
1  

J e g y z ő k ö n y v 
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                       Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

                       Nagyné Horváth Gabriella Pénzügyi Irodavezető 

                       Subicz Istvánné belső ellenőr 

  Kőműves Mónika Dél-dunántúli Reg. Államig. Hivatal 
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  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 költségeinek kistérségi szintű közös átvállalása 
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A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 98 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

                                                

3/2011. (II. 9.) 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 napirendi pontok közé felkerül a Buzsáki Tourinform iroda 

költségeinek kistérségi szintű közös költségeinek átvállalásának kérelem ügye. 

 

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

Tanács 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

Zsombok Lajos: tájékoztatást ad az előterjesztésről. 

A tervezet szerint 938.698.000 Ft-al tervezték a társulás költségvetését. 201.644.000 Ft az a 

hozzájárulás, amit meg kell fizetni az önkormányzatoknak a közoktatási feladatokhoz szóló 

hozzájárulás. Saját bevétellel nem rendelkezünk. A Társulási Megállapodás szerint 250 

Ft/lakos támogatási díjat, mint tagdíjat fizetnek be a társult önkormányzatok. Betervezésre 

került az 1 fő pályázatos foglakoztatáshoz kapcsolódó 100%-os támogatás, amit a munkaügyi 

központtól kaptunk meg a február 1-től 2 hónapos időszakra 36 fős közmunka programban 

részt vevők után. 3 pályázatunk van az ÁROP, a TIOP 1.1.1 és a TÁMOP 3.3.2, amelynek a 

visszatervezése, folyamatban lévő pályázat tervezése megtörtént. Visszaterveztük a 

pénzmaradványt, ami az Uniós pályázatok miatti előlegeknek a visszatervezését jelentette. A 

saját bevétel az intézményi térítési díjakból intézményegységenként 60.835.000 Ft-ba került 

meghatározásra. 

A kiadások között a személyi kiadások, az őket terhelő járulékokkal, a dologi kiadások 

(pályázatok, mozgókönyvtár) merültek fel. A felhalmozási kiadások között 2 Uniós pályázat 

volt.  

A közoktatási intézmény tervezett kiadása 808.203.000 Ft, melynek a személyi kiadása 

473.129.000 Ft és erre jönnek rá a járulékok. A dologi kiadások 213.869 Ft lett előterjesztve. 

 

Maczucza Miklós: elmondja, hogy a jelen anyagot a Pénzügyi Bizottság ma reggel 8 órától 

megtárgyalta elfogadhatónak fogadta el illetve ajánlja a Társulási tanács felé elfogadásra. 

Továbbá tolmácsolja a Pénzügyi Bizottság tagjainak köszönetét és elismerését a költségvetést 

összeállító hölgyeknek. 

A Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyaláskor felvetődött, hogy mindenki magasnak tartja a 

menedzsment költségvetését.  

Felvetődött egy dolog, ami nem a mostani, hanem egy későbbi Társulási ülésre vonatkozik, 

hogy azoknál a tagoknál ahol konyhát is működtetnek, a későbbiekben kerüljön 

megtárgyalásra, hogy egy intézményről van szó, ezért ne kezeljék külön a konyhát az 
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intézménytől, tehát a menedzsmentbe ne kettő részt kelljen nekik fizetni. A későbbiekben 

kerüljön felülvizsgálat tárgyává. 

 

Vivert János: elmondja, hogy Szőlősgyörök 40.000.000 Ft-os hozzájárulásokkal kezdte az 

együttműködést, ami most lecsökkent 19.000.000 Ft-ra.  

Évek óta vitába keveredik azzal, hogy Gyugy nem hajlandó fizetni a Szőlősgyörökbe járó 

gyugyi gyerekek után. Ezért az önkormányzat most is milliós nagyságrendű hozzájárulást 

fizet Gyugy után, Gyugy helyett. A 2010-es évben közel 4.000.000 Ft-ot. 

A baj az, hogy a társulás részéről ezt senki nem akarja támogatni, hogy egyöntetűen 

meghatározzák azt, hogy ha már egyek vagyunk, az egyik fél jól jár, a másik ne bukjon rajta. 

Ezt a dolgot is vigyük a Társulási Tanács elé. 

Szőlősgyörök is hajlandó lenne fizetni Lengyeltótiba járó Györöki gyerekek után, de Gyugy is 

fizessen a Györökbe járó gyerekei után, legalább annyit, mint amennyit mindenhogyan 

fizetne, ha nem Györökbe járnának a gyerekek.  

 

Móring József Attila: az iskolabusszal kapcsolatban szólal fel. Az iskolabusz üzemeltetésére 

1.800.000 Ft van. Ez kevés a fenntartására. A 2 autóbusz vezető bérét nem fedezi, nem hogy 1 

métert is menjenek vele. 

 

Gadányi István: szintén az iskolabusszal kapcsolatban szólal fel: a táskai gyerekek Buzsákba 

járnak iskolába. Korábban együttműködési megállapodás volt, most Buzsákkal együtt 

csatlakozott 2010. június 1-től a Lengyeltóti oktatási központhoz.  

Buzsák a táskai 35 tanuló után 2.800.000 Ft-ot fizet az állami költségeken kívül. Ez ha 

Volánnal utaztatnánk a gyerekeket, akkor a havi, tehát bérleti díjat fedezné. 

Jelenleg az van, hogy ezeket a költségeket nem látjuk, mert az oktatási központ a Buzsáki 

Önkormányzatnak utalja a pénzt. Ha Buzsáki Önkormányzat kapja, gondolom, hogy a számla 

is úgy realizálódik, hogy az önkormányzat a szolgáltató és ő fog erről elszámolni az oktatási 

központ felé. 

A bejáró tanulók után ez a pénz jár, akkor nálunk, mint önkormányzatnál mért nem 

jelentkezik. Ezt hiányolom. Kérdés az lenne, hogyan oldható ez meg? Mert ha úgy van, hogy 

az oktatási központ nekünk leszámlázza a gyerekek után járó, még a normatíva után járó 

összeget, akkor igényt tartunk erre a bejárási pénzre.  

 

Kara Lajos: reagál Gadányi István polgármester úr kérdésére. Az iskolabuszt Buzsák 

Önkormányzat üzemelteti, melynek költségei, a biztosítás, a gépkocsi vezető bére Buzsáknál 

jelentkezik, ezért Buzsáknak jár az a pénz, ami a normatívába vissza jár. 

 

Zsombok Lajos: reagál Vivert János felvetésére: Szőlősgyörök példája lehet annak, hogy lehet 

jelentős megtakarítással 100%-os szakosságot biztosítani. Szőlősgyöröknek Gyugy nem fizet, 

de Lengyeltóti sem fizet Öreglaknak vagy Buzsáknak, de Öreglak sem fizet Lengyeltótinak 

vagy Somogyvár se fizet, mert a Társulási Megállapodás úgy került elfogadásra, hogy a 

beiskolázási körzetek szerinti feladat ellátási helyet illeti meg ez a hozzájárulás. Gyugy 

beiskolázási körzete Lengyeltóti, ezért Lengyeltóti kapja meg. Lengyeltótiból is járnak át 

Buzsákba és Buzsákból is Lengyeltótiba, de mi nem fizetünk Buzsáknak. 

 

Nagyné Horváth Gabriella: pénzügyi szempontból válaszol az eddig felmerült kérdésekre. Az 

iskolabuszra a költségvetési törtvény 8. sz. melléklete szerint kapunk támogatást. Meg van 

határozva, mik azok a feltételek, amiknek teljesülnie kell az iskolabusz normatíva esetén. 

Gyerekszámú normatív támogatásról van szó. 
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A melléklet alapján került kimutatásra, hogy melyik települést mennyi normatíva támogatás 

illati meg. Az iskolabuszok a településen maradnak feladatként. Ezért ezeket a támogatásokat 

a ténylegesen iskolabuszt működtető önkormányzatok kapják.  

 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 98 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

                                                

4/2011. (II. 9.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és a 

Pogányvölgyi Kistérségi Fejlesztési Tanács 2011. évi 

költségvetését a Társulási Tanács megtárgyalta és 

javasolja, hogy az előterjesztést módosító javaslat 

nélkül terjesszék a Társulási Tanács elé. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

 

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  

 

Zsombok Lajos: elmondja, hogy a kiküldött mellékletek közül az 5 sz. melléklet az, amelyből 

látható, hogy melyik közoktatási intézményegység, tagintézmény mekkora költséggel részesül 

a közoktatási intézmény 808.000.000 Ft-os költségvetéséből.  

Tájékoztat a menedzsment költségeinek vállalásáról. 2010. július 1-jén úgy szólt a 

megállapodás, elkülönítik a menedzsmentet az intézmény egészéből és annak költségei 18-ad 

arányban osztoznak.  

 

(9:36-kor Jelenka György megérkezik.) 

 

A menedzsment költségeiből Lengyeltóti is 3/18-ad részt fizet. A menedzsmenttel kapcsolatos 

összes feladat Lengyeltótiba jött át. A menedzsmenthez jött át az összes tanuló nyilvántartás, 

személyi nyilvántartás, munkáltatói jogosítvány és minden egyéb dolog. Az intézményi 

kiszolgáló adminisztratív személyzet száma nem csökkent. 

A 15 munkaközösség költségei is bekerültek a menedzsmentbe. Ez 2.750.000 Ft körül van. 

 

Dékányné Károly Marianna: 2010-ben az egyetlen voltam, aki nem értettem egyet a 

menedzsment költségének a felosztásával. Somogyvámos egy egycsoportos óvodát és egy két 

tanulócsoporttal működő csak alsó tagozatos iskolára 2/18-ot fizet. Nem tartom igazságosnak. 

Kérés: a jövőben próbáljon a Társulási Tanács egy jobb megoldást találni erre a dologra. 

 

Zsombok Lajos: A menedzsment költségeit másképp is fel lehet osztani, de akkor a 

költségeken nem 18, hanem 9 felé osztozunk. Van 3 iskola amelyik önálló, a Fodor, a Szent 

László és az öreglaki iskola. Van 3 óvoda is, amelyik önálló, a Kincsem, a Kerekerdő és a 

Tündérkert óvoda és van 3 közös igazgatású tagintézmény a Szőlősgyöröki általános iskola és 
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óvoda, a Buzsáki általános iskola és óvoda Táskával együtt és van a Somogyvámosi általános 

iskola és óvoda egy tagintézmény. 

Igazságosabb úgy, hogy ezeket a költségeket Lengyeltóti, Öreglak és Somogyvár fizeti? 2/9-et 

Lengyeltóti, 2/9-et Öreglak, 2/9-et Somogyvár, 1/9-et Szőlősgyörök, 1/9-et Buzsák, 1/9-et 

Somogyvámos fizetne. 

 

Nagyné Horváth Gabriella: a pénzügyi összeállítás elkészítésénél minden 

tagintézményegységnél visszaterveztünk tervezett bevételnek az előző évi 

pénzmaradványnak. Az elszámolás része, hogy ezt a pénzmaradványt visszatervezzük. 

 

Zsombok Lajos: kéri a tagokat, mivel a Társulási Megállapodásban júliusban lett rögzítve ez a 

felosztás, most ne borítsuk fel, a tanévet fejezzük be így és június 30-ig térjünk rá vissza 

többször.  

Ebből a 900.000.000 Ft-os költségvetésből a Lengyeltóti iskoláé mindösszesen 180.000.000 

Ft és a felelősség és a működtetés a menedzsmentre hárul. Lengyeltóti a kiegészítő 

támogatásból sem kap semmit. 

A konyha ügyében Somogyvár és Öreglak vásárolt élelmiszerrel oldja meg étkeztetését. A 

többi esetben lehet mondani, hogy melegítőkonyhaként működik. A kérdés, hogy lehet 

megoldani az ételszállítás ügyét, hogy 2 órán belül kiszállításra kerüljön. A melegítő 

konyhára ugyanúgy kötelező az egy fő szakképzett személy foglakoztatása.  

 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

5/2011. (II. 9.) társulási tanácsi határozat 

 

A Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 

Intézmény 2011.évi költségvetését a Társulási Tanács 

megtárgyalta és javasolja, hogy az előterjesztést 

módosító javaslat nélkül terjesszék a Társulási Tanács 

elé. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

 

3) Egyebek 

 

- Tájékoztató a központi orvosi ügyeleti hozzájárulások mértékéről 

 

Zsombok Lajos: az ügyelettel a szerződés újra lett kötve, 2 év múlva mindenképp 

felülvizsgáljuk. Kötelezettséget vállaltunk, hogy a gépkocsira pályázathoz hozzájárul 

Lengyeltót is. Ha mi szerzünk tudomást pályázatról mi nyújtjuk be, ha a szolgáltató , akkor ő, 

partnerek leszünk.  

Előreláthatólag lesznek plusz költségek, mert kapunk 2 új mentőt, ami nem fér be a garázsba, 

amin nem lehet ajtót cserélni, így le kell majd bontani és felújítani.  



6  

Az orvosokkal is megtörtént a rendelő bérleti díjak és a költségek felülvizsgálata és 

megállapodtunk abban, hogy a 2011-es évben hogy kerül ez tervezésre. Sok kifogás merült fel 

arra vonatkozóan, mennyit használjanak fel a közös épületből az ügyelet és a mentők. Március 

31-ig közösen megvizsgáljuk a lehetőségét, hogy hogyan lehet a fűtést külön választani, a 

vizet. Vita folyik arról is, hogy fogják fizetni az átszerelés költségeit. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

                                                

6/2011. (II. 9.) társulási tanácsi határozat 

 

A társulási Tanács elfogadja a központi orvosi 

ügyeleti hozzájárulás mértékének tájékoztatóját. 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

- Tájékoztató a belső ellenőrzés települési hozzájárulások mértékéről  

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

                                                

7/2011. (II. 9.) társulási tanácsi határozat 

 

A társulási Tanács elfogadja a belső ellenőrzés 

települési hozzájárulások mértékének tájékoztatóját. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

- Sportkoncepció előkészítése 

 

Zsombok Lajos: Minden pályázatnak feltétele, hogy a fenntartó rendelkezzen stratégiai 

tervvel, intézkedési tervvel, koncepcióval.  Az Edukation Kft képviselője január elején 

keresett fel e-mail-ben, hogy ilyen koncepció elkészítésében jártassága van és vállalja a 

kistérség sport stratégiai tervének elkészítését a sportfejlesztéshez. Ennek költségei kb. 

1.000.000 Ft körüli lenne. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

                                                

8/2011. (II. 9.) társulási tanácsi határozat 

 

A Társulási Tanács döntése szerint nem kívánja 

igénybe venni az Edukation Kft. szolgáltatását, hanem 

a kistérség saját maga készíti el a sportkoncepciót és 

kötelezettséget vállal mindegyik önkormányzat, hogy 

a szolgáltatott adatai a valóságnak megfelelnek. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 
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- Buzsáki Tourinform iroda költségeinek kistérségi szintű közös átvállalása 

 

Kara Lajos: Elmondja kérését a Buzsáki Tourinform ügyében. 

A 90-es évek közepétől üzemel a Tourinform iroda. Kötelessége tájékoztatni bárki jelentkezőt 

arról, hogy mik találhatók Lengyeltótiban, Somogyváron és a kistérség többi településén. 

Információt kell adnia arról, hogy hol vannak kiadó szobák. 

A Tourinform ezt valamikor támogatta, több mint 50%-os finanszírozással. De évek óta 

semmilyen támogatást nem nyújt. Az önkormányzat finanszírozza a működését. 

A buzsáki önkormányzat is oda jutott, hogy sajnos egyedül nem tudja vállalni a fenntartását. 

A testületünk arra kéri a kistérségi társulást, hogy az egy személyi dolgozó munkabérével 

támogassa az iroda működését.  Semmi féle dologi kiadást, semmiféle telefonköltséget nem, 

csak a munkabért kéne átvállalni, ami éves viszonylatban 2.195.000 Ft járulékokkal együtt. A 

dologi kiadások közé tartozik, hogy a rendezvényekre el kell neki menni, maga az iroda 

költsége és a telefonhasználat. 

Testületi ülésen sajnos felmerült a megszűntetésének gondolata, mert nem biztos, hogy az 

önkormányzat fenn tudja tartani. A testület azt mondta, ha a kistérség hozzá járulna a bérhez, 

akkor a többi költséget vállalva tovább üzemeltetné az irodát, bízva abban, hogy jövőre kapna 

más külső forrást is. 

 

Zsombok Lajos: Elhamarkodott lenne azt mondani, hogy szűnjön meg, vagy igen, vállaljuk a 

költségeket. A következő Társulási ülésre kérjünk egy írásos beszámolót arról, hogy mit 

csinál az iroda. Ha beszámol és elmondja, hogy mit csinál, mit tud nyújtani a kistérség 

érdekében, akkor van mód megvizsgálni annak lehetőségét, hogy átvállalja a kistérség a 

költségeket. 

 

Móring József Attila: A beszámolóba arra kéne hangsúlyt fektetni, hogy mi az, amit ez az 

iroda tenni tudna az egész kitéréségért. 

 

Dr. Szatmári Ibolya: Buzsák egyetlen településként maradt ki a mozgókönyvtári 

feladatellátásból, ami szűken 1.000.000 Ft. Ez a kultúrához tágabban kapcsolódó dolog. Át 

lehetne gondolni ennek a normatívának a helyzetét is buzsáknak. 

 

Vivert János: Javasolja, hogy akiket reklámoz az iroda járuljanak hozzá a költségekhez. 

Szőlősgyörök is csak úgy tud hozzájárulni, ha azokkal, akiket reklámoz közösen mindenki ki 

veszi a részét. 

 

Zsombok Lajos: javaslat: a Társulási Tanács írásos tájékoztatást kér a következő Társulási 

ülésre, és megvizsgálják, hogy a Tourinform irodával, mit lehet tenni. 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

                                                

9/2011. (II. 9.) társulási tanácsi határozat 

 

A Társulási Tanács határozata szerint a következő 

Társulási Tanács ülésre írásos beszámolót kér a 

Buszáki Tourinform Iroda szakmai és pénzügyi 

tevékenységeiről. A beszámolót legkésőbb 2011. 

február 25-ig kell megküldeni az elnök részére. A 
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Társulási tanács a következő ülésen tárgyalja az iroda 

ügyét.  

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

 

 

Kollmann Gergely a Dél-balatoni Leadre Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. elnöke a Leader 

programról és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáról szól. 

A vidékfejlesztés új alapokra történő fektetésének megtörténtek az első lépései. 2011. február 

4-én aláírta az irányító hatóság ügyvezetője azt a 6/2011-es irányító hatósági közleményt, 

amely elrendeli a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálatát. 

Ezzel kapcsolatban a közlemény változott. Mindenkinek hozott egy hirdetményt, melynek 

kifüggesztését az irányítóhatósági közlemény rendel el minden önkormányzat faliújságján.  

Ennek a feladattervnek a lépései, hogy március 15-ig a Leader Helyi Akciócsoport tagságának 

minimum 25%-ának ki kell jelölni egy új tervezői csoportot. 

A tervezői csoport elvégzi a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát és erről március 

18-ig kell dönteni a részvénytársaság közgyűlésének. 

A turisztika és a mikrovállakozásra szánt fejlesztési forrásokat elvonják tőlünk, 

központosítják. A kérelmek kezelése átkerül Kaposvárra az MVH-hoz. 

A Leader 4-es tengellyel kapcsolatban 60 nappal korábban meg fog jelenni a közlemény, 

illetve a Vidékfejlesztési Miniszter rendelete erre vonatkozóan. Ezekhez a Leader 

rendeletekhez illeszkedve alakíthatjuk ki mi a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia keretében a 

HPMI-ket, ezeket a célterületeket, amelyekre mi találjuk ki, hogy mire, milyen módon, 

mekkora összegben és milyen támogatással írjuk ki a pályázatokat. 

Az irányítóhatóság a tervező csoportok kijelölésére február 15-ig adott határidőt. 

Kara ppolgármester úrral egyeztetve február 14-én 16 órakor lesz az indító megbeszélés, 

melyre minden részvényesünk meghívót kap. 

 

Zsombok Lajos: Móring polgármester úrral leülünk az 5 fős tervezői csoport tagjainak 

kiválasztásáról egyeztetni és utána telefonon egyeztetünk mindenkivel az 5 fő személyéről.  

 

 

Tájékoztató jelleggel: 

Zsombok Lajos: 2011. február 8-án találkozott a Közlekedés Tudományi Intézet Dél-

dunántúli Regionális Közlekedés Szervezési Irodájának munkatársaival és támogatásról 

biztosította őket, hogy a kidolgozott koncepciójuk, melyben Somogyvár-Vityapuszta-Gamás 

Fiaddal történő összekötésére tesznek javaslatot egy Bonnyapusztától Somogyvárig húzódó 

kelet-nyugati áttörés megtekintésével. 

 

Az ELTE-vel együttműködési megállapodást aláírt a kistérség a felsőoktatási kistérségi 

viszonyról. Gyakorlatilag ez a dolog lejárt, de azt ajánlotta fel, hogy a jövőben is nyitottak 

leszünk ilyen együttműködésre, mert nekünk pályázatoknál rengeteg előnyt jelentenek azok a 

kidolgozott helyzetfelmérések, anyagok, amiből nekünk csak be kell vágnunk. Ezért azt kérte, 

mi mindenre nyitottak leszünk, de az a kérés, hogy ezeket az anyagokat CD-n küldjék le 

nekünk.  

Felajánlotta, hogy ingyen és bérmentve a nyáron a Lengyeltóti Kollégiumba üdülhetnek is és 

a továbbiakban is várjuk a hallgatókat szakdolgozat és egyéb témában, amiben egymás 

segítségére lehetünk.  
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A Tanács támogatását kéri abban, hogy vannak az úgynevezett LEN napok, a Lágymányosi 

Egyetemi Napok, melynek keretében kapna a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás egy 

standot, ahol bemutatkozhatna a kistérség a boraival, pálinkáival, nevezetességeivel, buzsáki 

népművészettel, stb. Ez május közepe felé lenne.  

Van egy kötelező konferenciavállalásuk, amit a Tóti Napok péntekjére kértem, mert akkor 

nekünk van kötelezően különböző pályázati dolgaink. Ekkor az egyetem geográfiai és 

környezetfejlesztési tanszéke levonulna, megszervezné ezt a konferenciát, „Sikeres 

kistérségek, sikeres vállalkozások” címmel. 

Móring József Attila: Belováron március utolsó hétvégéjén lesz egy hagyományos 

mezőgazdasági kiállítás és vásár. Ez a horvátoknak olyan, mint nekünk a BNV. Ez van 

tavasszal is meg ősszel is. Minden alkalommal ott van a horvát köztársasági elnök, és jó 

kapcsolat alakult ki a Belovár-Bilobora megyei főispánnal, aki felajánlotta, hogy az ő 

standjukon kapunk helyet, illetve Belovár város is felajánlotta. Javasolja, mindenképp 

menjünk el, legyenek ott 3 napig a kistérség borászai, legyen dió, legyen pálinka, legyen 

ásványvíz, legyenek buzsáki szórólapok, meg mindenféle, ami a kistérséget reklámozhatná. 

Hívjuk ide ezeket a horvátokat, mutassuk meg értékeinket.  

További egyeztetések szükségesek a részvételről és a feltételekről.  

 

 

 

A társulási tanács a jegyzőkönyv hitelesítésére tagjai sorából felhatalmazza Molnárné 

Kubik Zsuzsanna, Hács Község polgármesterét.  

 

 

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

 

 

 

 

 

Molnárné Kubik Zsuzsanna                       Zsombok Lajos  

   jegyzőkönyv hitelesítő       a Társulási Tanács Elnök 


