TÁJÉKOZTATÓ
az oktatási intézménytársulás 2010. évi költségvetési tervének teljesítéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!
A Halászi és Püski Községek Önkormányzatai 2007. szeptember 1-től az óvoda és általános
iskola alapellátását intézményi társulás formájában látja el. A társulás központi intézményei
Halászi községben működnek, a tagóvoda és tagiskola Püski községben tevékenykedik. Az
intézmények költségvetése beépül a Halászi Község Önkormányzatának költségvetésébe. Az
év végi beszámoló részét képezi ezen intézmények bevételi és kiadási tervének teljesítése.
A szöveges tájékoztatóhoz számszaki kimutatás készült a Halászi Napköziotthonos Óvoda, a
Szent Márton Általános Iskola és az Iskolai Napköziotthonos ellátás 2010. évi költségvetési
tervében meghatározott összegek felhasználásáról, valamint a tagintézmények tényleges
bevételeiről és kiadásairól.
Az 1.számú melléklet: mutatja az oktatási intézmények kiadásainak a tervhez viszonyított
teljesítését
2.számú melléklet: a püski tagóvoda működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését,
3.számú melléklet: a püski tagiskola és iskolai napközotthon működési bevételeinek és
kiadásainak teljesítését
.
Az óvodás gyermekek száma 2010. évben 133 fő volt . Ebből 117 fő a Halászi óvoda, 16 fő a
Püski tagóvoda létszáma.
Az óvodában foglalkoztatott 16 fő közalkalmazottból 13 fő Halásziban, 3 fő Püski óvodában
dolgozik
A tagóvoda bevételeinek és kiadásainak különbözetét a Püski Község Önkormányzata
finanszírozza. Ez az összeg 2010. évben 5.091.865 forint volt.
A Szent Márton Általános Iskolában a tanulói
tagiskolában 20 fő tanul az első három évfolyamon.

átlaglétszáma 284 fő, ebből a Püski

A Szent Márton Általános Iskolai pedagógus létszám 23 fő, melyből 20 fő a gesztor
iskolában, 3 fő a tagiskolában dolgozik. A tagiskolában a főállású alkalmazottak mellett,
megbízással 1 fő pedagógus tanít német nyelvet, és 1 fő foglalkozik az SNI-s gyermekek
oktatásával.
Halászi községbe bejáró tanulók száma 53 fő. Ebből 16 fő püski, 7 fő kisbodaki , 26 fő
dunaszigeti, 2 fő mosonmagyaróvári, 1 fő ásványrárói, 1 fő hédervári lakós.

A püski tagiskolába bejáró tanulók száma 11 fő. Ebből 9 fő kisbodaki, 1 fő dunaremetei, 1 fő
mosonmagyaróvári lakós.
A Szent Márton Általános Iskola éves költségvetési tervének teljesítéséből a Püski tagiskola
nettó kiadása 3.452.041 forint volt.
Az általános iskolai napköziotthonos ellátást 77 fő gyermek veszi igénybe. Ebből 66 fő
Halásziban és 11 fő a tagintézményben. Halásziban 3 csoport működik, Püskin egy csoport
foglalkozásán a felügyeletet egy pedagógus látja el.
A tagiskolában működő napköziotthonos ellátás és az étkeztetés nettó kiadása együtt
2.991.244 Ft. volt 2010. évben.
Az intézményfenntartó társulási megállapodás értelmében a Halászi Szent Márton Általános
Iskola, és az Iskolai Napköziotthonos ellátás 2010. évi kiadásaihoz 6.443.285 Ft. összeggel
járult hozzá a Püski Község Önkormányzata..
Kérem Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a tájékoztatóval és a mellékletekben foglaltakkal
kapcsolatos kérdéseiket a soron következő együttes testületi ülésen tegyék meg.
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