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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata 2009. augusztus 1-jétől 7 település önkormányzatával együtt társulásban tartja fenn az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda,
Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégiumot
(rövidített neve: Apáczai Oktatási Központ). Az Intézmény létrehozása, valamint az
államilag jelentősen csökkentett normatív támogatások miatt szükségessé vált a közvetett költségek viseléséről egy új, kiegészítő megállapodás megkötése. Az érintett
községek képviselői a fizetendő hozzájárulás módjáról, annak mértékéről tájékoztatást kaptak a költségvetési egyeztetésen (2010. január 27-én), valamint a Kaposmenti Oktatási Társulás Társulási Tanácsának április 28-i ülésén. Az ülés 4. napirendi pontjaként az „Apáczai Oktatási Központ fenntartásában társult önkormányzatok
által fizetendő hozzájárulás mértékének megállapítása” tárgyában hozott 5/2010.
(IV.28.) Tt. határozatot a Társulási Tanács az alábbi szövegezéssel fogadta el:
„A Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Kapos-menti Oktatási Társulás) Társulási Tanácsa az Apáczai Oktatási Központ
működtetéséhez a tagönkormányzatok által biztosítandó hozzájárulás mértékét a társulási megállapodásban, és a közvetett költségek viseléséről szóló megállapodásban
foglaltak alapján, a melléklet szerint állapítja meg.”
A Kapos-menti Oktatási Társulás közös fenntartásában működő Apáczai Oktatási Központ tanügy-igazgatási, irányítási és közvetett költségek fedezetének viseléséről szóló megállapodást Döbrököz község kivételével a melléklet szerint valamennyi társult önkormányzat elfogadta és aláírta.
Döbrököz Község Önkormányzatával kötött, a korábban önálló Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde, valamint az Apáczai Csere János Általános és Középiskola
fenntartását biztosító társulási megállapodás rendelkezése alapján az alábbiak szerint járult hozzá Döbrököz a közös költségek viseléséhez:
„7.7 A társult intézményekre jutó irányítási és közvetett költségek fedezetére Döbrököz
Község Önkormányzata az illetékességi területén működő tagintézmény tanulói létszáma alapján járó normatív hozzájárulás 5 %-ának megfelelő arányú hozzájárulást ad
át Dombóvár Város Önkormányzata számára.”
Döbrököz község polgármesterének tájékoztatása szerint a község képviselőtestülete a továbbiakban is a mindenkori normatíva 5 %-át kívánja a közvetett költségek, valamint a gazdasági szervezet és a főigazgatóság költségének fedezeteként
fizetni, ezért felhatalmazta a polgármestert, hogy a megállapodásról további egyeztetéseket folytasson Dombóvár Város Önkormányzatával.
A központi költségvetésből lehívható normatíva összege minden évben változik
és eltérő módon fedezi a feladatellátás költségeit, így az annak százalékában meghatározott hozzájárulás összege egyre kisebb arányban fedezi a szükséges kiadásokat.
Az Apáczai Oktatási Központ létrejöttével a korábbi intézményekre vonatkozótársulási megállapodások és a finanszírozásuk szabályait tartalmazó megállapodások
az új megállapodás 2008. november 6-án történt elfogadásával megszűntek, tehát az 5
%-kal kapcsolatos megállapodás is érvényét vesztette.
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Döbrököz Község Önkormányzata által eddig fizetett, illetve fizetendő támogatás mértékét az alábbi táblázat mutatja:
Döbrököz Község Önkormányzatának hozzájárulása az Apáczai Oktatási Központ tanügy-igazgatási, irányítási és közvetett költségeihez, a gazdálkodási feladatok és a főigazgatóság költségeihez

Év

2008.
2009.
(átmeneti
év)

2010.

Normatíva
5%-a (Ft)
(2009.07.31-ig)
2.984.000

Társulási megállapodás szerint
(Ft)
(2009.08.01-től)
0

1.329. 000
(5 hónapra eső rész
(2.814.000 Ft 7/12 a megállapodás szerint)
része)
3.095.914
0
(Az államilag
csökkentett nor- (gazdálkodási felmatív támogatás adatokra, főigazgaszerint az összeg tóság működéséhez)
2.426.000 Ft lenne)

Kieg. megállapodás szerint
(Ft)
0

2.984.000

-

2.970.000

Összesen
(Ft)

1.641.000

640.153
(közvetett
költségekre)

3.736. 067

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a társulásban érintett Döbrököz Község Önkormányzata által is jóváhagyott társulási megállapodás 11. d) pontja szerint
a finanszírozás elveit az alábbiak szerint hagyták jóvá:
„d) A működési kiadások tartalmazzák a gazdálkodási feladatokra költségvetési
főösszeg arányában felosztott költségeket (Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet kiadásai), valamint az étkeztetés, takarítás, és az intézmény főigazgatóságának költségeit. A működési bevételek tartalmazzák az étkeztetésből származó
bevételeket. A működési célú állami támogatások tartalmazzák a normatív hozzájárulásokat, a társulási normatívákat és a közoktatási kiegészítő támogatásokat.”
„h) A társulásra jutó tanügy-igazgatási, irányítási és közvetett költségek fedezetét
2009. augusztus 1-ig Dombóvár Város Önkormányzata biztosítja. Ezt követően a
fenti költségek fedezetéről a társult önkormányzatok külön megállapodásban rendelkeznek.”
A Társulási megállapodásban a fentiek szerint rendezett a gazdasági szervezet
és a főigazgatóság költségeire vonatkozó hozzájárulás mértéke. Az Apáczai Oktatási Központ megalakulásával más intézményi szerkezet kialakítására került sor, a társulás tagjaira hárul a szervezet fenntartásának költsége, amelyet Döbrököz Község
Önkormányzata a Társulási megállapodással elfogadott.
Tekintettel arra, hogy a társult települések mindegyike elfogadta a költségek
közös viseléséről szóló, a költségvetés arányában megállapított hozzájárulásról szóló megállapodást, indokoltnak tartom, hogy Döbrököz Község Önkormányzata is a
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társulás többi tagjával azonos módon járuljon hozzá a közös intézményfenntartás
költségeihez.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Oktatási
Központ tanügy-igazgatási, irányítási és közvetett költségei fedezetének viselésével kapcsolatos egyeztetésekről szóló tájékoztatást elfogadja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Apáczai Oktatási Központ tanügy-igazgatási, irányítási és
közvetett költségei fedezetének viseléséről szóló megállapodás aláírása érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat Döbrököz Község Önkormányzatával.
Határidő: 2010. július 30. - Egyeztetések lefolytatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda
Dombóvár, 2010. június 15.

Patay Vilmos
polgármester
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Melléklet

MEGÁLLAPODÁS
Oktatási nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásban
a közvetett költségek viseléséről
A Kapos-menti Oktatási Társulás közös fenntartásáról szóló 2009. április 27-én hatályba lépett megállapodásának 11.4. pontja alapján a társulásra jutó tanügy-igazgatási,
irányítási és közvetett költségek fedezetének viseléséről a társulásban résztvevő önkormányzatok
Dombóvár Város Önkormányzata (7200 Dombóvár, Szent István tér 1.),
Attala Község Önkormányzata (7252 Attala, Kossuth Lajos u. 15.),
Csikóstőttős Község Önkormányzata (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.),
Döbrököz Község Önkormányzata (7228 Döbrököz, Páhy u. 45.),
Jágónak Község Önkormányzata (7362 Jágónak, Kossuth Lajos u. 22.),
Kapospula Község Önkormányzata (7251 Kapospula, Béke tér 21.),
Kaposszekcső Község Önkormányzata (7361 Kaposszekcső, Táncsics u. 30.),
Nak Község Önkormányzata (7215 Nak, Fő u. 127.)
az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.) Dombóvár Város Önkormányzata, mint a társulás gesztora látja el az intézményre vonatkozóan az alábbi feladatokat.
- Intézmény alapító okiratának elkészítése, szükséges módosítások átvezetése
- Intézményi dokumentumok (Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, munkaterv, …) felülvizsgálata, fenntartói elfogadásának előkészítése, szakértői vélemények beszerzése, előterjesztések elkészítése
- Pedagógus álláshelyek számának meghatározása, tantárgyfelosztások ellenőrzése
- Intézményátszervezések előkészítése, fenntartói jóváhagyásra előterjesztésre, szakértői véleményezés lebonyolítása
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről/tanulókról nyilvántartás
vezetése, jegyzői adatszolgáltatási kötelezettség ellátása
- Beíratások időpontjának kitűzéséről fenntartói döntés előkészítése, megszervezése valamennyi feladatellátási helyen
- Tankötelezettség teljesítésével és magántanulói státusszal kapcsolatos intézményi és szülői jelzések kezelése
- KIR adatszolgáltatási kötelezettség ellátása a fenntartói, jegyzői és intézményi adatok, valamint a körzethatárok vonatkozásában
- Fejlesztési terv adatainak felülvizsgálata, korrekciója
- Pályázati úton igényelhető támogatások igénylése

- Rendeletben szabályozott kiegészítő támogatások igénylése, elszámolása,
monitoringja
- Térítési és tandíjak megállapításáról szóló beszámolók ellenőrzése
- Intézmények beszámolóinak ellenőrzése
- Intézmények statisztikájának ellenőrzése, normatíva igénylésben való
közreműködés
- Intézményvezetői megbízással kapcsolatos fenntartói és jegyzői teendők
ellátása
- Költségvetések előkészítésében való közreműködés, pótlékok jogcímének
és mértékének ellenőrzése
- Belső ellenőrzéssel együtt a közalkalmazottak besorolásának ellenőrzése
- Intézményfenntartó társaulások működésével kapcsolatos feladatok ellátása, beszámoló évente a társulások működéséről
- Intézményvezetők minősítési eljárásának megszervezése, lefolytatása
- Intézményvezetők vagyonbevallási kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos teendők ellátása
- Intézmények pályázataihoz fenntartói támogatás előkészítése
- Intézmények és fenntartó közötti folyamatos kapcsolattartás biztosítása
- normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött felhasználású
állami támogatások igénylése
- költségvetési koncepció összeállítása
- költségvetési tervezéssel kapcsolatos általános szabályok meghatározása
- költségvetési címrendelet kialakítása
- tervezés során ellátandó egyeztetések
- költségvetési rendelet-tervezet és előterjesztés elkészítése
- államháztartási mérlegek összeállítása
- elemi költségvetések ellenőrzése
- előirányzat felhasználási terv összeállítása
- intézményfinanszírozás
- év közben igényelhető támogatásokra kérelem benyújtása, iskolatej
igénylése
- intézményi vagyon nyilvántartása
- féléves, III. negyedéves beszámoló elkészítése
- előirányzat-módosítások, költségvetési rendeletmódosítások elkészítése,
előterjesztése
- éves beszámoló elkészítése, zárszámadási rendelet elkészítése
- állami támogatások, céljelleggel juttatott támogatások elszámolása
- többcélú társulással elszámolás
- elszámolás a társult önkormányzatokkal
2.) A gesztor önkormányzat a fenti feladatokat a nála érvényben lévő szabályozottságnak, ügyrendnek, eljárásrendnek és ellenőrzési nyomvonalnak megfelelő mértékben és időben végzi el.
3.) Dombóvár Város Önkormányzata a tárgyévet követő év május 15-éig a
költségvetési beszámoló, az állami támogatások elszámolása és a zárszámadási rendelet elfogadása után a gazdasági feladatokat ellátó Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a Többcélú Kistérségi Társulás kimu6

tatásai alapján a társult önkormányzatoknak elszámolást küld önkormányzatonként a tényleges bevételek és kiadások alapján. Az elszámolás tartalmazza a befizetendő vagy igénybe nem vett állami támogatás összegét is.
Az elszámolás során kimutatott különbséget 30 napon belül az önkormányzatok kötelesek rendezni, illetve a gesztor önkormányzat visszautalni.
A társult önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a Magyar Államkincstár
az állami hozzájárulások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságát felülvizsgálja, melyek eredményétől függően az egyes önkormányzatok kötelezettsége módosulhat.
4.) A közösen fenntartott társulásra jutó tanügy-igazgatási, irányítási és közvetett költségekhez a társulásban lévő önkormányzatok a tanulói létszám arányában járulnak hozzá.
5.) A tanügyi-igazgatási, irányítási és közvetett költségek az alábbi tételekből
adódnak össze:
a Dombóvári Polgármesteri Hivatalban
- oktatási referensek személyi juttatásai és járulékai az Apáczai Oktatási
Központ kiadási előirányzatának arányában az oktatási-intézmények
kiadási előirányzatához viszonyítva
a Pénzügyi és Költségvetési Irodán
- az irodavezető, valamint 3 fő ügyintéző személyi juttatásai és járuléka az
Apáczai Oktatási Központ kiadási előirányzatának arányában Dombóvár város kiadási előirányzatához viszonyítva
aljegyző és a testületi csoportból
- 1 fő ügyintéző személyi juttatásai és járuléka az Apáczai Oktatási Központ kiadási előirányzatának arányában Dombóvár Város kiadási előirányzatához viszonyítva
- dologi kiadások
6.) A hozzájárulás összegét a társulásban résztvevő önkormányzatok minden év
január 31-ig fogadják el, és a társulási megállapodásban havi bontásnak
megfelelően utalják át.
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Dombóvár, 2010. április 28.
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