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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A társulás költségvetését eddig 4 alkalommal módosította a társulási tanács. A 
költségvetési határozat módosítását több tényező is szükségessé tette.  
 
A./Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulást érint ő előirányzat változások:  
 
1./ Közoktatási intézmény létszámcsökkentéses pályá zat:   
A központi költségvetés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 
2009. évi CXXX. Törvény 5. számú mellékletének 7. pontja alapján hozzájárulást 
biztosít a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulásoknak. A Pogányvölgyi 
Többcélú Kistérségi Társulás a 4/2010. (I.26.) ÖM rendelet alapján pályázatot 
nyújtott be, mely pályázatot a Belügyminisztérium pozitívan bírálta el. 2010. évben a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 121.539 Ft támogatásban részesült, 
melynek megfelelően a 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 
módosítani kell. 
  
Bevételi előirányzaton belül: 
- Tám. Értékű működési célra átvett pénzeszköz                      +  122 ezer Ft 
Bevételi el őirányzat változás összesen    + 122 ezer Ft 
 
Kiadási előirányzaton belül: 
- Általános tartalék                                                                   + 38 ezer Ft 
- Intézményfinanszírozás +84 ezer Ft 
 
Működési kiadási el őirányzat változás + 122 ezer Ft 
 
Bevételi és kiadási el őirányzat változás összesen: +122 ezer Ft  
 
2./ TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatás miatti e lőirányzat változás: 
A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás megvalósítását célzó pályázat kapcsán 
a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás a következő pénzeszközöket vette át 
az önkormányzatoktól az önkormányzati Képviselő-testületi határozatok szerint: 
 



Öreglak község Önkormányzat: 
- Öreglak Általános Iskola   +122 ezer Ft 
- Kerekerdő Óvoda:    +96 ezer Ft 
 
Somogyvár Község Önkormányzat: 
- Szent László Király Ált.Iskola +2.800 ezer Ft 
- Tündérkert Óvoda    +282 ezer Ft 
 
 
Bevételi el őirányzat változás: 
Mc.átvett pénzeszköz önkormányzatoktól összesen: +3.300 ezer Ft 
  
Működési kiadási előirányzat változás: 
Intézmény finanszírozás +3.300 ezer Ft 
Bevételi és kiadási el őirányzat változás összesen: +3.300 ezer Ft 
 
3./ 13/2010.(I.29.) OKM redelet7.§. és 8. §.-a alap ján járó osztályf őnöki pótlékra 
járó támogatás. 
Somogyvár  község önkormányzata 119/2010.(XI.28.) számú Képviselő-testületi 
határozata alapján a 2010/2011. tanév szeptember 1.-től december 31-ig terjedő 
időszakot érintő osztályfőnöki pótlékot a fenntartó kistérségi társulás részére, 92.322 
Ft-t, Buzsák  község Önkormányzata 2010. szeptember 1-től december 31-ig terjedő 
időszakra 84.169 Ft –t, mint működési célú pénzeszközt átadott, ennek megfelelően 
a kistérség előirányzatát módosítani szükséges a következők szerint: 
  
 
Bevételi előirányzat változás: 
-Támog.értékű mc.átvett pénzeszköz önkormányzatoktól +  176 ezer Ft 
 
Kiadási előirányzat változás: 
Intézményfinanszírozás + 176 ezer Ft 
 
Bevételi és kiadási el őirányzat változás összesen: +176 ezer Ft 
  
4./ Támogatás érték ű mük.célú pénzeszköz változás: 
 
a.) Öreglak község Önkormányzata 2010. október 28-án megtartott testületi ülésén 
úgy döntött, hogy a közoktatási intézmény működési hozzájárulását az Öreglaki 
Körzeti Általános Iskola esetében 180 ezer, Kerekerdő Óvoda esetében 120 ezer Ft-
tal csökkenti. 
 
Támogatás értékű mük.c.átvett pénzeszköz - 300 ezer Ft 
Bevételi el őirányzat változás: - 300 ezer Ft 
 
Intézményfinanszírozás - 300 ezer Ft 
Kiadási el őirányzat változás: - 300 ezer Ft 
 
b.) Az év végére néhány önkormányzat anyagi problémával került szembe, ezért 
nem tudta a többcélú kistérség számára átadni az intézményének a működéséhez 
szükséges pénzeszközöket, 6.329.909 Ft-t, ezért az adott önkormányzat területén 



található intézmény alulfinaszírozott lett. Ennek megfelelően szükségessé vált a 
támogatás értékű működési célra átadott pénzeszközök bevételének csökkentése. 
-Támogatás értékű működési célú pénzeszközök - 6.330 ezer Ft 
Bevételi el őirányzat változás: - 6.330 ezer Ft 
 
- Intézményfinanszírozás - 6.330 ezer Ft 
Kiadási el őirányzat változás: - 6.330 ezer Ft 
 
c.) A PTKT 2010. július 1-vel lett a Fodor András Általános Iskola és Óvoda 
irányítójává és fenntartójává, ezért Lengyeltóti város Önkormányzatnak 2010. június 
30-ig az iskola részére átadott intézmény finanszírozást, mint támogatás értékű 
működési célú pénzeszközt át kellett könyvelni, a PTKT-nak pedig mint támogatás 
értékű működési célú pénzeszközt kellett átvenni. Ennek megfelelően a Kistérség 
bevételi és kiadási előirányzatát módosítani kellett. 
 
- Támogatás értékű működési célra átvett pénzeszköz + 229.493 ezer Ft 
Bevételi el őirányzat változás : + 229.493 ezer Ft 
 
- Intézményfinanszírozás +229.493 ezer Ft 
Kiadási el őirányzat változás: + 229.493 ezer Ft 
 
5./ Működési bevétel PTKT: 
Az eredeti előirányzatban a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás intézményi 
működési bevételt nem tervezett. Az év során a társulásnak bevétele keletkezett, 
ezért az intézményi bevételt 608 ezer Ft-tal módosítottuk. 
 
- Intézményi működési bevétel + 608 ezer Ft 
Bevételi el őirányzat változás + 608 ezer Ft 
 
- Tartalék + 608 ezer Ft 
Kiadási el őirányzat változás + 608 ezer Ft 
 
6./ Költségvetésen belüli átcsoportosítás: 
A TÁMOP 3.3.2. „Esélypályázat” miatt a társulási tanács 2010. december 2-án már 
előirányzatot módosított. A pályázattal kapcsolatban felmerült költségek 
megismerése után szükségessé vált a dologi kiadásokból történő átcsoportosítás, 
7.691 ezer Ft összegben. 
 
- Dologi kiadások  - 7.691 ezer Ft 
- Támogatás értékű m.c.átadott p.eszközök +  5.572 ezer Ft 
- beruházások + 2.119 ezer Ft   
 
Előirányzat változások: 
Bevételi el őirányzat változás: 
- Támogatás ért.m.c.p.eszköz közp ktgvet szervtől +122 ezer Ft 
- Támogatás értékű m.c.átvett p.e. önkorm-tól + 226.339 ezer Ft 
- Intézményi műk.bevétel + 608 ezer Ft 
Bevételi el őirányzat változás összesen: + 227.069 ezer Ft 
 
Kiadási el őirányzat változás: 



Kiadási el őirányzat változások: 
- Intézményfinanszírozás +226.423 ezer Ft 
- Tartalék + 646 ezer Ft 
- Dologi kiadások - 7.691 ezer Ft 
- Tám.ért.m.c.átad.önkormnak + 5.572 ezer Ft 
- beruházás + 2.119 ezer Ft 
Kiadási el őirányzat változás összesen + 227.069 ezer Ft 
   
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás bevételi és kiadási módosított 
előirányzata az előirányzat változásokat követően 852.150 ezer Ft-ra módosul.    
 
B./Fodor András Közoktatási Intézmény el őirányzat változások:  
 
1./ Fodor András Általános Iskola intézményi m űködési bevétele: 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. július 29-én, valamint 
2010. december 14-én tartott testületi ülésein a 151,152/2010.(VII.29.), és a 
315/2010.(XII.14.) számú határoza értelmében  a Fodor András Iskola Lengyeltóti 
Iskola tagintézménye számára a 1.676 ezer Ft összegben keletkezett többletbevétel 
felhasználását 847 ezer Ft összegben személyi juttatások, 229 ezer Ft összegben a 
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítására, dologi kiadásokra 600 
ezer Ft-t engedélyezett.  
 
Bevételi előirányzat változás 
Intézményi egyéb saját bevételek +1.676 ezer Ft 
 
Kiadási előirányzat változás 
Személyi juttatások +846 ezer Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok +230 ezer Ft 
Dologi kiadások +600 ezer Ft 
Bevételi és kiadási el őirányzat változás összesen:            +1.676 ezer Ft 
 
2./ 53/2011.(II.24.) számú lengyeltóti Városi Önkor mányzat Képvisel ő-testületi 
határozata: 
a.)A képviselő-testület a Lengyeltóti Fodor András Iskola tagintézménye számára az 
iskolai gyümölcsprogram kapcsán kapott támogatás értékű működési bevétel 
előirányzat, és ennek egyéb pénzbeli juttatás kiadási előirányzat módosítást 
engedélyezett. 
 
Bevételi előirányzat változás: 
Támogatás értékű m.c.p.rszköz közp.ktgvet szertől +1.050 ezer Ft 
 
Kiadási előirányzat változás: 
Működési célra átadott p.eszköz +1.050 ezer Ft 
 
b.)A Képviselő-testület a Fodor András Általános Iskolának a költségvetési kiadási 
előirányzatokon belül átcsoportosítást engedélyezett a következők szerint:  
 
Fodor András Általános Iskola : 
Dologi kiadások -444 ezer Ft 
Beruházások +444 ezer Ft 



 
Művészeti Iskola: 
Dologi kiadások -100 ezer Ft 
Beruházások +100 ezer Ft 
 
Pedagógiai Szakszolgálat: 
Dologi kiadások -372 ezer Ft 
Beruházások +372 ezer Ft 
 
Kiadási el őirányzaton belüli átcsoportosítás összesen: 
Dologi kiadások -916 ezer Ft 
Beruházás +916 ezer Ft 
 
3./ Intézményfinanszírozás rendezése: 
13/2010.(I.29.) OKM redelet 7.§. és 8. §.-a alapján járó osztályfőnöki pótlékra járó 
támogatás keretén belül 176 ezer Ft-t, .A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás 
megvalósítását célzó pályázat kapcsán 3.300 ezer Ft-t, valamint Buzsák 
Önkormányzattól 84 ezer Ft-t kapott, melyet a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás az intézmény részére intézményfinanszírozásként biztosít. 
 
Intézményfinanszírozás: + 3.560 ezer Ft 
Bevételi el őirányzat változás: +3.560 ezer Ft 
 
Kiadása: 
Személyi juttatás: +2.623 ezer Ft 
Járulékok +708 ezer Ft 
Dologi kiadások +229 ezer Ft 
Kiadási el őirányzat változás összesen: +3.560 ezer Ft 
 
Mivel néhány önkormányzat az év végére nehéz anyagi helyzetbe került, az iskola 
működéséhez szükséges pénzeszközt nem tudta biztosítani, ezért az iskola 
finanszírozását módosítani kell: 
 
Intézményfinanszírozás - 6.630 ezer Ft 
Bevételi el őirányzat változás: -6.630 ezer Ft 
 
Személyi juttatások -4.796 ezer Ft 
Járulékok -1.215 ezer Ft 
Dologi kiadások -619 ezer Ft 
Kiadási el őirányzat változás összesen: -6.630 ezer Ft 
 
Mivel az iskola irányítója és fenntartója 2010. július 1-től a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás lett, ezért az iskola 2010. június 30-ig keletkezett módosított 
előirányzatát a többcélú kistérségi társulásnak át kell vennie. 
 
Bevételi el őirányzat változás 
Intézményfinanszírozás +229.493 ezer Ft 
Intézményi működési bevétel + 30543 ezer Ft 
Működési célra átvett +   245 ezer Ft 
Előző évi pénzmaradvány  +23.066 ezer Ft 



Támogatási ért.m.c.bevétel +1.980 ezer Ft 
Bevételi el őirányzat változás összesen + 285.327 ezer Ft 
 
Kiadási el őirányzat változás: 
Személyi juttatás +169.599 ezer Ft 
Járulék +44.898 ezer Ft 
Dologi kiadások +69.397 ezer Ft 
Működési célra átadott +1.285 ezer Ft 
Beruházás +148 ezer Ft 
Kiadási el őirányzat változás összesen +285.327 ezer Ft 
 
 
Az előirányzat változásokat követően a Fodor András Általános Iskola és Óvoda 
módosított bevételi és kiadási előirányzata 705.774 ezer Ft lett  
 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás összevont bevételi és kiadási 
előirányzat a módosítások után 946.849 ezer Ft-ra módosul. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Pogányvölgyi 
Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetési határozatát 946.849 ezer Ft 
bevételi és kiadási módosított előirányzattal jóváhagyja.     
 
   
 
 
Lengyeltóti, 2011. március 29. 
  
 Zsombok Lajos  
 Társulási Tanács elnök 
 
 
Előterjesztést készítette: 
 
Nagyné Horváth Gabriella 
Közgazdasági irodavezető 
 
 
 
Jóváhagyta: 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző 
 
 
 
 
 



 
   
 
 

 


