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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 7.számú mellékletével 
tartalmazza a közoktatási intézmény finanszírozási rendjét, a megállapodás 3.pontjában foglaltak 
szerint. 
Az intézmény elkészítette 2011.évre vonatkozó költségvetés tervezetét. Az 1.sz.mellékletben 
bemutatásra kerülnek a korábban Lengyeltótihoz tartozó intézményegységek bevételei és kiadásai 
kiemelt előirányzatonként. 
 
A számításba vett 2011.évi bevételek és kiadások bedolgozásra kerültek a 2.számú mellékletbe, 
ahol kimutatásra kerül, hogy a feladat ellátásához az állam által biztosított normatíván felül 
mekkora összegű önkormányzati hozzájárulást kell egyes önkormányzatoknak fizetnie. 
A számításban látható, hogy az egyes feladatok kiadásaihoz milyen jogcímen rendelhető bevétel.  
A bevétellel nem fedezett kiadásokat az önkormányzatoknak kell megfizetniük a Pogányvölgyi 
Többcélú Kistérségi Társulás felé 1/12 részben ütemezetten. 
Tájékoztatásul a 3.számú mellékletben bemutattuk az előző évben eredeti előirányzatként tervezett 
adatokat is. 
 
Az önkormányzati hozzájárulások összegét nagyban befolyásolja a feladatra kapott állami 
támogatás összege. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi és 2011.évi költségvetéséről 
szóló törvényekben határozta meg az állami támogatások mértékét, s megállapíthatjuk, hogy az 
előző évhez képest nincs változás, illetve csak csekély mértékben. 
A kedvezményes, illetve ingyenes étkeztetéshez korábban 65.000.-Ft/fő/év hozzájárulást biztosított 
az állam, ennek mértéke növekedett 68.000.-Ft/fő/év, azonban a kedvezményes étkeztettek körét a 
szabályozás kiterjesztette már a 8.osztályos tanulókra is, így tényleges pluszt támogatás 
ténylegesen nem mutatható ki. 
 
Korábban külön pályázatokon lehetett forrást szerezni az informatikai fejlesztésre, az osztályfőnöki 
pótlékra, illetve a gyógypedagógusok pótlékának szabályok szerinti minimum összegének 
kifizetésére, ez most normatív támogatásként lehívható. 
 
Az óvodánál szinte változatlan, az iskolánál azonban jelentősen csökkent az 1 főre jutó 
önkormányzati hozzájárulás összege 120.400.-Ft-ról 96.200.-Ft-ra. 
Míg az előző évben óvoda, iskola, művészeti iskola és pedagógiai szakszolgálat feladatokra 
összesen 72.307 e Ft önkormányzati hozzájárulást kellett teljesíteni, 2011.évben ez 58.959 e Ft a 
tervezet szerint. 
 
 
 
 



 2 
 
 
 
Az intézmény átszervezését követően a költségvetés megállapításának joga a Pogányvölgyi 
Többcélú Kistérségi Társulást illeti, azonban a korábbi fenntartó önkormányzatoknak javaslati, 
véleményezési joga van, hiszen az előirányzatok teljesítéséhez szükséges az önkormányzati 
hozzájárulás megállapítása. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közoktatási intézmény 2011.évi költségvetésének 
társulás általi elfogadása érdekében véleményezze a Lengyeltóti Fodor András Iskola, a 
Lengyeltóti Kincsem Óvoda, a Művészeti Iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat költségvetés-
tervezetét.  
 
 
Határozati javaslat: 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Fodor András 
Általános Iskola, Lengyeltóti Kincsem Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény 
2011.január 1-től hatályos 2011.évi költségvetésének bevételi és kiadási összegeit az 
alábbiak szerint  

 
Fodor András Iskola  181.011 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal 
Kincsem Óvoda    72.377 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal 
Művészeti Iskola    23.513 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal 
Pedagógia Szakszolgálat   27.573 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal jóváhagyja. 

 
2.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási intézmény 

működtetéséhez (2.sz.melléklet szerint) 2011.évi 58.959 e Ft összegben, 1/12 részletben 
havonkénti ütemezésben önkormányzati hozzájárulást fizet a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás költségvetési elszámolás számlájára. 

 
 
 
Lengyeltóti, 2011. január 21. 
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