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J e g y z ő k ö n y v 
 

készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 

2011. április 7-én megtartott üléséről 

 

Jelen vannak:  Zsombok Lajos elnök 

                        Kara Lajos Buzsák polgármestere 

  Jelenka György Gyugy polgármestere  

   Móring József Attila Somogyvár polgármestere 

 Molnárné Kubik Zsuzsanna Hács polgármestere 

                       Horváth Krisztián Kisberény polgármestere 

 Klotz Péter Szőlősgyörök polgármestere 

 Maczucza Miklós Öreglak polgármestere 

                        Dékányné Károly Marianna Somogyvámos polgármestere                        

                       Tóth Csaba Pamuk polgármestere   

 Dr. Kollman Gergely Leder ZRt                   

                       Dr. Szatmári Ibolya jegyző megbízásából Dr. Bek Melinda hatósági 

 irodavezető 

                       Nagyné Horváth Gabriella Közgazdasági Irodavezető 

                       Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető 

   Szűcs Gábor humánpolitikai referens 

 Sándor János beruházási főmunkatárs 

                       Rozner Ibolya jegyzőkönyvvezető 

       

 

 

Zsombok Lajos elnök javasolta, hogy a megküldött napirendi pontokon kívül 7. napirendi 

pontként a helyben kiosztott Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi 

Közbeszerzési Terve tárgyú előterjesztést is tárgyalja a Társulási Tanács. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetési határozatának 

módosítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

2. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásnak módosítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

3. A Fodor András Általános Iskola és Óvoda tagintézményeinek épület felújítására 

vonatkozó pályázat benyújtása a 7/2011 (III.9.) BM rendelet alapján 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  
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4. Beszámoló a 2010-ben végzett mozgókönyvtári ellátásról és az ezzel kapcsolatos normatív 

támogatás felhasználásáról, tájékoztató a 2011. évre tervezett támogatás felhasználásáról 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

5. Elvi hozzájárulás kistérségi koordinátori ajánláshoz 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

6. Egyebek 

- Csatlakozás az „Iskola rendőre” programhoz 

Előadó: Lengyel Tibor Fonyód Város rendőrkapitánya 

- A Balatoni Régió Közbiztonsági Együttműködési Programjában való részvétel 

Előadó: Lengyel Tibor Fonyód Város rendőrkapitánya 

 

7. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi Közbeszerzési Terve 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

                                                

24/2011. (IV.7.) 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 2010. évi költségvetési 

határozatának   módosítása 

  Előadó: Zsombok Lajos elnök  
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Maczucza Miklós: A Pénzügyi Bizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra 

javasolja. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

25/2011. (IV.7.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

évi törvény (továbbiakban: Áht.) 65.§. (5) bekezdésének 

felhatalmazása alapján a 2010.évi költségvetésről szóló 

3/2010. (II.03.) sz. határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

1./ A határozat II. fejezete a Költségvetés bevételei és 

kiadásai az alábbiak szerint módosul: 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi 

költségvetése 

3. (1) A Társulási Tanács a kistérségi társulás 2010.évi 

költségvetésének: 

 

a) tárgyévi költségvetési bevételét 866.107ezer Ft-ban 

aa) működési bevételét 862.621 ezer Ft-ban 

ab) felhalmozási bevételét     3.486 ezer Ft-ban  

 

ba) működési költségvetési kiadásait 939.369 ezer Ft-ban 

- Személyi jellegű kiadások 433.431 ezer Ft-ban 

- Munkaadókat terhelő járulékok 112.534 ezer Ft-ban 

- Dologi jellegű kiadások 243.349 ezer Ft-ban 

- Speciális célú támogatások                    91.589 ezer Ft-ban 

 

bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 55.896 ezer Ft-ban 

Beruházások előirányzata 55.896 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

c) költségvetési hiányát 73.262 ezer Ft-ban 

 

ca) működési költségvetési hiányát         17.366 ezer Ft-ban 

cb) felhalmozási költségvetési hiányát     55.896 ezer Ft-ban 

 

d) módosított pénzmaradványát              80.772 ezer Ft-ban 

 

da) d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló 

módosított pénzmaradványát 17.366 ezer Ft-ban 

dd) d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását 

szolgáló módosított pénzmaradványát 55.396 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

 



4  

8. (1) A társulási tanács a kistérségi társulás 2010.évi 

a) általános tartalékát   7.322 ezer Ft-ban 

b) működési tartalékát      288 ezer Ft-ban  

hagyja jóvá.          

. 

 

 

         Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

2. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásnak 

módosítása 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök  

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

26/2011. (IV.7.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának 4. sz. melléklete 

 

 

4. sz. melléklet 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjait megillető szavazatok száma 

 

Társult tag megnevezése Lakosságszám 

2004. január 1-jén 

 

Szavazatszám 

1. Buzsák Község Önkormányzata 1448 12 

2. Gyugy Község Önkormányzata 285 2 

3. Hács Község Önkormányzata 434 4 

4. Kisberény Község Önkormányzata 187 2 

5. Lengyeltóti Város Önkormányzata 3352 29 

6. Öreglak Község Önkormányzata 1717 15 

7. Pamuk Község Önkormányzata 300 3 

8. Somogyvámos Község Önkormányzata 809 7 

9. Somogyvár Község Önkormányzata 1841 16 

10.  Szőlősgyörök Község Önkormányzata 1231 10 

Összesen 11604 100 

   

 

az alábbiak szerint módosul: 
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4. sz. melléklet 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjait megillető szavazatok száma 

 

Társult tag megnevezése Lakosságszám 

2010. január 1-jén 

 

Szavazatszám 

1. Buzsák Község Önkormányzata 1526 13 

2. Gyugy Község Önkormányzata 306 3 

3. Hács Község Önkormányzata 411 3 

4. Kisberény Község Önkormányzata 180 2 

5. Lengyeltóti Város Önkormányzata 3309 29 

6. Öreglak Község Önkormányzata 1621 14 

7. Pamuk Község Önkormányzata 270 2 

8. Somogyvámos Község Önkormányzata 813 7 

9. Somogyvár Község Önkormányzata 1877 16 

10.  Szőlősgyörök Község Önkormányzata 1249 11 

Összesen 11562 100 

2. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodása IV. A Társulás részletes 

feladatai A) Alapfokú oktatás-nevelés 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. 
(18)

 

 

szövegrész helyébe: 

 

d). A közoktatási feladatellátással kapcsolatos 

rendelkezéseket jelen megállapodás IV. A) és XI. 

fejezete
(22)

, továbbá jelen megállapodás 7. számú, 7/A. 

számú, 7/B. számú és 7/C. számú melléklete tartalmazza. 
(18)

 

 

szövegrész kerül. 

 

 

3. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodása XI. fejezete a Közoktatási 

Társulási Bizottság feladatai, az alábbi szövegrésszel 

egészül ki: 

 

- az óvodai felvétel és általános iskolai beiratkozás 

időpontjának meghatározása 
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4. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodása IV. A Társulás részletes 

feladatai A) Alapfokú oktatás-nevelés, az alábbi 6. 

ponttal egészül ki: 

 

 

6. A Társulás az ágazati jogszabályban meghatározott 

fenntartói feladatok látja el, különös tekintettel az 

alábbiakra: 

 

- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, 

megszüntetése, alapító okiratának kiadása 

- az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyása 

- az intézmény pedagógiai programjának, helyi 

tantervének jóváhagyása 

- a közoktatási intézmény minőségirányítási 

programjának jóváhagyása 

- a közoktatási intézmény nevelési programjának 

jóváhagyása 

- a közoktatási intézmény házirendjének jóváhagyása 

- az intézmény működését érintő egyéb kérdésekről 

- a közoktatási intézmény gazdálkodásának, törvényes 

működésének, hatékonyságának, a szakmai munka 

eredményességének ellenőrzése 

- az intézményvezető kinevezéséről, felmentéséről, 

fegyelmi és kártérítési felelősségre vonása  

- az intézmény költségvetésének, zárszámadásának 

elfogadása 

- az óvodába történő jelentkezés módja 

- a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli 

óvodai felvételének időpontjáról való döntés 

- az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 

meghatározása 

-  az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számának meghatározása, a maximális osztály, csoport 

átlaglétszámtól való eltérés engedélyezése, az adott 

tanítási évben, az iskolában indítható osztályok, napközis 

osztályok (csoportok) számának meghatározása, a 

maximális létszámtól való eltérés engedélyezése;  

- a nevelési-oktatási intézményében a gyermek- és 

ifjúságvédelmi tevékenység, a tanuló és gyermekbaleset 

megelőzése érdekében tett intézkedések ellenőrzése 

- a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve 

pedagógiai programjában meghatározott feladatok 

végrehajtásának, a pedagógiai munka eredményességének 

ellenőrzése 

- egyetértési jog gyakorlása a nem kötelező tanórai 

foglalkozás, illetve az egyéni foglalkozások megtartásához 

nagyobb időkeret megállapításához 
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- az iskola igazgatójának felhívása intézkedési terv 

készítésére, ha az adott iskolában folyó pedagógiai 

tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei 

szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott 

minimumot 

- az óvodai felvétel és általános iskolai beiratkozás 

időpontjának meghatározása 

 

 

5. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodása XVI. Záró rendelkezések 4. 

pontja 

 

4. A társulási megállapodás mellékleteit képezik:  

- a jóváhagyó döntést tartalmazó testületi ülésről 

készült, hitelesített jegyzőkönyvi kivonat (1. számú 

melléklet),
(3)

 

- a Társulás bélyegző lenyomata (3. számú melléklet), 

- a Társulás tagjait megillető szavazatok száma (4. 

számú melléklet)   

- a Társulás mikro-körzeti társulásai által fenntartott 

intézmények (5. sz. melléklet) 

 

szövegrész helyébe 

 

4. A társulási megállapodás mellékleteit képezik:  

- a jóváhagyó döntést tartalmazó testületi ülésről 

készült, hitelesített jegyzőkönyvi kivonat (1. számú 

melléklet),
(3)

 

- a Társulás bélyegző lenyomata (3. számú melléklet), 

- a Társulás tagjait megillető szavazatok száma (4. 

számú melléklet)   

- Hatályon kívül helyezve 
(22)

 

- Megállapodás a közös igazgatású közoktatási 

intézmény működtetéséről és finanszírozásáról (7. számú 

melléklet) 
(22)

 

 

szövegrész kerül. 

 

 

         Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

 

 

 

3. A Fodor András Általános Iskola és Óvoda tagintézményeinek épület felújítására 

vonatkozó pályázat benyújtása a 7/2011 (III.9.) BM rendelet alapján 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök  
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A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

27/2011. (IV.7.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulást, a 7/2011. 

(III.9.) BM. Rendeletben megjelent támogatás elnyerésére 

pályázatot nyújt be. A pályázaton Buzsák község 

Önkormányzat 38/2011.( III.30.) számú képviselő-testületi 

határozatában kért Buzsák, Petőfi S. utcai tagóvoda, Hács 

község Önkormányzat 33/2011.(IV.4.) számú képviselő-

testületi határozatában kért Hács Fő utca 31. sz. alatti 

tagóvoda, valamint Szőlősgyörök község Önkormányzat 

34/2011. (III.30.) számú képviselő-testületi határozatában 

kért Szőlősgyörök, Iskola utca 1. szám alatti tagiskolája 

felújítása és fejlesztése valósul meg, mely az épületek 

utólagos külső hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, födém 

hőszigetelését és fűtés korszerűsítését tartalmazza. A 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás, a társult 

formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot 

ellátó intézmények fejlesztési felújítási költségeire 

36 525 888.- Ft összegben nyújt be pályázatot, melyből 

30 000 000.- Ft a vissza nem térítendő állami támogatás, 

6 525 888.-Ft a sajátforrás. 

 

A fejlesztés költségei részletezve: 
 

Buzsák tagóvodája esetén: 

 - 5 730 498.- Ft-ban határozza meg a beruházási 

költséget, melyhez 

 - 4 584 308.- Ft-ban támogatást igényel és 

 - 1 146 190.- Ft sajátforrást biztosít (20 %) 

 

Hács tagóvodája esetén: 

 - 7 792 899.- Ft-ban határozza meg a beruházási 

költséget, melyhez 

 - 7 013 609.- Ft-ban támogatást igényel és 

 -    779 290.- Ft sajátforrást biztosít (10 %) 

 

Szőlősgyörök tagiskolája esetén: 

- 23 002 041.- Ft-ban határozza meg a beruházási 

költséget, melyhez 

 - 18 401 633.- Ft-ban támogatást igényel és 

 -   4 600 408.- Ft sajátforrást biztosít (20 %) 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás a pályázati 

önrészt a 2011. évi költségvetéséből biztosítja, ennek 

fedezetére Hács, Buzsák, Szőlősgyörök község 

Önkormányzatainak Képviselő-testületei kötelezettséget 

vállalnak arra vonatkozóan, hogy a pályázati önrész 

fedezetét a  2011. évi költségvetéseiből biztosítja, melyet 
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nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötését 

megelőzően a társulási tanács számlájára utal. Ha Hács, 

Buzsák, vagy Szőlősgyörök község Önkormányzata az 

önrészt bármilyen oknál fogva a támogatási szerződés 

aláírását megelőzően nem tudja a társulás részére átutalni, 

a társulás kárigény nélkül elállhat a támogatási szerződés 

aláírásától. 

 

         Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

 

4. Beszámoló a 2010-ben végzett mozgókönyvtári ellátásról és az ezzel kapcsolatos 

normatív támogatás felhasználásáról, tájékoztató a 2011. évre tervezett 

támogatás felhasználásáról 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Nagyné Horváth Gabriella:  Az előző évekhez hasonlóan az előterjesztés mellékleteként 

elkészítettük a mozgókönyvtár 2010. évi elszámolását. A felmerült költségeket az érintett 

településekhez hozzárendeltük, így pontos elszámolást tudtunk készíteni. A fel nem használt 

forrás visszatervezésre került 2011. évre. 

A 2011. évi költségvetéshez számba vettük az éves állami támogatást, az előző évi 

maradványt, és a konkrétan kiadásként tervezhető tételeket. Így még minden 

önkormányzatnál maradt olyan összeg, amely nem került nevesítésre. Tudomásunk szerint az 

intézmény vezetője egyeztetett a polgármesterekkel ezen tételekről, melyik önkormányzat 

milyen célra kívánja felhasználni.  

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

28/2011. (III.10.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa a mozgókönyvtári feladok ellátására vonatkozó 

2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolót megtárgyalta. 

Az érintett képviselő-testületeknek elfogadásra javasolja.  

Az önkormányzatok 2011. május 15-ig nyilatkoznak a 

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 

igazgatójának a települések 2011. évre vonatkozó 

normatíva összegeinek felhasználási céljáról. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

5.  
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6. Elvi hozzájárulás kistérségi koordinátori ajánláshoz 

 Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Klotz Péter: támogatja Varga László jelölését. 

Kara Lajos: Varga László eddigi munkájával nagyon meg voltak elégedve, támogatja a 

jelölését. 

Maczucza Miklós: Az előző időszakban minden információt, anyagot késedelem nélkül 

megkaptak Varga Lászlótól, így jelölését támogatja. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

29/2011. (IV.7.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa elvi hozzájárulását adja, és egyben felhatalmazza 

Zsombok Lajos elnököt, hogy a Széchenyi tanácsadói 

hálózat   koordinátori   helyére   Varga   Lászlót  jelölje  a 

Lengyeltóti kistérségben. 

 

           Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

 

7. Egyebek 

 - Csatlakozás az „Iskola rendőre” programhoz 

 - A Balatoni Régió Közbiztonsági Együttműködési Programjában való részvétel 

 Előadó: Marics Zsolt rendőrkapitány-helyettes 

Marics Zsolt: A 7. napirendi pontban foglaltaknak megfelelően az alábbiakról tájékoztatta a 

jelenlévőket. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2008. szeptember 01-től hirdette meg "Az iskola rendőre" 

programot. A program hatékonyságának növelése érdekében a Rendőrség és a Kistérségi 

Társulás között Együttműködési Megállapodás megkötésének lehetőségét ajánlották fel a 

megállapodás-tervezetben foglaltak szerint. Fontos, hogy gyermekeink megfelelő fejlődése, 

helyes közlekedésre nevelésében ne kizárólag a Rendőrség, hanem más szervezetek, 

intézmények is részt vegyenek.  

A Fonyódi Rendőrkapitányság baleset-megelőzési tevékenységének eredményeiről elmondta, 

hogy a közlekedésbiztonsági helyzetet tekintve a kerékpárosok által okozott közlekedési 

balesetek nagy arányúak. A 2010. évben történt 55 személysérüléses balesetből  8 balesetet 

okozott kerékpáros személy. Jelentős eredményeket értek el a gyorshajtás, valamint az ittas 

járművezetés miatt bekövetkezett balesetek számának csökkentésében. Az egy nyomon 

haladó, ezen belül a kerékpárral okozott balesetek számának csökkentése érdekében 2011. 

április hónapban naponta 4 órában fokozott ellenőrzést tartanak, melynek elsődleges célja a 

kerékpárosok részére a részükre előírt közlekedési szabályokra történő figyelemfelhívás, a 

helyes közlekedésre nevelés, másodsorban a szabálysértések szankcionálása. Az ellenőrzés 
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sorozat fő célja a kerékpáros közlekedési balesetek elkerülése, számának csökkentése. 

Az Együttműködési Megállapodás tervezetet, mivel "Az iskola rendőre" programhoz a 

Kistérségi Társulás csatlakozni kíván, a mai napon e-mailben megküldi azzal, hogy az ülésen 

megegyezettek szerint a jövő hét végére a válaszokat, véleményeket, illetve javaslatokat 

szintén e-mailben összesítve megküldik részére.  

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

30/2011. (IV.7.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa kinyilvánítja szándékát az iskola rendőre 

programhoz való csatlakozásról. 

           Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

- Felhívás a Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatától 

 

Dr. Bertalan Bernadett: a Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata 

megkereste Kistérségi Irodánkat, önkéntesek jelentkezését kérve az áldozatsegítő 

programjukba. Az erről szóló anyagot az ülés megkezdése előtt szétosztottuk a 

polgármestereknek, kérjük, jól látható helyen településükön függesszék ki. 

 

Pasztusics Ákos r.szds.: a Kistérségi Egyeztető Fórum keretében tájékoztatást adott a 

Kistérségi Társulás közbiztonsági helyzetéről. Felhívta a polgármesterek figyelmét, hogy azon 

településeken, ahol Polgárőr Egyesületek működnek a polgárőröknek a rendőrség felé 

bejelentési kötelezettségük van a szolgálat megkezdéséről, melyről a rendőrség köteles 

nyilvántartást vezetni, arról havonta értékelő jelentéseket készíteni. Kiemelte, hogy a 

bejelentések alapján Pamuk község polgárőrei a legaktívabbak, valamint felhívta a figyelmet 

arra, hogy tudomásuk van arról, hogy más településen is aktív polgárőr tevékenység van, de a 

bejelentkezések folyamatosan elmaradnak. A bejelentések alapján, illetve a 

nyilvántartásukban rögzített közös szolgálatok mértéke a Megyei Polgárőr Szövetség által 

nyújtott támogatási összegek mértékét jelentősen befolyásolja, ezért nekik is érdekük a 

bejelentkezés. A polgárőrök is keressék fel az időseket, hogy a trükkös lopásokat minél 

nagyobb számban elkerülhessük. 

Felkérte a polgármester Urakat, hogy a településeiken működő falu- tanyagondnoki szolgálat 

dolgozói, mivel napi kapcsolatban vannak a településeken élő időskorúakkal, az ott élő 

időskorúakat tájékoztassák a trükkös lopások elkerülhetőségéről, hívják fel figyelmüket, arra, 

hogy az ismertetett módszerekkel elkövetett lopások megelőzése, elkerülhetősége érdekében 

legyenek elővigyázatosak. Adjanak tájékoztatást akár a rendőrségi ügyeletünknek, akár az 

általuk ismert helyi rendőröknek, ha gyanús, idegen személyeket, vagy járműveket látnak.  

 

Dékányné Károly Marianna: a somogyvámosi polgárőrség régen jól működött, most kisebb az 

aktivitás, újra kell szervezni. 

Klotz Péter: általános iskolai előadásokat tart a  lellei Mentő Alapítvány, szeretnének minden 

iskolába eljutni, összefogás lehetséges? 

Zsombok Lajos: eddig Szőlősgyörökön volt a „Pindur Pandur” program résztvevő 

gyerekeinek a versenyeztetése, újra kellene indítani, kiegészítve elsősegélynyújtással. Amikor 
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meg van az együttműködési megállapodás, véleményezésre mindenkinek megküldjük, a 

véleményeket április 15-ig kérjük beküldeni. Az iskolák jelöljenek ki 1-1 embert, aki ennek a 

koordinátora lesz. A kistérség az április 28-i PTKT ülésen hoz döntést. 

 

Klotz Péter: mai nap kapta a tájékoztatást, hogy a helységnév táblákon elhelyezett házaló 

árusítást tiltó táblákat le kellett venni, ahol van erről határozat, azt meg kell szüntetni. Így 

nem lehet a helyi vállalkozókat védeni. 

 

Marics Zsolt: a főutak mellett elhelyezett minden táblát, ami nem közlekedési tábla, el kell 

távolítani. A felvilágosító táblákat is. 

  

Pasztusics Ákos r.szds.: javasolta, hogy az önkormányzatok a házaló árusítási engedély 

kiadásáért illeték lerovását írják elő illetékbélyeg formájában. Így, ha ez nincs meg, a 

rendőrség tud intézkedni. 

 

Horváth Krisztián: megkérdezte, hogy a településeken tartott nagyobb rendezvényekre (pl. 

falunap) a rendőrség ki tudna-e jönni felvilágosítást tartani az embereknek a trükkös 

lopásokról és a kerékpáros balesetek megelőzéséről? 

Marics Zsolt: természetesen 

 

7.    Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi Közbeszerzési Terve 

       Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

Móring József Attila: felül kellene vizsgálni, hogy nem lenne-e olcsóbb az, hogy ne minden 

település külön kössön közbeszerzési szerződést, hanem a kistérség közösen, egyben 

bonyolítaná le egy céggel. 

 

Zsombok Lajos: Lengyeltótinak már folyamatban lévő szerződései vannak, ezt módosítani 

nem lehet. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

31/2011. (IV.7.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa a 2011. évi Éves Közbeszerzési Tervet 

jóváhagyja. 

 

         Felelős: Zsombok Lajos elnök 

  Határidő: azonnal 

 

 

 

Zsombok Lajos szóbeli tájékoztatást adott az alábbi témákról: 
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- A Balatoni Fejlesztési Tanács megkereste a kistérséget, hogy létre kívánják hozni „A 

Balatoni Régió Készenléti Szolgálatok Koordinációs Központját”, mely programjának 

összeállításához kéri a mi szakmai háttér anyagunkat is. 

- DDOP belvízrendezésre a pályázati kiírás megjelent. Somogyvár,  Somogyvámos 

nagyobb arányban vehet részt. 

- Farkaslakáról megkerestek bennünket, hogy  Tamási Áron Ház megmentéséért kellene 

tenni valamit. Ha megkapjuk az anyagot, kistérségünk kezdeményezhetné az  

összefogást. 

- Alapszolgáltatást jó lenne a többcélúba átadni (kimutatás kiosztva). Július 1-től már 

megyei önkormányzat ad felügyeletet, addig Fonyód engedélyezné, júniusi 

pótigénylésig meg kellene csinálni. Ez + 14 MFt-ot jelentene kistérségi szinten. 

- Fogyatékosok nappali otthonát újra tervezzük indítani, ebben a rendszerben  500 

eFt/ellátott a norma. 

- Bölcsődét az alapszolgálatból kivenni, óvodákhoz tenni – így fel lehet tölteni az 

óvodai férőhelyeket. De figyeljünk oda, hogy a bölcsődéseknek külön csoport kell,  ez 

plusz létszámot jelent – utánanézni, milyen terhet okozna. 

 

 Szűcs Gábor: összegyűjti a háttéranyagot és eljuttatja a polgármestereknek. 

 

- Tájékoztatás a TÁMOP 5.1.1. 180 milliós roma foglalkoztatási pályázatról.   

 

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 


