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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanács 2011. 03. 11-én 11/2011. (III.10.) 
számú határozatával fogadta el a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetését, 
melyet az alábbiak szerint módosítani szükséges.  
 
A/ A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulást érintő előirányzat változások: 
 
1. A központi költségvetés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény 5. számú melléklet 11. a) pontja hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a 
többcélú kistérségi társulásoknak az - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásához az 
5/2011. (II.15.) KIM rendelet alapján. Ennek keretében a társulás 11 765 100 Ft támogatást kapott. 
Ennek a pályázatnak a keretén belül az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó 
pedagógusok anyagi támogatásához további 11 745 315 Ft támogatást kapott a társulás.  
 
Bevételi előirányzat változás:  
Központosított támogatás:      + 23 510 ezer Ft 
 
Kiadási előirányzat változás:   
Intézmény finanszírozás:      + 23 510 ezer Ft 
 
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen:   + 23 510 ezer Ft 
 
2. Az Önkormányzati Minisztérium BMÖGF-2/48/10/2011. számú intézkedésben elfogadott 
9 866 667 Ft összegű kiegészítő támogatással a kistérségi társulás már az eredeti költségvetés 
elkészítésekor számolt, de nem állami támogatásként, hanem támogatás értékű működési célú 
bevételként. Az Államkincstár tájékoztatója alapján a bevételek között ezért átcsoportosítás szükséges.  
 
Bevételi előirányzat változás:  
Állami támogatások:       + 9 867 ezer Ft 
Támogatás értékű m.c. pénzeszköz átvétel:    -  9 867 ezer Ft 
 
3. A kistérségi társulás által fenntartott közoktatási intézmény somogyvári, öreglaki és somogyvámosi 
telephelyeinek óvodáiban, és iskoláiban a vásárolt élelmezés összege tévesen került meghatározásra a 
költségvetésben. A vásárolt élelmezés helyett a kiadás a fizetendő térítési díj összegével lett 
megállapítva. Ennek következtében Öreglakon a kiadások 7 312 ezer Ft-tal nőnek. A Képviselő-
testületek az előirányzat-változásokat megtárgyalták és elfogadták. 
 



Bevételi előirányzat változás: 
Támogatás értékű m.c. átvett pénzeszközök:                 + 7 312 ezer Ft 
 
Kiadási előirányzat változás:   
Intézmény finanszírozás:       + 7 312 ezer Ft 
 
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen:    + 7 312 ezer Ft 
 
4. Az Áht. 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdése értelmében a társulási tanács hagyja jóvá a 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervének létszám-előirányzatát. Szőlősgyörök Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2011. (II.24.) számú határozatával jóvá hagyta a 
Gárdonyi Géza Tagiskolánál 1 fő adminisztratív létszám emelését.  
Ennek megfelelően a Gárdonyi Géza Általános Iskola engedélyezett létszám előirányzata 13 főről 14 
főre emelkedett. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás engedélyezett létszám előirányzata 
összesen 236 fő lett, ebből az intézményi létszám összesen 233 fő.  
 
5. Buzsák önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2011. (IV.4.) számú Kt. határozatában, valamint 
Táska önkormányzatok Képviselő-testülete a 18/2011.(IV.15.) számú Kt. Határozatában abban 
egyezett meg, hogy Buzsák község Önkormányzata  a közoktatási intézményi feladatok ellátásához 
átvállal Táska önkormányzat helyett 1 500 ezer Ft-t. Ennek megfelelően az önkormányzatoktól átvett 
támogatások előirányzatait Táska esetében 1 500 ezer Ft-tal csökkenteni, Buzsák Önkormányzat 
esetében 1 500 ezer Ft-tal növelni szükséges.  
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetését érintő változás összesen:  
Bevételi előirányzat változás: 
Támogatás értékű m.c. átvett pénzeszközök:                 +   7 312 ezer Ft 
Központosított támogatás       + 23 510 ezer Ft 
Bevételi előirányzat változás összesen:     + 31 617 ezer Ft 
 
Kiadási előirányzat változás: 
Intézmény finanszírozás:       + 31 617 ezer Ft 
Kiadási előirányzat változás összesen:     + 31 617 ezer Ft 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás bevételi és kiadási módosított előirányzata az 
előirányzat változásokat követően 910 895 ezer Ft-ra módosul. 
 
B/ Fodor András Közoktatási Intézményt érintő előirányzat változások: 
 

1. A Fodor András közoktatási intézmény öreglaki, somogyvári és somogyvámosi 
tagintézményiben a gyermekek étkeztetése vásárolt élelmezéssel történik. A költségvetés 
tervezésekor a vásárolt élelmiszer tervezésekor a kiadások rossz összegben lettek 
megtervezve, mert nem az vásárolt élelmezés árával lett számolva, hanem a tanulók által 
fizetendő térítési díjjal, mely a rezsi és az ÁFA –t nem tartalmazza, ezért szükségessé vált az 
adott tagintézményekben a költségvetés módosítása. Somogyvámos és Öreglak 
önkormányzatok Képviselő-testületei az előirányzat-változást megtargyaltá, és 
tagintézményire vonatkozólag az előirányzat-változást jóváhagyták. 

 
Somogyvámos Lotz János Általános Iskola: 
 
Az iskola tekintetében 906 685 Ft többletkiadás várható a tervek szerint, de a tagintézmény 
tekintetében nem szükséges többletfinanszírozás, mert a működési kiadáson belül elegendő a 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. Ennek megfelelően: 
 
Kiadási előirányzat változás: 
Dologi kiadások  + 907 ezer Ft 



Személyi juttatások - 907 ezer Ft  
Kiadási előirányzat-változás 0 Ft 
 
Somogyvámos Tarkarét Óvoda: 
 
Kiadási előirányzat változás: 
Dologi kiadások  + 401 ezer Ft 
Személyi juttatások - 401 ezer Ft  
Kiadási előirányzat-változás         0 Ft 
 
Öreglak Általános Iskola 
 
Az öreglaki általános iskola esetében kiadási előirányzatot 5 189 250 Ft-tal, öreglaki tagóvoda 
esetében a kiadási előirányzatot 2 123 000  Ft-tal szükséges megemelni a tervek szerint, mely az 
önkormányzat részéről többletfinanszírozást jelent, ennek megfelelően: 
 
Bevételi előirányzat változás: 
Finanszírozás +5 189 ezer Ft 
Bevételi előirányzat változás összesen + 5 189 ezer Ft  
 
Kiadási előirányzat változás 
Dologi kiadás + 5 189 ezer Ft 
Kiadási előirányzat változás összesen + 5 189 ezer Ft 
 
Kerekerdő Óvoda Öreglak 
 
Bevételi előirányzat változás: 
Finanszírozás +2 123 ezer Ft 
Bevételi előirányzat változás összesen + 2 123 ezer Ft  
 
Kiadási előirányzat változás 
Dologi kiadás + 2 123 ezer Ft 
Kiadási előirányzat változás összesen + 2 123 ezer Ft 
 
Előirányzat változások 
Bevételi előirányzat változás +7 312 ezer Ft 
 
Kiadási előirányzat változás 
Személyi juttatás - 1 308 ezer Ft 
Dologi kiadások +8 620 ezer Ft 
Kiadási előirányzat változás összesen: + 7 312 ezer Ft 
 
2. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás az Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 

támogatás keretében az 5/2011. (II.15.) KIM rendelet alapján. 11 765 100 Ft támogatást 
kapott. Ennek a pályázatnak a keretén belül az integrációs rendszerben részt vevő 
intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatásához további 11 745 315 Ft 
támogatást kapott a társulás, melynek megfelelően a Fodor András Közoktatási intézmény 
költésvetési előirányzatait is módosítani szükséges. Ennek megfelelően: 

 
 
Bevételi előirányzat változás: 
Intézményfinanszírozás: + 23 510 ezer Ft 
Bevételi előirányzat változás összesen: + 23 510 ezer Ft 
 
Kiadási előirányzat változás: 



Személyi juttatás + 9 247 ezer Ft 
Munkaadókat terhelő járulék +2 498 ezer Ft 
Dologi kiadások + 11 765 ezer Ft 
Kiadási előirányzat változás összesen +23 510 ezer Ft 
 
3. Az Intézmény pénzmaradványa a tervhez képest 519 ezer Ft-tal nőtt, ennek megfelelően 

szükséges az intézmény pénzmaradványát módosítani.  
 

 Bevételi előirányzat változás: 
Pénzmaradvány + 519 ezer Ft 
Intézményfinanszírozás - 519 ezer Ft 
 

Az előirányzat-változások átvezetése után a Fodor András Közoktatási Intézmény módosított bevételi 
és kiadási előirányzata 839 025 ezer Ft lesz. 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás összevont bevételi és kiadási előirányzata 1 023 382 
ezer Ft lett. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az előirányzat-módosításokat 
jóváhagyja, és a társulás 2011. évi összevont költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatát 
1 023 382 ezer Ft-ban hagyja jóvá.  
 
Lengyeltóti, 2011. június 10. 
 
 Zsombok Lajos  
 Elnök 
 
Előterjesztést készítette: Jóváhagyta: 
 
Subicz Istvánné Dr. Szatmári Ibolya 
közg. Irodavezető jegyző 

 
 

 
 
 
 


