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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közoktatási intézmények 2010.júliusi átszervezése az intézményegységek finanszírozását 
technikailag jelentősen megváltoztatta. 
Az egységek költségvetésének módosítása továbbra is elsődlegesen a finanszírozó 
önkormányzatok kompetenciája, hiszen az előirányzatok növeléséhez forrást kell biztosítani, 
illetve a keletkezett többletbevétel felhasználásának módját jóvá kell hagyni. 
 
A közoktatási intézmény megküldte 2010.évi költségvetésének előirányzat-módosítási 
kérelmét a jogutód fenntartó Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak, azonban a 
társulás az előirányzat módosítást csak abban az esetben engedélyezi, ha az előirányzat 
pénzügyi forrása biztosított, azaz a finanszírozó önkormányzat döntést hozott az előirányzat 
módosítás engedélyezésére. 
 
Az előirányzat módosítási kérelemben a Fodor András Általános Iskola  
• az iskolai gyümölcsprogram lebonyolítása miatt keletkező előirányzat változtatás 

átvezetését kéri, mely szerint a programra kapott 1.050 e Ft-tal nő a támogatás értékű 
működési bevétel, melyből dologi kiadásként kerül elszámolásra a számla kiegyenlítése. 

• Az intézmény a dologi kiadások csökkentését és a beruházási kiadások növelését kéri 444 
e Ft összegben azzal az indokkal, hogy 1 db utánfutót, 1 db iskolarádiót, illetve 1 db 
laptop-ot vásárolt. 

• A művészeti iskolánál a dologi kiadások csökkentését és a beruházási kiadások növelését 
kéri 100 e Ft összegben azzal az indokkal, hogy 1 db fuvolát vásárolt. 

• A pedagógiai szakszolgálatnál a dologi kiadások csökkentését és a beruházási kiadások 
növelését kéri 372 e Ft összegben azzal az indokkal, hogy 3 db laptopot vásárolt. 

 
Az előirányzat módosításnak finanszírozási többlet vonzata nincs, csak a saját 
előirányzatokon belüli átcsoportosítás történik, illetve az iskolai gyümölcsprogram esetén a 
bevétel és kiadás előirányzat növekedés nem kíván többlet finanszírozást. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzatok módosítását a fentiek szerint 
hagyja jóvá. 
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Határozati javaslat 
1./ Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Fodor András Iskola 
Lengyeltóti Iskola tagintézménye számára  
Iskolai gyümölcsprogram kapcsán  a támogatás értékű működési bevételeknél  + 1.050 e Ft  

a dologi kiadásoknál                                   + 1.050 e Ft  
eszköz beszerzések kapcsán  a dologi kiadásoknál                -     444 e Ft 
     a beruházási kiadásoknál      +    444 e Ft 
Művészeti iskolánál eszközbeszerzés kapcsán 
     a dologi kiadásoknál    -     100 e Ft 
     a beruházási kiadásoknál   +    100 e Ft 
Pedagógiai Szakszolgálatnál eszközbeszerzés kapcsán 
     a dologi kiadásoknál    -     372 e Ft 
     a beruházási kiadásoknál   +    372 e Ft 
előirányzat módosítást jóvá hagy. 
 

 
 

Lengyeltóti, 2011. február 16. 
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