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J e g y z ő k ö n y v 

 

készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 

 2011. március 10-én megtartott üléséről 

 

Jelen vannak:  Zsombok Lajos elnök 

                        Kara Lajos Buzsák polgármester 

  Jelenka György Gyugy polgármester  

   Molnárné Kubik Zsuzsanna Hács polgármester 

                       Horváth Krisztián Kisberény polgármester 

 if. Gyurákovics László Somogyvár alpolgármester 

 Klotz Péter Szőlősgyörök polgármester 

 Maczucza Miklós Öreglak polgármester 

                        Dékányné Károly Marianna Somogyvámos polgármester                        

                       Tóth Csaba Pamuk alpolgármester                    

                       Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

                       Nagyné Horváth Gabriella Pénzügyi Irodavezető 

                       Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető 

   Szűcs Gábor humánpolitikai referens 

                        Rozner Ibolya jegyzőkönyvvezető 

       

Távol van:      Kőműves Mónika Dél-dunántúli Reg. Államig. Hivatal 

 

 

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 elfogadása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

2.  Az intézményi térítési díjak megállapítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

3.  A Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 

 főigazgatói álláshelyre pályázat kiírása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

4.  A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás területén működő közoktatási 

 intézményekben a 2011/2012 tanévben indítható csoportok és osztályok számának 

 meghatározása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

5.  Óvodai felvétel és általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 
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6.  Óvodák nyári takarítási szünetének megszervezése 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

7.  Órarendbe épített úszásoktatás költségei 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

8.  Iskolatej programban való részvétel 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

9.  A belső ellenőrzés 2011. évi feladatainak ütemterve 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

10.  Mozgókönyvtári tevékenységre vonatkozó együttműködési megállapodás módosítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

11.  A buzsáki Tourinform Iroda támogatási ügyének megtárgyalása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

12. Egyebek 

 

- Házsongárdért Alapítvány támogatása 

- Lengyel Tibor r. alezredes kinevezésének jóváhagyása Fonyód kapitányságvezetői 

beosztásába 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

                                                

10/2011. (III.10.) 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: 

 

 

1.   A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és a Pogányvölgyi Kistérségi 

 Fejlesztési Tanács 2011. évi költségvetésének elfogadása 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök  

Maczucza Miklós: A Pénzügyi Bizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra 

javasolja. 

Zsombok Lajos: Mivel nincs kérdés, kiegészítés, javasolta, hogy a kiküldött anyag szerint a 

tanácsülés fogadja el a javaslatot. 

Mielőtt szavazásra tette fel a kérdést, újra felhívta a figyelmet, hogy az anyagban dőlt betűvel 

szedettek szerint a társulás által fenntartott intézmények számára – és ez elsősorban a Fodor 
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András iskolára vonatkozik, mivel a legmagasabb  költségvetéssel rendelkezik – kötelező 3 

%- os tartalékképzést rendeltünk el, amit saját hatáskörben kell megtennie az intézménynek. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 88 igen szavazattal, 12 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2011. (III.10.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa a társulás 2011.évi költségvetését 

983.698 e Ft bevétellel és kiadással állapítja meg. 

 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

2.  Az intézményi térítési díjak megállapítása 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök  

Molnárné Kubik Zsuzsanna: Az Oktatási Bizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúan 

elfogadásra javasolja. 

Zsombok Lajos: Felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslatban március 1-től szereplő térítési 

díjak helyesen április 1-től lépnek életbe, mivel nincs visszamenőlegesen megállapító hatálya. 

A javaslatban jól látszik, hogy a nyersanyag normákat egységesítettük, de a rezsi mértékétől 

függően különbségek vannak a végösszegekben, illetve Somogyváron, Öreglakon és 

Somogyvámoson a vásárolt élelmiszerek miatt az intézmény állapította meg. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

12/2011. (III.10.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa a Fodor András Általános Iskola, 

Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai 

Szakmai Szolgáltató Intézménynél 2011.április 1-től 

alkalmazott étkezési térítési díjak mértékét a 

melléklet szerint állapítja meg. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

 

3.  A Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 

 főigazgatói álláshelyre pályázat kiírása 
 Előadó: Zsombok Lajos elnök  

Molnárné Kubik Zsuzsanna: Az Oktatási Bizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúan 

elfogadásra javasolja. 

Zsombok Lajos: Nagyon részletes, a forgatókönyvet is tartalmazó előterjesztést készített Dr 

Szűcs Gábor. Előtte kérdés volt, hogy milyen iskolai végzettséggel tölthető be. Gábor itt jól 

kiemelte, hogy a többcélú intézménynél mindig a legmagasabb iskolai végzettséget igénylő 
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intézményi dolgozóval lehet betölteni a főigazgatói álláshelyet. Ez itt egyetemi végzettséget 

jelent. A szerződés hosszára 5 évet javasolunk, a vezetői pótlék mértéke a szerződés 

megkötésekor legyen megállapítva. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

13/2011. (III.10.) társulási tanácsi határozat 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa a Fodor András Általános Iskola, 

Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-

szakmai Szolgáltató Intézmény főigazgatói 

álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki. 

A Társulási Tanács megbízza Lengyeltóti Város 

Jegyzőjét a pályáztatási eljárás jogszabályokban 

meghatározottak szerinti lefolytatására. 

A Társulási Tanács a pályázati feltételeket és a 

pályázat tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: 

 egyetemi szintű pedagógus végzettség és 

szakképzettség, 

 pedagógus szakvizsga keretében szerzett 

szakképzettség; 

 legalább 5 év pedagógusi munkakörben 

szerzett szakmai gyakorlat; 

 a pályázati elbírálásnál előnyt jelent: legalább 

2 év intézményvezetői gyakorlat és a közoktatás 

vezetői szakvizsga; 

 a vezetői megbízás időtartama 5 évre szól; 

 bérezés az 1992. évi XXXIII. törvény szerint; 

 a vezetői megbízás kezdő napja: 2011. 

augusztus 1. 

 a pályázatot 2 példányban postai úton vagy 

személyesen Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 

Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. címre, 

Zsombok Lajos elnöknek címezve kell benyújtani; 

 a pályázat benyújtásának határideje a 

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán 

történő közzétételtől számított 30 nap; 

 a pályázat részeként benyújtandó 

dokumentumok: iskolai végzettséget és szakvizsgát 

tanúsító oklevelek másolata; szakmai önéletrajz; az 

intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai 
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helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 

(vezetési program); három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítványt; nyilatkozat a pályázat nyílt 

vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról; nyilatkozat 

arról, hogy hozzájárul a jogszabályban 

meghatározott véleményezők részére a pályázat 

tartalmának a megismeréséhez; adatvédelmi 

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul; 

 a pályázat elbírálásának határideje a 

véleményezési határidő leteltét követő első társulási 

ülés; 

 felvilágosítás a (06)85/330-873 telefonszámon 

Zsombok Lajos elnöktől kérhető 

 pályázati kiírás további közzétételének helye: 

Oktatási és Kulturális Közlöny; Társulás 

önkormányzatainál a helyben szokásos módon. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

 

4.  A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás területén működő közoktatási 

 intézményekben a 2011/2012 tanévben indítható csoportok és osztályok számának 

 meghatározása 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Molnárné Kubik Zsuzsanna: Az Oktatási Bizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúan 

elfogadásra javasolja. 

Zsombok Lajos: Az előterjesztésben szereplő számok nem pontos számok, mivel még nem 

fejeződtek be a tanulási képesség vizsgálatok, ez tehát változhat. 48 tanulócsoport fog indulni 

az iskolákban, az óvodákban 18 csoport úgy, hogy a táskai óvodában is indul egy csoport. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

14/2011. (III.10.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa a Fodor András Általános Iskola, 

Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai 

Szakmai-szolgáltató Intézményben a 2011/2012-es 

tanévben indítható óvodai csoportok és általános 

iskolai tanulócsoportok számát - a 2011-ben várható 

óvodai és iskolai beiratkozások előre becsült adatai 

alapján - az alábbiak szerint állapítja meg: 
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Óvodák 
Csoportok száma 

1. nevelési év 2. nevelési év 3. nevelési év 

Kincsem Óvoda (Lengyeltóti) 2 2 2 

Tündérkert Óvoda (Somogyvár) 1 1 1 

Kerekerdő Óvoda (Öreglak) 1 1 1 

Barátihegyi Óvoda (Barátihegy) 1 

Lurkó Óvoda (Szőlősgyörök) 1 

Napsugár Óvoda (Hács) 1 

Tulipán Óvoda (Buzsák) 1 

Táskai Óvoda (Táska) 1 

Tarkarét Óvoda (Somogyvámos) 1 

 

 

Általános Iskolák 
Évfolyam / osztályok száma 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Fodor András Általános Iskola 

(Lengyeltóti) 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Gárdonyi Géza Általános Iskola 

(Szőlősgyörök) 
1 1 1 1 1 1 

Buzsáki Általános Iskola 

(Buzsák) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Öreglaki Általános Iskola 

(Öreglak) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Szent László Király Általános Iskola 

(Somogyvár) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Lotz János Általános Iskola 

(Somogyvámos) 
1 1 - - - - 

 

A Társulási Tanács hozzájárul az egyes óvodai 

csoportok, iskolai osztályok maximális létszámának 

20%-kal való túllépéséhez. 

A Társulási Tanács a napközis csoportok számáról a 

szeptemberi tanévkezdést követően, a napközis 

igények felmérésének ismeretében dönt. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 
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5.  Óvodai felvétel és általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása 
 Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Molnárné Kubik Zsuzsanna: Az Oktatási Bizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúan 

elfogadásra javasolja. 

Zsombok Lajos: Az előterjesztés a korábbi Lengyeltóti gyakorlatot rögzíti, mivel úgy sincs 

meg minden vizsgálat az áprilisi beiskolázáshoz. A biztonságos beiskolázáshoz jó lenne, ha 

már adataink lennének, ezért készítették el így a javaslatot. A megyei tanulási képességet 

vizsgáló bizottság nagyon túlterhelt, egy-két gyereknél előfordul, hogy csak augusztusban 

lesz meg az eredmény, így ez néhány fővel befolyásolhatja. Javasolt beiratkozás időpontját 

ennek megfelelően határozzuk meg, illetve az intézmények majd értesítik a szülőket az 

időpontról. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

15/2011. (III.10.) társulási tanácsi határozat 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa a  Fodor András Általános Iskola, 

Óvoda, Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai  Szakszolgálat, 

Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 

valamennyi óvodájában és általános iskolájában a 

nagyobb  létszámú gyermekek egy időszakon 

belüli óvodai felvételének,  valamint a tanköteles 

tanulók iskolai beiratkozásának időpontját minden 

év április utolsó két munkanapjára határozza meg. 

Az óvodai felvétel és az általános iskolai beiratkozás 

időpontjáról az azt megelőző legalább 30 nappal az 

illetékes óvoda és általános iskola vezetője írásos 

hirdetmény útján köteles tájékoztatni a szülőket. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

 

6.  Óvodák nyári takarítási szünetének megszervezése 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Molnárné Kubik Zsuzsanna: Az Oktatási Bizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúan 

elfogadásra javasolja. 

Zsombok Lajos: A nyári szünet időtartama alatt folyamatosan működik óvoda, a bezárt óvoda 

helyett fogadó óvodák vannak. A gyerekek beszállításáról gondoskodni kell az iskolabusszal. 

3 óvoda működik folyamatosan.  Kiszámolták a hozzájárulás mértékét, ez a térítési összeg 

óvodánként nem egyforma a különböző költségek miatt. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 
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16/2011. (III.10.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa a Fodor András Általános Iskola, 

Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-

szakmai Szolgáltató Intézmény óvodáinak nyári 

takarítási szünetét az alábbiak szerint határozza meg: 

 ÓVODA TELEPÜLÉS 
NYÁRI SZÜNET 

IDŐSZAKA 

NYÁRI 

SZÜNET 

IDŐTARTAMA 

FOGADÓ 

INTÉZMÉ

NY 

1

. 

KINCSEM 

ÓVODA 

LENGYELTÓT

I 

2011.07.18.-

2011.07.22. 

1 HÉT (5 

munkanap) 

HÁCSI 

TELEPHEL

Y 

2

. 
LURKÓ ÓVODA 

SZŐLŐSGYÖR

ÖK 

2011.06.27.-

2011.07.15 

3 HÉT (15 

munkanap) 

KINCSEM 

ÓVODA 

3

. 

KINCSEM 

ÓVODA HÁCSI 

TELEPHELYE 

HÁCS 
2011.08.08.-

2011.08.26. 

3 HÉT (15 

munkanap) 

KINCSEM 

ÓVODA 

4

. 

TARKARÉT 

ÓVODA 

SOMOGYVÁ

MOS 

2011.08.01.-

2011.08.19. 

3 HÉT (15 

munkanap) 

KINCSEM 

ÓVODA 

5

. 
TULIPÁN ÓVODA BUZSÁK 

2011.07.25.-

2011.08.19 

4 HÉT (20 

munkanap) 

KINCSEM 

ÓVODA 

6

. 

TULIPÁN ÓVODA 

TÁSKAI 

TELEPHELYE 

TÁSKA 
2011.07.25.-

2011.08.19 

4 HÉT (20 

munkanap) 

KINCSEM 

ÓVODA 

7

. 

KEREKERDŐ 

ÓVODA 
ÖREGLAK 

2011.08.08.-

2011.08.26. 

3 HÉT (15 

munkanap) 

BARÁTIH 

EGYI 

TAGOZAT 

8

. 

KEREKERDŐ 

ÓVODA-BARÁTI 

HEGYI 

TAGOZATA 

ÖREGLAK-

BARÁTI 

HEGY 

- - - 

9

. 

TÜNDÉRKERT 

ÓVODA 
SOMOGYVÁR 

2011.08.01.-

2011.08.19. 

3 HÉT(15 

munkanap) 

KINCSEM 

ÓVODA 

 

Az egyes óvodák nyári bezárásának időtartama alatt 

a gyermekek fogadó óvodába történő szállítása a 

Lengyeltótiban, Somogyváron és Buzsákon működő 

iskolabuszokkal, illetve az egyes önkormányzatok 

által működtetett falugondnoki szolgálat járműveivel 

történik. 

A fogadó óvoda költségeihez a gyermek 

lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes 

önkormányzat az alábbi összegekkel járul hozzá 

ellátási naponként és gyermekenként: 

 ÓVODA FOGADÓ HÁZZÁJÁRULÁS HÉT 
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INTÉZMÉNY FT / NAP / 

GYERMEK* 

1

. 

KINCSEM 

ÓVODA 

LENGYELTÓTI 

HÁCSI ÓVODA 
2.054 Ft 

(451.800 Ft / 220 nap) 

1 HÉT (5 

munkanap) 

2

. 

LURKÓ ÓVODA 

SZŐLŐSGYÖRÖK 

KINCSEM 

ÓVODA 
1.064 Ft 

(234.400 Ft / 220 nap) 

3 HÉT (15 

munkanap) 

3

. 

KINCSEM 

ÓVODA HÁCSI 

TELEPHELYE 

KINCSEM 

ÓVODA 
1.064 Ft 

(234.400 Ft / 220 nap) 

3 HÉT (15 

munkanap) 

4

. 

TARKARÉT 

ÓVODA 

SOMOGYVÁMOS 

KINCSEM 

ÓVODA 
1.064 Ft 

(234.400 Ft / 220 nap) 

3 HÉT (15 

munkanap) 

5

. 

TULIPÁN ÓVODA 

BUZSÁK 

KINCSEM 

ÓVODA 
1.064 Ft 

(234.400 Ft / 220 nap) 

4 HÉT (20 

munkanap) 

6

. 

TULIPÁN ÓVODA 

TÁSKAI 

TELEPHELYE 

KINCSEM 

ÓVODA 
1.064 Ft 

(234.400 Ft / 220 nap) 

4 HÉT (20 

munkanap) 

7

. 

KEREKERDŐ 

ÓVODA 

ÖREGLAK 

BARÁTI HEGYI 

TAGOZAT 
457 Ft 

(100.600 Ft / 220 nap) 

3 HÉT (15 

munkanap) 

8

. 

KEREKERDŐ 

ÓVODA-BARÁTI 

HEGYI 

TAGOZATA 

- - - 

9

. 

TÜNDÉRKERT 

ÓVODA 

SOMOGYVÁR 

KINCSEM 

ÓVODA 
1.064 Ft 

(234.400 Ft / 220 nap) 

3 HÉT(15 

munkanap) 

Az óvodák nyári takarítási szünetéről, valamint a 

bezárás ideje alatt igénybe vehető óvodai ellátásról a 

szülőket az illetékes óvoda vezetője tájékoztatja. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

 

7.  Órarendbe épített úszásoktatás költségei 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Molnárné Kubik Zsuzsanna: Az Oktatási Bizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúan 

elfogadásra javasolja április 1-től. 

Zsombok Lajos: Az uszoda vezető munkaidő leterheltségét megvizsgáltuk, kiderült, miközben 

a települések ingyenesen veszik igénybe az uszodát, ez mellett még Lengyeltóti fizeti az 

úszásoktatót is. A közoktatási törvény szerint a testnevelő tanárok  jogosultak az 

úszásoktatásra, ill. az úszómestert is ki fogják váltani. Az uszoda vezető a jelenlegi gyakorlat 

szerint nagyon leterhelt, reggeltől estig az uszodában van, szeretnénk letisztázni, hogy a 

munkaideje hogy van beosztva, annak érdekében, hogy a fennmaradó időben az 

uszodabérletet kifizetve magántanulókat oktathasson. 

Kimutattuk, melyik intézmény mennyi időt vesz igénybe a 18 órából,  itt látszik, hogy a 18 

óra fele eleve a mienk. Azt is megnéztük, mi a kedvezőbb az intézményeknek, illetve a 
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fenntartónak.  Viszonylag kis fizetésű kolléganőt fizetjük, vagy a testnevelő tanárnak 

magasabb bért túlórában.  De azt gondolnám jónak, hogy az első két osztályt az uszodavezető 

tanítsa, mivel neki ez a szakmája. 

Úgy gondoltam, ne döntsünk most, mindenki otthon a testülettel beszélje meg, döntsék el. 

Kara Lajos: szerinte jó ötlet, hogy mindenki döntse el otthon. 

ifj. Gyurákovics  László: amíg nem változik a törvény, addig uszómesterre szükség van. Az 

első két osztályt is fizetni kell? 

Zsombok Lajos: igen, azt kell fizetni. A későbbi órákat már tarthatja a testnevelő tanár, ha van 

képesítése. De az uszodavezető vezetői feladatának ellátása van veszélyben a túl sok oktatás 

miatt.   

Klotz Péter:  a heti órákat lehet-e összevontan tartani, azaz az óraszámokat összevonni. Ne 

kelljen vizes fejjel kijönni a hidegre a gyerekeknek. 

ifj. Gyurákovics László:  Felső tagozatra is ki lehet ezt terjeszteni? Tehát összevonva: arról 

kell döntenünk, hogy csak az első két osztálynak tartsa-e a Szilvi az oktatás, vagy minden 

tanulónak, vagy a felsősöknek a testnevelő tanár tartsa, ezenkívül, hogy összevontan tartsuk-e 

az úszás órákat. 

Zsombok Lajos: Igen. A közoktatási törvényt elfogadják, emelt testnevelés óra valószínűleg 

2012-től lesz. 

Dr Szatmári Ibolya jegyző: Ha a uszodavezető bérét fizeti a testület, akkor 2 bért fizet, 

egyrészt az uszodavezetőét, másrészt a kísérő tanárét. Tehát következő testületi ülésre át kell 

gondolni, milyen mértékben van szükség az oktatásban az uszodavezetőre, mert így nagyon le 

van terhelve és ez a vezetői feladatai ellátása terhére ment már. 

Zsombok Lajos: kérem, az áprilisi tanácsülésre a polgármesterek ezt készítsék elő, és Bertalan 

Bernadettet kérem, hogy az ülés előtt gyűjtse össze a javaslatokat, ötleteket, kinek milyen 

igénye van. 

Aki egyetért a határozathozatal elnapolásával azzal, hogy a következő tanácsülésen 

meghozzuk a döntést, az kézfeltartással szavazzon. Természetesen így az életbe lépés hatálya 

sem április 1., hanem egy későbbi időpont lesz.  

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

17/2011. (III.10.) társulási tanácsi határozat 

Az órarendbe épített úszásoktatás költségeinek 

elfogadását elnapolja a következő tanácsülésre azzal, 

hogy a polgármesterek a képviselő testületükkel 

egyénileg megtárgyalják. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

8.  Iskolatej programban való részvétel 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Molnárné Kubik Zsuzsanna: Az Oktatási Bizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúan 

elfogadásra javasolja. 

Zsombok Lajos: A támogatás utófinanszírozott. A rendelet nem teszi lehetővé a szállító 

előfinanszírozási lehetőségét, mivel Lengyeltóti 50 %-os támogatottságú. A Drávatejjel 

kedvező fizetési kondíciót tudtunk megbeszélni.  

Dékányné Károly Marianna: Milyen gyakori a szállítás? Naponta szállítanak-e? Az iskolának 

nincs hűtőkapacitása annyi dobozos tejet tárolni a következő napra. 
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Zsombok Lajos: ezt a felvetést még megtárgyaljuk a Drávatejjel, remélhetőleg nem fog 

gondot okozni a napi szállítás.  

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

18/2011. (III.10.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa határozatában dönt a 

vidékfejlesztési miniszter 44/2010. (XII.22.) VM 

rendelete alapján kiírt iskolatej programban való 

részvételről. 

Az iskolatej program előfinanszírozását a résztvevő 

tanulók száma alapján az egyes intézményeket 

működtető önkormányzatok a Pogányvölgyi 

Kistérség 11743105-15571380 számú számlájára 

minden tárgyhónapot megelőző hónap 25-éig 

átutalják. 

Az iskolatej programban az egyes településeken 

működő általános iskolák az alábbi induló tanulói 

létszámmal vesznek részt: 

Intézmény neve és telephelye Induló tanulólétszám 

Általános Iskola - Buzsák 120 fő 

Fodor András Általános Iskola - Lengyeltóti 31 fő 

Általános Iskola - Öreglak 170 fő 

Lotz János Általános Iskola - Somogyvámos 29 fő 

Szent László Király Általános iskola - Somogyvár 190 fő 

Gárdonyi Géza Általános Iskola - Szőlősgyörök 83 fő 

összesen: 623 fő 

 

Az iskolatej programban résztvevő tanulók 

számának tartós változását az illetékes intézmények 

vezetői a Kistérségi Iroda részére a változást követő 

3 munkanapon belül kötelesek jelezni. 

A Társulási Tanács a beérkezett ajánlatok alapján az 

iskolatej program keretében igényelhető termékek 

szállítására a Dráva Tej Tejipari Feldolgozó és 

Értékesítő Kft. (7570 Barcs, Mészégető út) céget 

bízza meg. 

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét 

a szállítási szerződés aláírására. 

       Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 
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Zsombok Lajos: Mivel Gadányi István távozni szeretne, még napirenden kívül, beszélgetés 

szintjén térjünk vissza az oktatási intézmény költségvetésére. Tudjuk, hogy a települések 

költségvetése milyen szoros, és pl. Táska, Buzsák esetében milyen nehézséget okoz az óvoda, 

iskola fenntartása, vagy pl. Pamuk esetében.  Hogy is jelenik meg az, ha nincs pénzünk? 

Tehát ha valaki nem fizeti be az oktatási költségből a rá eső részt, akkor az ottani óvodában 

vagy iskolában nem kap fizetést a pedagógus. Végig kell gondolni, ez 12-13 millió Ft-ot 

jelent.  A nyár folyamán majd megnézzük, hol, kinél milyen összeget tudunk megtakarítani, a 

3 %-ot eleve meg kell. Kérem, hogy otthon mindenki a saját intézményével nézesse meg, hol 

tud megtakarítani. 

Klotz Péter: Kiírták az új KEOP pályázatokat, ezek megpályázása esetén energia 

megtakarítást lehet elérni, ami valamelyest csökkenti a költségeket. 

Zsombok Lajos: Ezzel nem lehet annyit megspórolni, amennyit pl. Táskának vagy Pamuknak 

be kell fizetni. De most kimondottan erre a célra írták ki az ÖNHIKI-s pályázatot, így 

Pamuknak és Táskának be kell adni, nagy esélye van nyerni. 

Dr Szatmári Ibolya jegyző: Annyit szeretetett volna mondani, hogy az azonnali beszedési 

megbízáshoz való hozzájárulást minden település megadta, kivéve Pamuk. Ezt most is 

tisztelettel kérte. 

Tóth Csaba: A képviselő testület nem fogadta el az inkasszó megbízásra vonatkozó 

előterjesztést. 

Gadányi István: A táskai önkormányzat ezt a költségvetést nem tudja elfogadni, további 

tárgyalásokra várnak Buzsák részéről. Amit az államtól kapnak havi normatívát, azt be tudják 

finanszírozni. Mindenképpen megegyezésre törekszik. 

 

 

 

9.  A belső ellenőrzés 2011. évi feladatainak ütemterve 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

Zsombok Lajos: A belső ellenőrzés 2011. évi feladatait részletesen tárgyalja az 

előterjesztés, ehhez külön nem kívánt hozzáfűzni semmit.  

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

19/2011. (III.10.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás a 

belső ellenőrzés 2011. évi munkatervét a melléklet 

szerinti ütemezéssel és tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 
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10.  Mozgókönyvtári tevékenységre vonatkozó együttműködési megállapodás 

 módosítása 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Zsombok Lajos: Buzsák meghozta a testületi döntést, így amikor a minisztériumból megjön 

az okirat velük is megkötjük majd a szerződést.  A jelenleg érvényben lévő szerződéseket 

december 31-ig meghosszabbítjuk. A következő tanácsülésre kérte előterjeszteni a tavalyi évi 

mozgókönyvtári elszámolást és az idei évi tervezetet.   

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

20/2011. (III.10.) társulási tanácsi határozat   
 A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa a mozgókönyvtári feladok 

ellátására vonatkozó a Pogányvölgyi Többcélú 

Kistérségi Társulás és a Lengyeltóti Városi 

Művelődési Ház és Könyvtár között megkötött 

együttműködési megállapodás érvényességi idejét 

2011. december 31-ig hosszabbítja meg. 

 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

 

11.  A buzsáki Tourinform Iroda támogatási ügyének megtárgyalása 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Zsombok Lajos: Felkérte Kara Lajost, néhány szóban mondja el a problémát. 

Kara Lajos: Igaz, hogy a Tourinform iroda Buzsákban dolgozik, de nem csak Buzsáknak. 

Viszont nekik kell állniuk minden költséget (telefon, villany stb.) Nem lenne jó, ha gazdasági 

okokból megszüntetnénk az Irodát. 

Klotz Péter: Úgy gondolta, hogy ennek a támogatásnak a megítéléséhez testületi döntések 

kellenek. Szerinte ez tájékoztató jellegű előterjesztés, az lenne jó, ha a Turinform iroda 

vezetője kimenne a testületekhez bemutatni a munkáját. 

Kovács Józsefné, Turinform: Természetesen kimegy az önkormányzatokhoz, azt kérte, hogy a 

beterjesztett anyagát juttassák el mindenkinek, illetve, ha van valami tisztázandó kérdés, azt 

előre neki jelezzék. 

Dr Szatmári Ibolya jegyző: a költségek 10 felé osztódtak, pedig 12-en vagyunk. Nikla, Táska 

nem szerepel benne, pedig ott van látványosság, ami néhány más településről nem mondható 

el. 

Zsombok Lajos:  Tájékoztató anyagként javasolta elfogadni az előterjesztés, következő ülésre 

minden testület meghozza a határozatát és beküldik a végleges elfogadáshoz.  

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

21/2011. (III.10.) társulási tanácsi határozat 

A buzsáki Tourinform Iroda támogatási ügyében 

benyújtott előterjesztés elfogadását elnapolja a 
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következő tanácsülésre azzal, hogy a polgármesterek a 

képviselő testületükkel  egyénileg megtárgyalják. 

     

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

12.  Egyebek 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök 

- Házsongárdért Alapítvány: 

Zsombok Lajos: Házsongárdért Alapítvány fog létrejönni, melynek alapítványi tagjai leszünk. 

Alapítvány létrejöttének az az oka, hogy a magyar sírokat egy éjszaka tüntetik el Kolozsvár 

szívéből, és ezt a nemzeti sírkertet szeretnénk megvédeni. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

22/2011. (III.10.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa javasolja a társult települési 

önkormányzatoknak, hogy a Házsongárdért 

Alapítvány támogatására önkormányzatonként 

legalább10.000 forintot ítéljenek meg. 

 

A társult önkormányzatok a felajánlott 

pénzösszegeiket a Pogányvölgyi Többcélú 

Kistérségi Társulás 11743105-15571380-00000000 

számú számlájára utalják át 2011. május 31-ig. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás a 

települési önkormányzatok által megállapított 

támogatást egy összegben átutalja a Házsongárdért 

Alapítvány által megadott számlaszámra. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa felhatalmazza Zsombok Lajost a 

társulás elnökét a támogatási szerződés megkötésére 

a Házsongárdért Alapítvánnyal. 

 

A támogatás felhasználásáról az elszámolást 

követően a társulás tájékoztatja a támogató 

önkormányzatokat. 

     

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 
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- Lengyel Tibor kinevezése: 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

23/2011. (III.10.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa Lengyel Tibor r. alezredes 

kinevezését a Somogy Megyei Rendőr-

főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód 

kapitányságvezetői beosztásába, jóváhagyja. 

     

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

- Balatoni Fejlesztési Tanács 

Zsombok Lajos:  Tájékoztató jelleggel: a Balatoni Fejlesztési Tanács üléséről tájékoztató 

anyagot kaptunk. Mivel valamikor mi a Nyugat-Balatoni  kistérség része voltunk, a 

Pogányvölgyi Kistérség hozzájárulást fizet a Balatoni Fejlesztési Tanácsnak, évi  127.764 Ft-

ot, ami nem változott. Ezt az összeget a lakosság szám arányában kell majd kifizetni. 

 

 

Klotz Péter: Mátrix díjcsomagban ki nincs benne? Az lenne a jó, ha minél többen benne 

lennének, a költségek csökkentése miatt. 

Dr Szatmári Ibolya jegyző: A holnapi naptól új szerződéseket írunk, aki szeretne még valamit 

elintézni, keresse Bertalan Bernadettet.  

 

Kara Lajos: Van egy pékség, aki szeretne bejelentkezni beszállítónak a kistérségbe. Kihez 

fordulhat? 

Zsombok Lajos: Az intézmények gazdasági vezetőjének tegyen ajánlatot, minden intézmény 

önmaga dönt. 

 

A társulási tanács a jegyzőkönyv hitelesítésére tagjai sorából felhatalmazza Jelenka 

Györgyöt, Gyugy polgármesterét. 

 

 

Zsombok Lajos a Társulási Tanács elnöke, megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

 Jelenka György             Zsombok Lajos  

       jegyzőkönyv hitelesítő       a Társulási Tanács Elnök 


