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J e g y z ő k ö n y v 

 

készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 

 2011. február 9-én megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Zsombok Lajos elnök 

                       Móring József Attila Somogyvár polgármester 

                       Kara Lajos Buzsák polgármester 

  Jelenka György Gyugy polgármester 

                       Horváth Krisztián Kisberény polgármester  

                       Molnárné Kubik Zsuzsanna Hács polgármester 

                       Maczucza Miklós Öreglak polgármester 

                       Dékányné Károly Maranna Somogyvámos polgármester 

                       Tóth Csaba Pamuk polgármester                        

  Vivert János Szőlősgyörök alpolgármester 

                       Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

                       Nagyné Horváth Gabriella Pénzügyi Irodavezető 

                       Subicz Istvánné belső ellenőr 

  Kőműves Mónika Dél-dunántúli Reg. Államig. Hivatal 

  Kollmann Gergely Dél-balatoni Leader Vidékfejl. Nonprof. Zrt 

  Füleki Tímea Somogyi Hírlap 

  Kesztyűsné Vohl Zsuzsanna Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem           

 Óvodája főigazgató helyettes 

  Albert Ferencné Fodor András Általános Iskola gazdasági főigazgató helyettes 

  Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető 

                       Kosár Melinda jegyzőkönyvvezető 

       

Távol van:      Jelenka György Gyugy polgármester 

 

 

Zsombok Lajos elnök javaslatára az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a társulási tanács: 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és a Pogányvölgyi Kistérségi Fejlesztési 

Tanács 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

2) A Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2011.évi 

költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

3) Egyebek 

- Tájékoztató a központi orvosi ügyeleti hozzájárulások mértékéről 

- Tájékoztató a belső ellenőrzés települési hozzájárulások mértékéről  

- Sportkoncepció előkészítése 

- Buzsáki Tourinform iroda kérelem ügye 
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A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

                                                

1 /2011. (I. 4.) társulási tanácsi határozat 

a társulási tanács Zsombok Lajos elnök 

napirendre vonatkozó javaslatát elfogadja, a 

tárgyalt napirenddel egyetért. 

 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

 

Napirend megtárgyalása: 

 

Zsombok Lajos: köszönti a jelenlévőket. 

Napirend módosítás: A kiadott napirenden túl az egyebekkel, a 2-es ponttal kezdjük és annak 

az első fejezete legyen az, hogy a Fonyódi Rendőrkapitány Úr bemutatja a Lengyeltóti 

Rendőrőrs új megbízott parancsnokát. 

 

1. Rendőrségi tájékoztató 

Előadó: Lengyel Tibor Fonyód Város Rendőrkapitánya 

 

Lengyel Tibor: Hivatalosan január 1-től, a gyakorlatban a tegnapi naptól állt szolgálatba Kun 

László hadnagy úr. Ő lett a Lengyeltóti Őrs megbízott parancsnoka. 

Egyenlőre naponta jár be dolgozni, de reményeink szerint ez nem fogja gátolni vagy 

akadályozni abba, hogy a területet teljes körűen megismerje az embereket, megfelelő és 

részben központilag meghatározott, részben általam meghatározott, részben általa kialakított 

elvárások szerint irányítsa az őrsöt. 

Reményeim szerint minden hivatalban, minden polgármesterhez személyesen is 

megpróbálunk eljutni, lehetőség szerint még január folyamán. 

 

Kun László: üdvözli a jelenlévőket. Bemutatkozik.  

Elmondja, hogy 2007 óta dolgozik a Fonyódi Rendőrkapitányságon, van családja. 

2000-ben kezdte el a rendőrpályáját. 2000-ben a Körmendi Rendőrtiszti Szakközépiskolában 

2 éves szakképzésen szerezte meg az alapképzést, 2003-tól a Rendőrtiszti Főiskola hallgatója 

és 2008 júliusában végezte el.  

Az első tiszti beosztását Fonyódon kapta. 

2010 nyarától a bűnügyi osztályon teljesített szolgálatot. A bűnügyekben itt szerzett 

gyakorlatot és látott rá a Lengyeltóti térségre és a térség bűncselekményeire. 

A Kapitány Úr felkérésére 2011. január 1-től a Lengyeltóti Rendőrőrsön parancsnoki 

beosztását teljesíti. 

 

Lengyel Tibor: megkéri a polgármester urakat és asszonyokat, hogy amiben kell és lehet 

segítsék és támogassák a parancsnok urat. 

Felmerül a kisebbségi választások kérdése a kistérségben, mivel a rendőrségnek biztosítani 

kell a választások zavartalan rendjét. 

 

Szatmári Ibolya: Lengyeltóti, Kisberény, Somogyvámos, Öreglak, Pamuk településeken lesz 

kisebbségi választás. 
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Móring József Attila: köszönti a parancsnok urat és elérhetőséget kér. Felajánl egy 

rendőrlakást Somogyváron. 

 

Kun László: bármikor, éjjel, nappal elérhető a következő számok: 06-30/552-4518 

 

Zsombok Lajos: köszönti a parancsnok urat. 

Az illegális itt tartózkodók problémájával fordul az őrsparancsnok úrhoz. A felmerülő 

problémára megoldást kell találni. Mik az önkormányzat tenni valói és mik a parancsnok úr 

elképzelései? 

 

Kun László: elmondja, hogy jellemző a vándorlás, és hogy nem jelentkeznek be sehová.. Ezen 

probléma megoldását ki kell dolgozni.  

Lengyel Tibor és Kun László távoznak. 

 

A folytatásban második napirendi pontként az 1. pontban meghatározott napirendi pont 

megtárgyalása következik.  

 

 

2. 2010/13 „Téli átmeneti” közmunkaprogram pályázat beadása 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

 

Zsombok Lajos elmondja, hogy a pályázatot 2011. január 5-én délig kell benyújtani.  

 

Dr. Szatmári Ibolya elmondja, hogy a pályázat feltételei szigorodtak, szervezési feladatok 

ellátására semmilyen plusz pénz nincs, szigorúan csak a munkabérre és azok járulékaira lehet 

pályázni. 

 

Dr. Bertalan Bernadett tájékoztatást ad a pályázati adatlap összeállításáról. A tervezet szerint 

5 fő brigádvezetőt és 36 segédmunkást terveztünk be. Az 5 fő brigádvezető Lengyeltótiban, 

Buzsákon, Szőlősgyörökben, Somogyváron és Öreglakon lenne. 

A pályázatból lehet előleget lehívni egy havi munkabérre és járulékaira. 

Az ülés legfőbb tárgya és eldöntendő kérdése: mikor kezdődjön a program, a foglalkoztatás? 

2011. február 1-jétől 2011. március 31-ig, vagy a legkorábbi 2011. január 17-től 2 hónapra.  

A 41 főt átlagosan kell tartani, de akkor lehet úgy ütemezni a szerződéseket, hogy előbb meg 

később foglalkoztatjuk az embereket. De egy-egy közmunkással maximum 2 hónapos 

határozott idejű munkaszerződés köthető.  Ez lenne a szakaszolós lehetőség. A munkások egy 

része 2011.január 17-től, egy része 2011. február 1-től lenne foglalkozatva. 

Van arra információ, hogy meghosszabbítják a pályázatot, vagy egy újat írnak ki.  

 

Jelenka György, Maczucza Miklós: a 2011. január 17-ei kezdést javasolja. 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

                                                

2 /2011. (I. 4.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt 2010/13 „Téli átmeneti” közmunka 



4  

pályázatban részt vesz. A pályázaton a Kistérséget alkotó valamennyi 

önkormányzat részt vesz. 

A Társulási Tanács kijelenti, hogy a közmunkaprogramban meghatározott 

feladatok megvalósítására a Pogányvölgyi Kistérségben átlagosan 41 főt kíván 

foglalkoztatni településenként az alábbi megbontásban: 

Buzsák: 5 fő, Gyugy:1 fő, Hács: 1 fő, Kisberény: 1 fő, Lengyeltóti: 12 fő, 

Öreglak: 6 fő, Pamuk: 1 fő, Somogyvámos: 3 fő, Somogyvár: 7 fő, Szőlősgyörök: 

4 fő. 

A pályázat összköltsége 7.542.740 Ft. A pályázathoz szükséges 101.680 Ft saját 

forrással a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás rendelkezik. 

A Társulási Tanács javasolja, hogy a pályázat saját forrását a képviselő-testületek 

által hozott döntések alapján, a résztvevő személyek arányában 2011. január 14-ig 

a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 11743105-15571380-10010000 

számú számlájára fizessék be. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal  

 

3. Egyebek 

Előadó: Zsombok Lajos 

 

Zsombok Lajos tájékoztatja a polgármester urakat, hölgyeket, hogy a többcélú 

intézményeknek el kell készíteni a helyi költségvetéseket.  

A tagintézménnyé válás folytán a Többcélú Kitéréségi Társulás, az 

intézményátszervezés miatt milyen normatív illetve kiegészítő támogatásokhoz jut. 

A 8. sz. melléklete a költségvetési törvénynek, a 2.2 fejezete a közoktatási feladat 

támogatásának a d, pontja az ami a tagintézményi támogatásokról szól. 

A többcélú kistérségi társulások esetében óvodára és 1-4 évfolyamon járó gyermekre 

illetve bejáró gyerekekre vehető igénybe a támogatás. 

Azok az intézmények, azok a települések, amelyek most léptek be, Buzsák, Öreglak, 

Somogyvár, az ő esetükben milyen volumenű ez a támogatás. 

Az által, hogy a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézménnyé alakítottuk 

intézményenként és ennek része Buzsák, Öreglak, Somogyvár intézményei. Az érintett 

települések a következőképpen jutnak többlettámogatásokhoz:  

Buzsák ez által 11.000.000 Ft-al fog többet kapni, mint amit kapott volna ha nem 

csatlakozik. 

Öreglak 18.287.000 Ft-al fog többet kapni. 

Somogyvár esetében ez 15.697.000 Ft. 

A menedzsment költsége intézményarányosan kerül elosztásra. 18 intézményegység 

van. Ahol 2 működik (konyha is és iskola is), az 2/18-ot fizet. Ha egy egységre 

1.800.000 Ft körül volt a számítási alap, amit 2.000.000 Ft-ra kerekítettünk. Ezek nem 

költségvetési számok, csak tájékoztató jellegűek. 

Ha 2.000.000 Ft jut egy egységre, akkor Buzsák esetében  (mivel van óvodája, iskolája 

és konyhája) ez 6.000.000 Ft, így is tisztán marad 5.000.000 Ft-ja. Ami az által van, 

hogy tagintézménnyé alakult és többcélúba került. 

Öreglak esetében (csak óvoda, iskola van, mert az élelmiszer vásárolt élelmiszerként 

jelenik meg), ott 14.000.000 Ft plusz pénz marad meg. 

Somogyvár esetében 4.000.000 Ft-ba kerül a mendzsmenthez való hozzájárulás, mivel 1 

óvoda és 1 iskola van. 11.600.000 Ft körül lesz az ami tisztán megmarad. 
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Somogyvámos vesztese ennek a csatlakozásnak, mert amíg Somogyvárral volt 

társulásban addig neki nem voltak menedzsment költségei. 

Hács esetében ez 4.000.000 Ft-ot jelent, mert ragaszkodik az önálló konyhájához. Így 

van egy óvodai és egy általános iskolai egysége. 

Táska esetében 2.000.000 Ft. 

Szőlősgyörök esetében 6.000.000 Ft-ot jelent, mert van egy óvodája, egy konyhája és 

egy általános iskolája. 

Ha megnézzük a korábbiakat: Somogyvámos a 4.300.000 Ft-al szemben 5.590.000Ft-ot 

fog kapni. Hács esetében az 1.780.000 Ft volt tavaly, most 1.820.000 Ft. Táska 

1.700.000 helyett 1860.000 Ft. Szőlősgyörök 5.300.000 Ft helyett 6.260.000 Ft-ot 

jelent. 

A menedzsmentbe mindenhonnan behoztunk egy embert vagy plusz ember jött a 

dologba. 

Elmondja, hogy a közoktatási törvénytervezet egy olyan vitaanyag, amivel bizonyos 

értelemben egy nem végleges költségvetés tudnak elkészíteni a közoktatási 

intézmények. Ha ezt a tervezetet februárban elfogadják, szeptembertől változások 

lehetnek a vezetői és dolgozói létszámokban is. 

Elnök úr elmondja a 40 éves munkaviszony megléte esetén a nyugdíjazás rendjét.  

A munkajogi kérdésekben egysége elvek legyenek mindenhol. A nyugdíjba vonulás 

közös megegyezéssel történjen. 

 

Vivert János: Szőlősgyörök alpolgármestere kéri a gazdasági irodavezetőt az utolsó 

negyed évben kísérjék figyelemmel, hogy ki hogyan áll a fizetésekkel, mert 

Szőlősgyörök esetében felmerült, hogy minden évben, mindig rendesen fizetik a fizetni 

valót és mindig túlfizetése van. Szőlősgyörök esetében nem jelent gondot, mert van rá 

fedezete, hogy ezeket a dolgokat fizesse, de annak az önkormányzat, aki hitelből fizeti a 

hozzájárulásokat a kamatok miatt ez a többletfizetés gondot is jelenthet.  

 

Nagyné Horváth Gabriella: elmondja, hogy 2010 végén, de még december elején is 

nehéz azt megsaccolni, hogy kinek mennyit kell még hozzátenni. A megmaradó, ami 

pénzmaradványként ott marad, nem veszik el, átkerülnek a következő évre. Tételes 

elszámolás lesz. 

 

Dr. Szatmári Ibolya: Reális az igény, hiszen egyes önkormányzatok hitel felvételre 

kényszerülnek. Negyedévente szükséges tájékoztatni az önkormányzatokat tényleges 

igényéről az intézménynek, hogy ne maradjon aránytalanul nagy pénzmaradvány. 

Másrészt azt is tudomásul kell venni, hogy ha a ténykiadásokat nem fizeti egy-egy 

önkormányzat meg, így a Többcélú Társulásnak, aki a fenntartó, semmi ilyen tartaléka 

nincs. Ez a települések valamennyi részéről nagy pénzügyi fegyelmet követel. 

 

Maczucza Miklós: a következő problémával fordul a Kistérségi Társulási Tanácshoz: 

Öreglakon az iskolában problémák vannak a tűzjelző készülékkel. A felszerelés óta 

többszöri hamis riasztást küldött a Marcali tűzoltósághoz, akiknek ki kellett szállni. Már 

felhívta a szerelőt, aki beszerelte a készüléket. Azóta hamis riasztás nem volt, de más 

jellegű problémák merültek fel. 

 

Zsombok Lajos: Ez Lengyeltótiban is jellemző, az óvodában és az iskolában is voltak 

vele problémák. 
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Dr. Szatmári Ibolya: Öreglak is, Lengyeltóti is írásban jelezze a problémát a kivitelező 

felé, hogy írásos nyoma legyen.  

 

 

A társulási tanács a jegyzőkönyv hitelesítésére tagjai sorából felhatalmazza Jelenka 

György, Gyugy Község polgármesterét.  

 

 

Zsombok Lajos a Tárulási Tanács elnöke, megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

 

Jelenka György                        Zsombok Lajos  

   jegyzőkönyv hitelesítő       a Társulási Tanács Elnök 


