
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. április 20-án 

megtartott ülésén. 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Kalányos István elnök, 

- Kalányos Istvánné, Pintér Istvánné tagok, 

- Dr. Sovák Erika aljegyző 

 

 

Távol maradt: Orsós Sándor tag 

 

 

Kalányos István elnök köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 3 fő 

megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 

 

 

1.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 

teljesítése  

Előadó: Kalányos István elnök  

 

 

2.) Közoktatási Intézmények átszervezésével kapcsolatos véleményezés 

Előadó: dr. Sovák Erika aljegyző 

 

A cigány kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 

hozza: 

 

13/2010.(IV.20.) képviselő-testületi határozat 

 

                                   A cigány kisebbségi önkormányzat az elnök által 

                                   javasolt napirendekkel egyetért. 

 

 

 

1.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 

teljesítése  

 

Előadó: Kalányos István elnök  

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A cigány kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 

hozza: 

 

14/2010.(IV.20.) képviselő-testületi határozat 

 

                           Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő- 

                           testülete a 2009.évi költségvetésének teljesitését 909 e Ft teljesitett 

                           bevétellel és 838 e Ft teljesitett kiadással jóváhagyja, és a 2010.évi 

                           kiadások fedezetére felhasználható 2009.évi pénzmaradványt 71 e Ft 

                           összegben állapitja meg. 

 

                           Határidő: azonnal 

                           Felelős: Kalányos István elnök  

 

 

 

2.) Közoktatási Intézmények átszervezésével kapcsolatos véleményezés 

 

Előadó: dr. Sovák Erika aljegyző 

 

Dr. Sovák Erika aljegyző 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a DDOP 3.1.2./2F jelű kis- 

és mikrotérségi integrált közoktatási hálózatok és központjaik fejlesztésére kiírt pályázat 

kapcsán a kistérség közoktatási intézményhálózatának átszervezését tűzte ki célul.  

A pályázat szerint az összevonásban – többcélú intézményben – résztvevő 

intézményegységek és tagintézmények maximális száma a székhellyel együtt 12 lehet.   

Az létrehozandó integrált intézménynek 11 szervezeti egysége lesz. A pedagógiai-szakmai 

szolgáltatás nem lesz önálló egység, mert a főigazgató látja majd el. Az intézményátszervezés 

az intézményegységek, tagintézmények megszüntetésével nem jár. A gyermekek intézményi 

jogviszonya folytonos marad, hiszen jogutódlás történik. A fenntartók továbbra is azonos 

tartalommal biztosítják a működéshez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket. 

 

A közös igazgatású közoktatási intézmény felépítése, intézményegységei a következők 

lesznek:  

- székhelyintézmény, önálló intézményegység: Fodor András Általános Iskola (Lengyeltóti) 

- tagiskola: Szent László Király Általános Iskola (Somogyvár) 

- tagiskola: Öreglaki Általános Iskola és Óvoda (Öreglak) 

- közös igazgatású tagintézmény: Buzsáki Általános Iskola és Óvoda (Buzsák) 

- közös igazgatású tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Lurkó Óvoda  

  (Szőlősgyörök) 

- közös igazgatású tagintézmény: Somogyvámosi Általános Iskola és Óvoda (Somogyvámos) 

- Kincsem Óvoda (Lengyeltóti) 

- Tündérkert Óvodája (Somogyvár) 

- Öreglaki Óvoda (Öreglak) 

- önálló intézményegység: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Lengyeltóti) 

- önálló intézményegység: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegysége  

   (Lengyeltóti) 
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A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (3) bekezdése alapján a fenntartó a 

közoktatási intézmény átszervezésével összefüggő döntése előtt beszerzi a települési 

kisebbségi önkormányzat véleményét.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy véleményezze a létrehozandó közös igazgatású 

közoktatási intézmény létrehozását.  

 

 

 

A cigány kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 

hozza: 

 

15/2010.(IV.20.) képviselő-testületi határozat 

 

                                    Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a  

                                    Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által a DDOP 3.1.2./2F  

                                    jelű kis-és mikrotérségi integrált közoktatási hálózatok és  

                                    központjaik fejlesztésére kiírt pályázat kapcsán létrehozandó  

                                    közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozását jóváhagyja. 

 

                                    Határidő: azonnal 

                                    Felelős: Kalányos István elnök 

 

 

Kalányos István elnök megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kalányos István                                                                                            Pintér Istvánné 

elnök                                                                                                             jkv. hitelesitő  


