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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 7.számú mellékletével 
tartalmazza a közoktatási intézmény fenntartásának és finanszírozásának rendjét, melynek 
szabályozása szerint készült el az intézmény 2011.évi költségvetésének és finanszírozásának 
tervezete. 
 
Az intézmény elkészítette 2011.évre vonatkozó költségvetés tervezetét, melyet az érintett 
települések vezetői megkaptak és véleményeztek, módosító javaslataiknak megfelelően az 
elsődleges tervezetek az intézménynél átdolgozásra kerültek. 
 
Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi és 2011.évi költségvetéséről szóló törvényekben 
határozta meg a közoktatási intézményekre vonatkozó 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 plusz 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 intézményegységekre jutó normatív támogatásokat az 1.számú mellékletben mutatjuk be. 
 
A 2.számú mellékletben kimutatásra kerül, hogy az egyes feladatok kiadásaihoz milyen jogcímen 
rendelhető bevétel (saját intézményi térítési díjak, állami támogatások, 2010.évi pénzmaradványok, 
prémium évek program és létszámcsökkentési támogatások). 
A tervezett felmerülő kiadásokból a bevételek levonásra kerülnek, így kerül megállapításra az 
önkormányzati hozzájárulások összege, melyet az önkormányzatoknak kell megfizetniük a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás felé 1/12 részben ütemezetten. 
 
Tájékoztatásul kiszámoltuk az adott intézményegységnél az 1 fő ellátottra jutó önkormányzati 
hozzájárulás fajlagos összegét. 
Ennek mértékét azonban befolyásolta, hogy adott intézményegységnél mekkora összegű a 2010.évi 
pénzmaradvány (ahol nincs vagy kevés a pénzmaradvány, ott természetesen magasabb a fajlagos 
összeg). 
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A költségvetések egyeztetése során már javaslatként felvetődött, hogy foglalkoztatásban a 
technikai személyzet nyugdíjazása esetén a státuszok helyett önkormányzati közfoglalkoztatás 
keretében ellátni a feladatokat, ezzel jelentős megtakarítás érhető el. 
 
Fontos megemlíteni, hogy egyes önkormányzatok számára a közoktatási feladatok többcélú 
társulásban történő ellátása jelentős normatíva többlet bevételt jelent, erről készítettük a 4.számú 
mellékletet. 
A táblázat szerint a fenntartó váltásból összesen 51.590 e Ft normatíva többlet származik. 
Tagintézményi támogatásra a korábbi intézményfenntartó székhely önkormányzatok nem voltak 
jogosultak, ez most 40.190 e Ft. 
A bejáró gyermekek-tanulók alapján járó támogatás 43 %-al magasabb a többcélú fenntartás miatt, 
mint intézményfenntartó társulásban, ebből 7.600 e Ft többlet származik. 
Az állandó lakosként csak a bejáró tanulók létszáma után lehet normatívát igényelni, melynek 
összege a bejáró tanulók után járó támogatás 50 %-a, ennek összege 3.800 e Ft. 
 
A menedzsment költsége 43.030 e Ft, mely a társulási megállapodásban foglaltak szerint 
megállapított vezetők és gazdasági személyzet bér és járulék költségét,  valamint a felmerülő 
dologi kiadásokat tartalmazza, a rögzített szabályoknak megfelelően 18 részre került felosztásra.  
Az 1 egységre jutó menedzsment költség fajlagos összege 2.391 e Ft, melyből a személyi 
juttatásokra 1.545 e Ft, járulék költség 395 e Ft, dologi kiadás 451 e Ft. 
 
A művészeti iskola költségeinek bevétellel nem fedezett kiadása 10.062 e Ft, amely a művészeti 
oktatást igénybe vevő önkormányzatok között a tanulói létszám arányában került felosztásra 
(korábbi éveknek megfelelően), az 1 főre jutó fajlagos önkormányzati hozzájárulás összege 
53.500.-Ft/fő. 
 
A pedagógiai szakszolgálat működéséhez 9.648 e Ft önkormányzati hozzájárulást kell biztosítani, 
mely az érintett intézményegységben ellátott szolgáltatási órák szerint került felosztásra (korábbi 
éveknek megfelelően), az 1 ellátott órára jutó fajlagos összeg 70.900.-Ft/óra. 
Az önkormányzati hozzájárulás összegének csökkentése érdekében előzetes tárgyalások indultak a 
Fonyódi Többcélú Kistérségi Társulással a területükön ellátandó pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátására. Az előzetes számítások szerint a feladatellátás kibővítése jelentősen 
csökkentené az 1 ellátottra jutó fajlagos összeget. 
   
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. 
Ennek megfelelően kiküldésre kerültek az intézményegységek költségvetésének elfogadásához 
szükséges előterjesztés-minták a mellékletekkel együtt.  
 
Kérem a tisztelt társulási tanácsot az előterjesztés megtárgyalására. 
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