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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetését a 2010.évi CLXIX. 
törvénnyel állapította meg. 
 
Az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.71.§-a alapján a társulás elnöke a 
költségvetési határozat-tervezetet legkésőbb február 15-ig benyújtja a társulási tanácsnak. A  
társulási tanács az éves költségvetését önállóan, határozatban állapítja meg. 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011.évi költségvetésére vonatkozó 
előterjesztést első alkalommal a tisztelt társulási tanács elé terjesztem. 
 
A többcélú kistérségi társulásokat 2011.évben megillető normatív kötött felhasználású 
támogatások novemberi megalapozó felmérésének eredménye 2011.évre az 
EBR.42.rendszeren keresztül rendelkezésre áll, a támogatások számításánál ettől eltérni nem 
lehet. 
 
A pénzmaradvány összege előzetes adat, mivel a 2010.évi zárszámadás még nem készült el.  
A közoktatási feladatok elszámolása a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően 
zárszámadás után történik., ez a felhasználható pénzmaradvány összegét befolyásolhatja. 
 
A társulás 2011.évi tervezett bevétele és kiadása 983.698 e Ft. 
 
Bevételek: 
 
A közoktatási feladatok átvételével a társulás jogosult a normatív támogatások és a kiegészítő 
állami támogatások igénylésére, illetve a szociális feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő állami 
támogatás igénylésére 554.527 e Ft összegben. 
 
A közoktatási feladatokhoz az önkormányzatok a tervezet szerint 201.644 e Ft hozzájárulást 
fizetnek, melyből 68.933 e Ft-ot az óvodák működtetéséhez, 113.001 e Ft-ot az iskolák 
működtetéséhez, 10.062 e Ft-ot a művészeti iskola és 9.648 e Ft-ot a pedagógiai szakszolgálat 
működtetéséhez kell fizetni a tervezet szerint. 
 
A társulás saját bevétellel nem rendelkezik, a társult települések által fizetett 250.-Ft/fő/lakos 
megállapított tagdíj támogatás a kizárólagos bevétel, ez 2011.évben 2.891 e Ft.  
Átvett pénzeszköz lesz 2011.évben az 1 fő pályázatos foglalkoztatásához kapcsolódó 100 %-
os támogatás a Munkaügyi Központtól 1.524 e Ft összegben, illetve a február 1-től 
elkezdődött 2 hónapos 36 főt foglalkoztató közmunkaprogramra 7.441 e Ft összegben 
biztosított támogatás. 
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3 folyamatban lévő pályázatra összesen 57.837 e Ft támogatás érkezik működési feladatokhoz 
kapcsolódóan az év folyamán, illetve 19.849 e Ft a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan, 
melyből az ÁROP 1.1.5. „A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és 
együttműködési kapacitásainak megerősítése”  című pályázatra (civilek-vállalkozók képzése a 
kistérségben) 3.765 e Ft, a TIOP 1.1.1.”E” Világ Pogányvölgyben” című közoktatáshoz 
kapcsolódó informatikai fejlesztésre 15.785 e Ft, a TÁMOP 3.3.2. „Egyenlő eséllyel 
pogányvölgyben” című közoktatáshoz kapcsolódó pályázatra 58.136 e Ft. 
 
A 2010.évi tervezett pénzmaradvány 26.018 e Ft, melyből 18.518 e Ft az Uniós pályázatokra 
folyósított előlegek 2011.évben felhasználásra kerülő maradványa. 
 
A közoktatási intézmény által tervezett saját intézményi térítési díjakból származó bevétele 
60.835 e Ft, az átvett pénzeszköz 3.600 e Ft, a tervezett 2010.évi pénzmaradvány 47.532 e Ft.  
A pénzmaradványok intézményegységenként a 2011.évi költségvetésben bevételként 
visszatervezésre kerültek, ezek az önkormányzati hozzájárulások 2011.évi összegét 
csökkentik. 
 
A bevételeket részletesen az 1/a. és 3. és 4.számú mellékletek tartalmazzák. 
 
 
Kiadások: 
 
A személyi juttatások összege 17.001 e Ft, a munkáltatót terhelő járulékok összege 4.497 e Ft, 
ezek a pályázatokon elszámolásra kerülnek. 
 
A dologi kiadások összege 74.144, mely a pályázatok és a mozgókönyvtár kiadása. 
 
A felhalmozási kiadások 2 Uniós forrásból megvalósuló pályázat kapcsán merülnek fel, a 
részletek a 2.számú mellékletben kerülnek bemutatásra. 
 
A közoktatási intézmény tervezett kiadása 808.203 e Ft, melyből a személyi juttatás 473.129 e 
Ft, a munkáltatót terhelőjárulék 120.762 e Ft, a dologi kiadások összege 213.869 e Ft, a 
működési célú pénzeszköz átadás 443 e Ft. 
Az intézményhez kapcsolódó bevételek és kiadások az 5.számú mellékletben kerülnek 
bemutatásra. 
 
A kiadásokat részletesen az 1/b. és 2.számú mellékletek tartalmazzák. 
 
Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy társulás 2011.évi költségvetésére vonatkozó 
előterjesztést előzetesen tárgyalja meg. 
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