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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Az Államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény 79.§. (1) bekezdése értelmében a 
Társulási Tanács Elnöke a kistérségi társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről 
szeptember 15-ig köteles tájékoztatni a Társulási Tanácsot.  
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 11/2011. (III.10.) számú határozatával fogadta 
el a kistérség 2011. évi költségvetését, melyből a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
bevételi és kiadási költségvetés eredeti előirányzata 871.730 ezer Ft, a Fodor András 
Általános Iskola és Óvoda eredeti bevételi és kiadási előirányzata 808.203 ezer Ft volt. A 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás összevont eredeti költségvetési bevételi és kiadási 
előirányzata 983.698 ezer Ft volt. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa a költségvetési határozatot a félév során kettő alkalommal módosította, a 
módosításokat követően a kistérség módosított bevételi és kiadási költségvetési előirányzata 
1 019 706.- Ft lett. 
 
A közmunkaprogram 2011. február 1.-től 2011. március 30-ig tartott, mely keretén belül 32 
munkanélküli tudtunk foglalkoztatni. A program megvalósításához a fejezeti kezelési 
előirányzatból 7 141 ezer Ft-t kapott a társulás. A társulás keretei között valósul meg a 
TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlőségi pályázat, mely a pedagógusok továbbképzését, a tanulók 
felzárkóztatásával kapcsolatos személyek megbízási díját, szakmai anyagok beszerzését, 
valamint tárgyi eszközök beszerzését tudjuk megvalósítani. A TIOP 1.1.1 pályázat, a 
számítástechnikai eszközök beszerzését támogatja a kistérség iskoláiban. A TÁMOP pályázat 
teljes költsége 89 millió Ft, melyből 75 millió Ft 2011-ben fog teljesülni. 
  
 
Bevételek alakulása: 
 
Intézményi működési bevételek: 
Eredeti előirányzatban a PTKT intézményi működési bevételi előirányzata nem volt tervezve, 
ezzel szemben kamatbevételből 106 ezer Ft, intézményi működési bevételből 442 ezer Ft 
teljesült. A Fodor András Általános Iskola és Óvoda intézményi működési bevétele 32 230 
ezer Ft-ban teljesült, mely a tervezett bevételhez képest 55%-os lett. A társulás intézményi 
bevétele összesen 32 778 ezer Ft lett. 

 



Állami támogatás: 
Az állami támogatások az elmúlt félévben a következő képen alakultak: 
- Normatív állami támogatás 178 191 ezer Ft 
- Normatív kötött felhasználású támogatás   98 867 ezer Ft  
- Központosított előirányzat összege   34 587 ezer Ft 
 
Állami támogatások összege 311 645 ezer Ft, mely 53,5 %. Az állami támogatások azért 
haladják meg az időarányos teljesítést, mert a társulás iskolái és óvodái a KIM pályázat 
keretén belül 23 510 ezer Ft összegű támogatásban részesültek, melyből 20 604 ezer Ft 
érkezett meg. A KIM pályázat keretén belül 11 765 ezer Ft érkezett az „Esélyegyenlőséget 
szolgáló intézkedések támogatására”, mely teljes összegben megérkezett az áprilisi 
finanszírozással, az „Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó 
pedagógusok anyagi támogatásához” 11 745 ezer Ft támogatást kapott a kistérség,  melyből 
az áprilisi finanszírozással érkezett négy hónapra járó összeg. 
 
Támogatás értékű működési célra átvett pénzeszközök: 
Az eredeti előirányzatban az önkormányzatoktól működési célra átvett pénzeszközök összege 
a közoktatásra 201 644 ezer Ft volt, melyet egyszer szükséges volt módosítani, mert a 
költségvetésben a vásárolt élelmezés kiadása tévesen került meghatározásra, ez érintette, 
Öreglak, Somogyvár, és Somogyvámos településeken levő tagintézményeket. Az eredeti 
előirányzat 7 312 ezer Ft-tal módosult. A közoktatási feladatra átvett pénzeszközök 2011. 
június 30-ig 99 054 ezer Ft-ban valósultak meg. (teljesítés 47%) A PTKT tagdíjak befizetése 
1 647 ezer Ft lett, teljesülés 57 %. 2011-ben történt még befizetés 2010.évre vonatkozólag.  
 
A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Működési célra 4 572 ezer Ft vett át, mely 
tartalmazza az MVH program keretében megvalósuló alma programot. 
 
Előző évi pénzmaradvány: 
A költségvetés tervezésekor a tényleges pénzmaradvány még nem volt ismert, csak tervezett 
pénzmaradvánnyal lehetett számolni. A féléves beszámolóig a tényleges pénzmaradvány 
összegére a pénzmaradvány összege nem lett módosítva. A tényleges pénzmaradvány összege 
25 981 ezer Ft lett, mely ebben az összegben lett igénybe véve. A pénzmaradvány összegét 36 
ezer Ft-tal kell majd módosítani. 
 
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 
2011. június 30-án a függő bevételek összege 16 345 ezer Ft, melyből 3 648 ezer Ft a 
kistérséget érinti, 12 697 ezer Ft pedig a Fodor András iskolát. 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás bevételeinek teljesülése a fenntartott 
intézménnyel együtt: 567 664 ezer Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 55,7%-ban 
teljesült. 
 
Kiadások alakulása: 
 
A kiadások kiemelt előirányzatonként a következő képen alakult: 
 
Személyi juttatások: 
A személyi juttatások módosítását egyrészt a közmunkaprogram, valamint a 2011. június 30-
ig a következő képen alakultak: 
 



- A PTKT személyi juttatása : 18 956 ezer Ft lett, mely a tervhez 
képest nagyobb összegben valósult meg, ennek oka az esély pályázat keretén belül kifizetett 
személyi juttatások összege volt, melyet majd a teljesítésnek megfelelően módisítani 
szükséges a projekt befejezése után. Az előirányzathoz képest 1 955 ezer Ft több kiadás 
teljesült a személyi juttatásoknál. 
 
- Fodor András Általános Iskola és Óvoda személyi juttatások:  eredeti előirányzat 473 129 
ezer Ft volt, melyet a kapott KIM pályázat miatt módisítani kellett, így a módosított 
előirányzat 479 448 ezer Ft lett. A személyi juttatások kiadása 236 727 ezer Ft volt, mely a 
tervezett időarányos kiadásokhoz képest 2 997 ezer Ft összegben alacsonyabb mértékben 
teljesült. Teljesülés 49,4%.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok: 
A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatára 4 497 ezer Ft lett tervezve, melyet 
szintén a TÁMOP 3.3.2 pályázat keretén belül kifizetett személyi juttatások miatt módosítani 
szükséges. A PTKT személyi juttatásainak munkaadói járuléka 4 793 ezer Ft lett. 
 
Fodor András Általános Iskola eredeti előirányzata 120 762 ezer Ft volt, melyet a KIM 
pályázat miatt módosítani kellett, így a módosított munkaadói járuléka 122 481ezer Ft lett. 
2011. június 30-ig munkaadó járulék 61 252 ezer Ft teljesült. 50%. 
  
Dologi kiadások: 
 
A dologi kiadások tervezett eredeti kiadása 74 144 ezer Ft volt, mely módosításra nem került. 
A kistérség dologi kiadásai a tervhez képest 30,85%-ban, 22 878 ezer Ft összegben valósultak 
meg. A kiemelt előirányzaton belül a kiadások teljesülése nem úgy valósult meg, mint a 
tervben szerepelt, ennek oka szintén a TÁMOP pályázat. A pályázat befejezése után a dologi 
kiadások előirányzatát a tényleges kiadásoknak megfelelően szükséges lesz módosítani.    
 
A Fodor András Általános Iskola és Óvoda dologi kiadásainak eredeti előirányzatának 
összege 213 869 ezer Ft volt, melyet a KIM pályázat, valamint a vásárolt élelmezés 
összegének változása miatt módosítani kellett, így a módosított dologi kiadások összege 
236 653 ezer Ft lett. A dologi kiadások június 30-ig 112 614 ezer Ft összegben, 47,58%-ban 
valósultak meg.  
 
Támogatás értékű mük.célra átadott pénzeszközök: 
 
A költségvetésben az előirányzat összege 52 413 ezer Ft volt, mely módosításra nem került. A 
félév során átadott pénzeszközök önkormányzatonként és feladatonként a 3.számú melléklet 
tartalmazza. Az önkormányzatokon kívül támogatás értékű mük.célú pénzeszközként került 
átadásra a  Balaton Fejlesztési Tanács részére 183 ezer Ft, valamint a NEFELA részére a 
jégelhárítás éves díja, melynek összege 283 ezer Ft volt. A mozgókönyvtár keretén belül 
került átadásra az önkormányzatok által megbízással foglalkoztatott, mozgókönyvtári 
dolgozók bére, adott önkormányzatok részére. Támogatás értékű működési kiadások 30 703 
ezer Ft összegben teljesültek. 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda a költségvetésében 443 ezer Ft összegben tervezett 
átadott pénzeszközt, mely 1 479 Ft összegben teljesült. A teljesítés azért lépte túl az 
előirányzatot, mert az MVH által támogatott alma program keretében a szállító részére átadott 
pénzösszeg június 30-ig került módosításra.   



Intézményi finanszírozás: 
A közoktatási intézmény finanszírozásának előirányzata 696 235 ezer Ft volt, melyet a KIM 
pályázat, valamint vásárolt élelmezés kiadásainak változása miatt módosítottunk, így az 
intézmény finanszírozás módosított előirányzata 726 538 ezer Ft lett. 2011. június 30-ig 
365 330 ezer Ft finanszírozást adott át. Teljesítés 50,3%.ezer Ft.  
 
Fejlesztési célú kiadások: 
A kistérség fejlesztési kiadásként 18 149 ezer Ft összegű kiadást tervezett, a TÁMOP pályázat 
keretén belül 5 699 ezer Ft-t eszközök beszerzésére, a TIOP pályázat keretén belül 14 150 
ezer F, mely teljes mértékben számítástechnikai eszközök, beszerzését támogatja. 2011. 
június 30-ig a fejlesztési kiadások 589 ezer Ft lett fordítva.  
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda fejlesztési kiadása 438 ezer Ft összegben valósult 
meg, Az eredeti előirányzatban fejlesztési kiadás nem lett tervezve, de KIM pályázat keretén 
belül nagy értékű tárgyi eszköz is lett vásárolva. A módosítás során a KIM pályázat dologi 
kiadásra lett tervezve, ezért majd átcsoportosításra lesz szükség a dologi kiadásokból 
fejlesztési célú kiadásokra. 
  
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 
A függő kiadások 2011. június 30-án 16 345 ezer Ft volt, melyből 3 648 ezer Ft  a kistérséget, 
12 697 ezer Ft a fenntartott intézményt érinti. 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. június 30-ig pénzügyileg teljesített 
kiadásai 515 506 ezer Ft, 50,14%-ban valósult meg. 
 
Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás bevételeinek és kiadásainak teljesülését jogcímenként, a 2.számú melléklet a félévi 
bevételeket, 3.számú melléklet 2011. I. félévi kiadásokat, 4.számú melléklet a fejlestési 
kiadásokat, az 5.számú melléklet a létszám-előirányzatot, 6.számú melléklet 2011. I. félév 
bevételei és kiadásait mérlegszerűen mutatja be. 
 
2010. december 31-i záró pénzkészlet      72 478 ezer Ft, ebből 
-PTKT 2010. december 31-i záró p.készlet      25 631 ezer Ft 
- Fodor Anrás Ált.Isk. és Óvoda 2010.12. 31. záró p.készlet   46 847 ezer Ft 
 
2011. I. félév pénzf .kapcsolatos bevételek: 493 631 ezer Ft 
                               Pénzf.kapcs.kiadások 515 506 ezer Ft 
Záró pénzkészlet 2011. június 30-án 50 603 ezer Ft 
Ebből:  
- PTKT záró pénzkészlet 26 262 ezer Ft 
- Fodor András Ált.Iskola záró pénzkészlet 24 341 ezer Ft 
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el. 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót a következő egyenlegekkel 
hagyja jóvá: 
 
 Eredeti kiadási és bevételi előirányzat:       983 698 ezer Ft 
 Módosított kiadási és bevételi előirányzat: 1 019 706 ezer Ft 
 Működési pénzforgalmi bevétel:                 493 631 ezer Ft 
 Működési pénzf.nélküli bevétel                    71 914 ezer Ft 
 Felhalmozási pénzf.nélküli bevétel                 2 119 ezer Ft 
 Működési kiadás:                                        514 479 ezer Ft 
 Felhalmozási kiadás                   1 027 ezer Ft 
 Záró pénzkészlet 2011. június 30-án         50 603 ezer Ft 
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 19. 
   
  Zsombok Lajos 
  Társulási Tanács Elnök 
 
Előterjesztést készítette:  Jóváhagyta: 
 
Subicz Istvánné  Dr.Szatmári Ibolya 
közgazdasági irodavezető   jegyző 
 
 
   


