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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Társulási Tanács 2011. április 28-án a 34/2011.(IV.28.) számú határozatával fogadta el a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi zárszámadásáról a beszámolót. A 
társulási megállapodás 7. számú melléklete tartalmazza a közös igazgatású közoktatási 
intézmény működéséről és finanszírozásáról szóló megállapodást, melynek 4. pontja 
értelmében a Társulási Tanács Elnöke az év végi beszámoló elfogadását követően 30 
munkanapon belül az Önkormányzatok felé az érintett intézmények tekintetében elszámolást 
ad, melynek keretében a tagintézmények tényleges bevétele és kiadása alapján az 
önkormányzatokat terhelő további befizetési kötelezettség, vagy túlfinanszírozás 
megállapításra kerül. 
 
A Fodor András Közoktatási Intézmény mód. Előirányzata 2010. július 1-vel 381 612 ezer Ft 
volt, mely a módosításokat követően 420 446 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzatra 
módosult. A közoktatási intézmény 2010. évi kiadásainak és bevételeinek tényleges 
teljesítését tagintézményenként az 1. számú melléklet tartalmazza.  
 
A közoktatási intézmény tényleges bevételeinek összege 424 006 ezer Ft, kiadásainak 
tényleges teljesülése 375 954 ezer Ft volt. Az intézmény pénzmaradványát a társulási tanács a 
zárszámadási határozatban jóváhagyta. 
 
Az önkormányzatok 2010. évi hozzájárulásának elszámolását tagintézményenként 2.számú 
melléklet tartalmazza. Az elszámolás során figyelembe lett véve minden támogatás és 
pályázat során kapott tagintézménnyel kapcsolatos bevétel. Az adott önkormányzatokat érintő 
további befizetési kötelezettség és túlfinanszírozás összegét a 3. számú melléklet tartalmazza, 
külön kimutatva iskolai, óvodai, pedagógiai szakszolgálat valamint a művészeti iskola 
tekintetében. A pedagógiai szakszolgálatnál az önkormányzatokat befizetési kötelezettség 
nem terheli. A tervhez képest az önkormányzatoknak 145 ezer Ft számítható be a 2011. évi 
hozzájárulásukba, a művészeti iskolánál az önkormányzatoknak túlfizetése van, mert a 
tervezetthez képest a tanulók létszáma megemelkedett, így az egy főre jutó költség csökkent, 
a túlfizetés összege 2 136 ezer Ft.   



 
A megállapodás 4. pont d) bekezdése értelmében amennyiben az év végi elszámolás 
eredményeként befizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot, azt a következő havi 
hozzájárulással együtt köteles megfizetni, túlfinanszírozás esetén a túlfinanszírozás összege a 
következő havi hozzájárulásba kerül beszámításra. 
 
A közoktatási normatíva tényleges elszámolását költségvetési törvény 3. számú és a 8.számú 
melléklete szerint a 4 és 5. számú melléklet tartalmazza. A tagintézmények előirányzatinak 
alakulását és a tényleges finanszírozást a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 

/ezer Ft-ban/ 
Önkormányzat Iskola Óvoda Ped.szakszolg Művészeti  Összesen 

Hács 267 167 -5  429 
Gyugy 105 -36   69 

Kisberény 148 -34   114 
Szőlősgyörök 329 -516 -13 -199 -399 

Táska  661 -3  658 
Táska /Buzsák 

iskola/ 
41    41 

Buzsák 98 451 -18 -48 483 
Somogyvár -3863 -29 -20 -401 -4313 

S.vámos 
/S.várra iskola/ 

-618    -618 

Somogyvámos 229 118 -12 -80 255 
Öreglak 133 -3168 -29 -12 -3076 

Pamuk S.várra -283 -4   -287 
Pamuk 

Öreglakra 
276 -22   254 

Lengyeltóti 1927 -220 -45 -1396 266 
Összesen -1211 -2632 -145 -2136 -6124 

2010. évi közoktatási önkormányzati hozzájárulás elszámolása feladatonként és 
önkormányzatonként 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a közös igazgatású Fodor 
András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat és Szakmai-szolgáltató Intézmény 2010. II. félévi költségvetés teljesítéséhez 
kapcsolódó elszámolást az alábbiak szerint fogadja el. 
 
Önkormányzat Iskola Óvoda Ped.szakszolg Művészeti  Összesen 

Hács 267 167 -5  429 
Gyugy 105 -36   69 

Kisberény 148 -34   114 
Szőlősgyörök 329 -516 -13 -199 -399 

Táska  661 -3  658 
Táska /Buzsák 

iskola/ 
41    41 

Buzsák 98 451 -18 -48 483 
Somogyvár -3863 -29 -20 -401 -4313 



S.vámos 
/S.várra iskola/ 

-618    -618 

Somogyvámos 229 118 -12 -80 255 
Öreglak 133 -3168 -29 -12 -3076 

Pamuk S.várra -283 -4   -287 
Pamuk 

Öreglakra 
276 -22   254 

Lengyeltóti 1927 -220 -45 -1396 266 
Összesen -1211 -2632 -145 -2136 -6124 

 
 
A tájékoztatás értelmében az elszámolás során keletkezett kötelezettségeit az önkormányzatok 
és a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás a Társulási megállapodás 7. számú 
melléklete 4. pontja szerinti teljesítik. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. június 9. 
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