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E l ő t e r j e s z t é s 
a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011. szeptember  hó  29.-én  tartandó ülésére 
 
 

Napirend:  2011. évi  önkormányzati társulási hozzájárulás összegének 
                                    módosítása.  
Előadó:   Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011/II.25./számú rendeletével alkotta 
meg 2011. évi költségvetési rendeletét melyet eddig 2 alkalommal módosított. 
E rendeletben állapította  meg   a képviselő-testület  a   Pogányvölgyi  Többcélú Kistérségi  Társulás  
részére  fizetendő   oktatási intézmények gazdálkodásához   kapcsolódó   hozzájárulások összegét.  
 
A 2010. évi költségvetési  zárszámadás, valamint  a 2010. évi   társulási  hozzájárulások  elszámolását  
követően   szükséges   a 2011. évre megállapított  hozzájárulások  összegének módosítása, mivel ezen 
adatok a  költségvetés készítésének időpontjában nem voltak ismertek  
 
•  A  pénzmaradvány  összege  a Fodor András  Általános Iskola  és Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Egységes  Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató   
Intézménynél   519/e  Ft-tal   több lett  mint  a 2011. évi költségvetés  eredeti   előirányzatában 
terveztük. 

 
• A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi  Társulás  2011. június  hó  15.-én tartott  társulási tanácsi 

ülésén  az 53/2011/VI.15/ számú  társulási  határozatával fogadta el  a fenntartása alatt működő 
Fodor András  Általános Iskola  és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes  
Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény  2010. évi beszámolóját és az 
önkormányzati hozzájárulások elszámolását. 

 
Az elszámolás értelmében  Lengyeltóti  Város  Önkormányzatának  a közoktatási feladatok  ellátásával  
kapcsolatban  a hozzájárulások a következőképpen alakultak:  
  

- Iskolai  feladatokra                           1.927/e Ft 
- Óvodai feladatokra                            - 220/e Ft 
- Pedagógiai Szakszolgálat                   -   45/e Ft 
- Művészeti oktatás                           - 1.396/e Ft  

Ezen összegeknek  megfelelően   a fizetendő  hozzájárulás  összege  a kistérségi társulás  felé:  
266/e Ft. 
 ( plusz: a fizetendő támogatás az  adott   feladatra,  mínusz  : adott feladatra  visszajár az 
önkormányzatnak. )  
 
A  fenti két változást  figyelembe véve   az 519/e Ft  pénzmaradvány    valamint    a  fizetendő  266/e 
Ft   különbség   253/e Ft  összegével    csökkenteni kell  a kistérségi társulás   részére   fizetendő  
önkormányzati  hozzájárulás  összegét. 
 
Határozati javaslat: 
 
1./ Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat   2011. évi 
költségvetésében   tervezett   a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás   részére  fizetendő  
oktatási  intézmények gazdálkodásához kapcsolódó   önkormányzati  hozzájárulás  összegét   253/e 
Ft-tal   csökkenti. 
 



Ezen összeggel  a  önkormányzat 211. évi   költségvetési rendeletét  módosítani  kell.  
 
Határidő:  2011.október hó 31 
Felelős:    Zsombok Lajos  polgármester 
  
Lengyeltóti, 2011. szeptember 22. 
 
 

       Zsombok Lajos 
        polgármester 
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jegyző 
 


