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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogának átvétel, maga után vonja a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 
 
A társulási megállapodás esetében a közoktatást érintő két kisebb módosítással is élni kell az 
öreglaki általános iskola telephely vonatkozásában, valamint az iskolapszichológusi 
szolgáltatás felvétele ügyében. 
 
A társulási megállapodás módosítása során, annak mellékleteként beépítésre került a 2011. 
július 1-től közös fenntartású Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és 
finanszírozásáról szóló megállapodás.  
 
Az Alapszolgáltatási Központ, társulási megállapodás módosításánál átvételre került 
minden, megelőző társulási megállapodásban foglalt szabályozása, különös tekintettel az 
önkormányzatok eddigi pénzügyi elszámolására. 
 
 

 
Határozati javaslat: 

 
 
…………… Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
1. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel 
kapcsolatos rendelkezések’ 1. pontja: ’A Társulás fenntartja az alábbi intézményeket’ az 
alábbi d.) ponttal egészül ki. 
 
d.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ (23) 
 
Székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 
 



Telephelyei:  
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 
8695 Buzsák, Fő tér 1. 
8697 Öreglak, Fő u.14. 
8699 Somogyvámos, Csepregi u.8. 
8698 Somogyvár, Kossuth u.75. 
8692 Szőlősgyörök, Bató B. u.12. 
 
 
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ C) Szociális ellátás, 
valamint család-, és gyermekvédelem az alábbi 8. ponttal egészül ki: 
 
8. A Társulás 2011. július 1-től a kistérség szociális, család-, és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátására fenntartja jelen megállapodás III/A. 1.) d. pontjában foglalt 
Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központot. (23) 

A szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket 
jelen megállapodás 8. számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklete 
tartalmazza. (23) 
 
 
3. A Társulási Megállapodás XIII. fejezete ’A Társulás gazdálkodása, vagyona és a 
gazdálkodás ellenőrzése’ A társulás bevételei pontja az alábbi 5. b.) ponttal egészül ki: 
 
5. b.) A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és 
finanszírozásáról szóló, részletszabályokat tartalmazó megállapodást, jelen 
megállapodás 8. számú melléklete tartalmazza.(23) 

 

 
4. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 3. pontja: 
 
A III. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. 
 
szövegrész helyébe: 
 
A IV. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
5. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 4. pontja ’A társulási 
megállapodás mellékletét képezik’ az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
- Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és 
finanszírozásáról (8. számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklet)(23) 
 
 
 
 



6. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel 
kapcsolatos rendelkezések’ 1. pontjában Az általános iskolai feladat ellátási hely: a Fodor 
András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolájának címe, az alábbiak szerint 
módosul:  
 
8697 Öreglak, Fő u. 102. (23) 
 
 
7. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú 
oktatás-nevelés 1.d.) pontja 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás XI. 
fejezetének 5.) pontja, jelen megállapodás 6. számú melléklete, továbbá jelen megállapodás 7. 
számú, 7/A. számú, 7/B. számú és 7/C. számú melléklete tartalmazza. (22) 
 
szövegrész helyébe 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. 
fejezetének 5.) pontja, jelen megállapodás 6. számú melléklete, továbbá jelen megállapodás 
7. számú, 7/A. számú, 7/B. számú és 7/C. számú melléklete tartalmazza. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
8. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú 
oktatás-nevelés 2. pontja: A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34. §-
ában megjelölt pedagógiai szakszolgálati feladatok közül ellátja: az alábbi g.) ponttal egészül 
ki: 
 
g.) iskolapszichológusi szolgáltatás /feltétele a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet által 
igényelt iskolapszichológus hálózat fejlesztésére beadott támogatás elnyerésének/ 
 
 
 
9. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú 
oktatás-nevelés 6. pontja: A Társulás az ágazati jogszabályban meghatározott fenntartói 
feladatok látja el, különös tekintettel az alábbiakra: (22) 

 

- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának kiadása  

 
szövegrész helyébe 
 
- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának kiadása és 
módosítása 
 
szövegrész kerül 
 
 
Felelős:……………………….. polgármester 
Határidő: azonnal 



 
Lengyeltóti, 2011. június 8. 
 
                                                                                       Zsombok Lajos 
        elnök 
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