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Előterjesztés  

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület 
2010. november 23-án tartandó ülésére 

 
Napirend: Fodor András közoktatási intézmény költségvetési előirányzatok 
                         módosításának engedélyezése 
Előadó:  Zsombok Lajos    polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közoktatási intézmények 2010.júliusi átszervezése az intézményegységek finanszírozását 
technikailag jelentősen megváltoztatta. 
Az egységek költségvetésének módosítása továbbra is elsődlegesen a finanszírozó 
önkormányzatok kompetenciája, hiszen az előirányzatok növeléséhez forrást kell biztosítani, 
illetve a keletkezett többletbevétel felhasználásának módját jóvá kell hagyni. 
 
A közoktatási intézmény megküldte előirányzat-módosítási kérelmét a jogutód fenntartó 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak, azonban a társulás az előirányzat módosítást 
csak abban az esetben engedélyezi, ha az előirányzat pénzügyi forrása biztosított, azaz a 
finanszírozó önkormányzat döntést hozott az előirányzat módosítás engedélyezésére. 
 
Az intézmény előirányzat módosítási kérelme szerint a TÁMOP.3.1.4.kompetencia alapú 
oktatás megvalósítását célzó pályázat kapcsán 178 e Ft előirányzat növelést kért az intézmény 
az alábbiak szerint: 

Fodor András Iskola  47 e Ft  ebből bér 38 e Ft 
                járulék     9 e Ft 
Kincsem Óvoda Ltóti  37 e Ft  ebből bér 30 e Ft 
               járulék    7 e Ft 
Óvoda Szőlősgyörök  47 e Ft  ebből bér 38 e Ft 
                járulék     9 e Ft 
Óvoda Hács   47 e Ft  ebből bér 38 e Ft 
                járulék     9 e Ft 
 összesen:            178 e Ft             ebből bér       144 e Ft 
                                                                                 járulék    34 e Ft 

A TÁMOP 3.1.4. pályázat támogatottja Lengyeltóti Város Önkormányzata, a támogatás 
pénzügyi lebonyolítása is Lengyeltóti Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási 
számláján történik, ezért a felhasználást is az önkormányzatnak kell engedélyeznie. 
Az előirányzat engedélyezésének forrása a kapott pályázati támogatás. 
 
Az intézmény további előirányzat-módosítási kérelmet nyújtott be a társulás felé. 
Az év során a Fodor András Iskolánál 3.496 e Ft többletbevétel realizálódott a pedagógiai „Jó 
gyakorlat” értékesítéséből.  
Ebből 1.200 e Ft felhasználását a Képviselő-testület a 152/2010.(VII.29.)számú határozatával 
már engedélyezte az érintett pedagógusok munkájának elismerésére  600 e Ft összegben, 
illetve a tantermek parketta felújítására 250 e Ft, festés anyagköltségére 350 e Ft összegben. 
Így a befolyt többletbevételből 2.296 e Ft felett nincs fenntartói rendelkezés, de ebből 1.300 e 
Ft összeget pénzmaradványként az intézmény a következő évre át kíván vinni, ennek 
előirányzatkénti rendezését nem kérte. 
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A fennmaradó 996.000.-Ft előirányzattal nem rendezett többletbevételt a Lengyeltóti 
intézmény a munkában részt vevő pedagógusok részére jogdíj kifizetésre kívánja felhasználni.  
Az összegből 784 e Ft személyi juttatásokra, 212 e Ft járulék kifizetésre kerül felhasználásra. 
Az előirányzat jelen módosítása többlet forrást nem igényel, mivel az intézmény pénzügyileg 
teljesített többletbevételéből kerül a bevételi és kiadási oldalon  az előirányzat növelésre.      
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzatok módosítását hagyja jóvá. 
 
 
Határozati javaslat 
1./ Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Fodor András 
Iskola tagintézményei számára a TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatás pályázat 
támogatási összegéből az előirányzatok alábbi módosítását engedélyezi 

Fodor András Iskola  47 e Ft  ebből bér 38 e Ft 
                járulék     9 e Ft 
Kincsem Óvoda Ltóti  37 e Ft  ebből bér 30 e Ft 
               járulék    7 e Ft 
Óvoda Szőlősgyörök  47 e Ft  ebből bér 38 e Ft 
                járulék     9 e Ft 
Óvoda Hács   47 e Ft  ebből bér 38 e Ft 
                járulék     9 e Ft 
 összesen:            178 e Ft             ebből bér       144 e Ft 
                                                                                 járulék    34 e Ft 

 
2./ Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Fodor András 
Iskola Lengyeltóti Iskola tagintézménye számára a 996 e Ft összegben keletkezett 
többletbevétel felhasználását 784 e Ft összegben a személyi juttatások, 212 e Ft összegben a 
munkaadót terhelő járulékok előirányzatának módosítására engedélyezi, mely felhasználása a 
„Jó gyakorlat”-ban résztvevő pedagógusok munkájának elismerésére szolgál. 

 
 

 
 
Lengyeltóti, 2010. november 17. 
 
 
        Zsombok Lajos 
                     polgármester  
 
Előterjesztést készítette: 
 
Nagyné Horváth Gabriella 
közgazd. Irodavezető 
 
 
Jóváhagyta: 
 
Dr. Szatmári Ibolya  
jegyző 
 
 


