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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz több pályázat került benyújtásra a közoktatási 
intézmény fenntartójának megváltoztatása előtt. Ezekben pályázóként Lengyeltóti, 
Szőlősgyörök, Gyugy, Hács, Kisberény, Csömend, Nikla települések önkormányzatai 
nevesítetten szerepeltek pályázóként, mert a pályázati kiírás szerint az intézményfenntartó 
társulás nem pályázhatott.  
Attól függetlenül, hogy ismert volt az intézmény fenntartóváltozásának várható július 1-i 
időpontja és ténye, a pályázatokat csak a tényleges állapotnak megfelelően lehetett benyújtani.  
A nyertes pályázatok támogatási összegei már a fenntartó váltást követő időben, nyár végén, 
illetve szeptemberben kerültek Lengyeltóti Város Önkormányzatának (mint benyújtáskori 
gesztor) költségvetési elszámolási számlájára. 
 
A támogatások szabályszerű felhasználása érdekében a kapott összegeket a jogutód fenntartó - 
a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás - költségvetési elszámolási számlájára át kell 
vezetni, onnan kerül intézményfinanszírozás formájában a közoktatási intézmény azon 
tagintézményéhez, amely az OKM. Támogatáskezelő támogatási értesítője szerint jogosult a 
pályázati célnak megfelelő felhasználásra. 
 
A támogatási összegek szabályszerű kezelése érdekében szükséges az egyes pályázatok 
szerint támogatásban részesített önkormányzatok és a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás között megállapodás/nyilatkozat formájában az átvezetésről rendelkezni, ellenkező 
esetben a támogatási összegek nem használhatók fel szabályszerűen és vissza kell fizetni őket.  
 
Pályázatok adatai: 
13/2010.OKM. rendelet Sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó   

367.000.-Ft  gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása 
 
13/2010.OKM. rendelet Sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó 
 706.000.-Ft  osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása 
 
17/2010.OKM. rendelet Pedagógiai szakszolgálatok támogatása 
 300.000.-Ft 
 
18/2010.OKM. rendelet Alapfokú művészetoktatás támogatása 
 814.000.-Ft 
 
„A teljesítmény motivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok 
teljesítményének elismerése” című OKM pályázat 
         1.706.000.-Ft 
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Mivel a pályázatok benyújtásakor már ismert volt a tény, mely szerint a Niklai 
tagintézmények a Fodor András Iskolából jogutóddal kiválnak, ezért a pályázatok 
benyújtásakor ezen intézményegységek már megnevezésre nem kerültek, a pályázatokból 
nem részesültek. 
 
Az 5/2010.OKM. rendelet szerint „Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs 
rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása” címen 
14.483.547.-Ft kiegészítő támogatást nyert a Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Gyugy, Hács, 
Kisberény, Csömend, Nikla Közoktatási Intézményi Társulás. Ebből az összegből június 30-ig 
a Niklai tagintézmények által felhasználásra nem került 830.617.-Ft rendezéséről a jogelőd és 
jogutód fenntartók között 3808-15/2010.számon Megállapodás született, mely a felhasználási 
kötelezettséget rendezte, illetve a pénzügyi rendezés is megtörtént. 
A Fodor András Iskola további támogatásban részesített intézményegységei vonatkozásában a 
fenntartó váltásig fel nem használt összegek (1.832.809.-Ft) jogelőd és jogutód fenntartók 
közötti rendezésére intézkedés nem született, ezt pótolni kell. 
Mivel a jogelőd intézményfenntartó társulás megszűnt, ezért a tag önkormányzatoknak e 
pályázat esetében is döntést kell hozniuk. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatások szabályszerű felhasználása 
érdekében hagyja jóvá a támogatási összegek jogutód fenntartóhoz történő átadását, és 
hatalmazza fel a polgármestert, hogy az ehhez szükséges megállapodást/nyilatkozatot aláírja. 
 
Határozati javaslat: 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a  
• 13/2010.OKM. rendelet Sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó   

367.000.-Ft  gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása 
• 13/2010.OKM. rendelet Sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó 

706.000.-Ft  osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása 
• 17/2010.OKM. rendelet Pedagógiai szakszolgálatok támogatása 

300.000.-Ft 
• 18/2010.OKM. rendelet Alapfokú művészetoktatás támogatása 

814.000.-Ft 
• „A teljesítmény motivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző 

pedagógusok teljesítményének elismerése” című OKM pályázat 
1.706.000.-Ft 

• 5/2010.OKM. rendelet szerint „Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az 
integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok 
támogatása” címen kapott támogatásból és a fenntartó váltásig fel nem használt 
1.832.809.-Ft összegben a  

pályázati támogatások a közoktatási intézmény jogutód fenntartója, a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás számára jóváírásra kerüljenek, és felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos dokumentum (megállapodás/nyilatkozat) aláírására. 
 
Lengyeltóti, 2010. október 21. 
 
                  Zsombok Lajos 
                    polgármester 
 
Előterjesztést készítette: 
 
Nagyné Horváth Gabriella   Jóváhagyta: 
Közg.irodavezető      

Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző 


