettségvállalás dokumentumaiban foglaltak szerint, 
vagy időarányosan történhet. 
 

4. 
Felhalmozási kiadások 

/1/ E határozat elfogadásáig a kötelezettségvállalással rendelkező beruházási és felújítási munkák költségei a 
2011. évi előirányzat-maradvány összegéig fizethetők ki. 
A társulási tanácsi határozatokban 2011. évre vállalt kedvező elbírálásban részesült pályázatok kistérségi saját 
része teljes mértékben felhasználható. 
 
/2/ A társulás 2011. évi módosított költségvetésében szereplő beruházási és felújítási faladatokra előirányzott 
összegek kötelezettséggel nem terhelt maradványára új szerződés, megállapodás nem köthető. 
 

5. 
Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodása 

 
/1/ Az önállóan működő költségvetési szerv a folyamatos működéséhez szükséges dologi jellegű kötelezettség 
vállalásokra a 2012. évi költségvetési határozat elfogadásáig a 2011. évi költségvetés dologi előirányzatának 
időarányos (1/6-od) részének 80%-ig jogosult. 
 
/2/ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv intézményi finanszírozását az átmeneti gazdálkodás 
időszakában a költségvetési évet közvetlenül megelőző év módosított intézményi finanszírozási előirányzat 
főösszege 1/12 részének megfelelő összegben kell biztosítani, figyelemmel az előző évben elrendelt és áthúzódó 
szerkezeti változásokra, feladatelmaradásokra, vagy többletfeladatok többletköltségei időarányos részére, a 
rendszeres jellegű vagy áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire. 
 

6. 
Az új költségvetési határozatba az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és teljesített 
bevételeket be kell illeszteni. 
  

7.  
/1/ E határozat 2012. január 1.-től lép hatályba. 
/2/ Az átmeneti gazdálkodásról szóló határozat a 2012. évi költségvetési határozat elfogadásától hatályát veszíti. 
 
Lengyeltóti, 2011. november 30. 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya Zsombok Lajos 
Jegyző elnök 



 
 
 

 
 


