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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 28.-án 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                        

                       Kocsis László Szilveszterné Pamuk alpolgármestere   

 Dr. Kollman Gergely Lieder ZRt                   

                       Dr. Szatmári Ibolya jegyző                        

                    Szűcs Gábor humánpolitikai referens                     

 Bogdán Imre Napkerék Egyesület 

 Árki Sándor KTI DDRKI 

 Benke Gábor KTI DDRKI 

 Varga Zoltán MÁV-START ZRT 

 Dohány Zoltán Kapos Volán ZRT 

 Balatincz Tibor Kapos Volán ZRT 

 Rozner Ibolya jegyzőkönyvvezető       

 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. MÁV menetrendi egyeztetés 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

2. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és a Pogányvölgyi Kistérségi Fejlesztési Tanács    

2010. évi költségvetésének zárszámadása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

3. Beszámoló a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban 2010. évben végzett belső 

ellenőrzési feladatok ellátásáról 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

4. DDOP belterületi vízrendezési pályázat 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

5. Úszásoktatás költségei 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

6. CASCO flotta szerződés  

Előadó: Zsombok Lajos elnök 
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7. Iskolatej program pénzügyi finanszírozása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

 

8. Egyebek 

- Farkaslaka Tamási Áron Ház megmentése kezdeményezés elindítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

- Napkerék egyesület bemutatkozása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

 

Zsombok Lajos elnök tisztelettel köszöntött mindenkit. Megállapította, hogy 100 %-os a tanács 

tagjainak  megjelenése. Köszöntötte a Dél-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda 

képviseletében megjelenteket, Árki Sándor Irodavezető urat és munkatársait,  Bogdán Imre urat 

a Napkerék egyesület képviseletében, Dr. Kollmann Gergő urat a Leader  nonprofit Zrt 

képviseletében, valamint a polgármester társait. Javasolta, hogy a megküldött napirendi 

pontokon kívül az egyebek között tájékoztatást kapjanak a DDOP-s turisztikai pályázatokkal 

kapcsolatban, valamint szintén az egyebek alatt a Lágymányosi Egyetemi napokkal 

kapcsolatban, ezen kívül néhány újabb információ az egységes óvoda-bölcsődével kapcsolatban. 

Javasolta, hogy az első napirendi pont után, ami a menetrend egyeztetése, a Napkerék együttes 

bemutatkozását vegyék előre.  

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

32/2011. (IV.28.) 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.  MÁV menetrendi egyeztetés 

     Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

Zsombok Lajos: Tisztelettel felkérte Árki Sándor urat, hogy a menetrendi egyeztetést mind a 

Volán, mind a MÁV vonatkozásában adja elő. 

Árki Sándor : köszöntötte a megjelenteket. Kérte, hogy a menetrendekkel kapcsolatos 

észrevételeket tegyék meg, az itt elhangzottakról jegyzőkönyvet fognak készíteni, és a felvetések 

figyelembe vételével készítik el a végleges menetrendet, melyet megküldenek a Kistérségnek. 

Felkérte Varga Zoltán urat, hogy a MÁV-Start részéről mondja el a módosításokat. 

Varga Zoltán: a 2011-12-es menetrendben, ami a térséget érinti, az a 36. sz. Kaposvár-Fonyód 

vasútvonal, melynek menetrendi szerkezete a jelenlegi menetrendi szerkezettel megegyezik 

apróbb módosításokkal. Ezek az érkezési és indulási időkben egy-két perces eltéréseket 
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jelentenek mindösszesen. A szerkesztett menetrend ettől eltérhet, de reményeik szerint nem fog 

eltérni. A még érdekes viszonylat Székesfehérvár-Nagykanizsa-Gyékényes, ahol a nemzetközi 

vonatok menetrendjében várhatók nagyobb változások, ezek mintegy negyedórás eltérések. 

Árki Sándor megköszönte a tájékoztatást, és felkérte Dohány Zoltán urat, hogy a Volán részéről 

tartsa meg a tájékoztatást. 

Dohány Zoltán: Mivel minimális változás várható a MÁV menetrendjében, így a jelenlegi 

állapotot szeretné a Volán is fenntartani. Két héten belül kipostázásra kerül a polgármestereknek, 

hogy gyűjtsék össze a lakossági észrevételeket, igényeket. Május 1-től lesz a térséget illetően egy 

nagyobb menetrend változás. Ez szerint új autóbusz indul reggel 6 órakor Fonyódról 

Lengyeltótiba, és az ugyanebben az időben Marcaliból Lengyeltótin keresztül Balatonboglárra 

érkező autóbusz Gyugyi betéréssel közlekedik.  

Zsombok Lajos: megköszönte a tájékoztatásokat. felkérte a polgármestereket, tegyék meg 

hozzászólásaikat. 

Kara Lajos: Mióta megszűnt a kisvasút Balatonfenyves és Csisztapuszta között, azóta nincs 

közlekedése Csisztafürdőnek. 60 állandó lakossal rendelkezik, 200 üdülőház van, és 

tömegközlekedéssel nem lehet megközelíteni. A Lengyeltótiba 10 óra 16-kor érkező kaposvári 

vonathoz jó lenne egy csatlakozás, valamint délután az 5-6 óra körül induló vonathoz még egy 

csatlakozás, legalább a nyári időszakban. 

Klotz Péter: A csatlakozásokkal kapcsolatban van észrevétele. 6.42-kor érkezik be boglárra a 

busz, 6.44-kor indul Siófokra a vonat, ami diákvonat. De ezzel a busszal ezt nem érik el a 

diákok. Visszafelé 7 óra 10-kor indul a busz, és 7 óra 14-kor érkezik be a vonat Siófok felől. 

Ezek apró változások lennének, de nem kellene a diákoknak egy órával előbbi busszal jönni, ha 

el akarják érni a vonatot. 5 percen múlik az egész, és lenne csatlakozás. 

Horváth Krisztián: Kisberényből az elágazóhoz érkező busz 5-6 perccel kési le a Marcaliba 

menő autóbuszt. Jó lenne ezt szinkronba hozni, hogy a Kisberényből Balatonboglárra menő 

autóbusszal az elágazónál az emberek elérjék a Marcali buszt. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

33/2011. (IV.28.) társulási tanácsi határozat 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

az alábbi átdolgozásokkal fogadja el a 30. sz.Budapest-

Székesfehérvár-Nagykanizsa és a 36. sz. Kaposvár-Fonyód 

vasútvonalak és a Volán 2011/2012. évi menetrend-tervezetét: 

1. Csisztapuszta közlekedését a vasútra való délelőtti és délutáni 

csatlakozással meg kell oldani. 

2. A reggel a 6.42-kor Balatonboglárra érkező és a 7.10-kor 

Balatonboglárról induló autóbuszok menetidejét úgy módosítsák, 

hogy azok a diákvonatot elérjék. 

3.  A  Kisberényből kifele közlekedő autóbuszok menetidejét úgy 

alakítsák, hogy biztonsággal elérjék a Marcali ill. Kaposvár felé 

közlekedő autóbuszokat. 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 
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2. Napkerék egyesület bemutatkozása 

    Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

Zsombok Lajos: Felkérte Bogdán Imre urat, tartsa meg tájékoztatóját. 

Bogdán Imre: A Napkerék Egyesület a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását tartja fő 

feladatnak. Ezenkívül az Önkéntesség éve kapcsán elnyerték a Megyei Információs Pont címet 

is. Az Önkéntesség Európai Éve Információs Pontjai olyan, pályázat útján minden megyében 

kiválasztott civil vagy egyházi szervezetek, melyek elsősorban magával az évvel, annak 

célkitűzéseivel, másodsorban magával az önkéntességgel kapcsolatban állnak az érdeklődők 

rendelkezésére. 

A közösségi célok egyértelmű üzenete, hogy az önkéntesség minden formájával kapcsolatban az 

állampolgárok a lehető legszélesebb releváns ismereteket megszerezhessék, hogy ezáltal maguk 

is aktív európai polgárrá válhassanak. A passzív kommunikációs csatornák, valamint az 

innovatív eszközök mellett azonban szükséges, hogy a társadalom bizonyos csoportjainak eltérő 

igényeit is figyelembe véve, a költségtakarékosság elvét szem előtt tartva olyan eszköz is 

kialakításra kerüljön, amely személyes találkozásra, tapasztalatátadásra ad lehetőséget. 

Segítséget szeretnének kérni, valamint adni. Kérni abban, hogy a kistérségben mely civil 

szervezetek működnek aktívan, adni pedig ezeknek az aktív szervezeteknek tudnak, leginkább 

információkat, pályázatok beadásában segítséget. 

Van egy olyan információjuk, hogy a civil szervezeteknek június 30-tól újra kell regisztrálni. 

Ezeket a regisztrálásokat ők ingyen megcsinálják. 

Klotz Péter: Jól értette, azt mondta Bogdán úr, hogy az egyesületek bejelentkezési költségeit 

átvállalják? 

Bogdán Imre: Igen, megcsináljuk. 

Dr Szatmári Ibolya: Tehát ez azt jelenti, hogy a bejegyzéshez szükséges jogi munkát 

megcsinálják, azaz rendelkeznek olyan jogásszal, aki arra alkalmas, hogy ha egy egyesület viszi 

az alapító okiratát, Önök be tudják adni a szükséges helyekre, elkészítik az alapszabályt stb. 

Bogdán Imre: Igen 

Horváth Krisztián: Minden egyesületnek, nem csak roma egyesületnek? 

Bogdán Imre: Abszolút nem. Minden egyesületnek. 

Horváth Krisztián: Jó lenne, ha a pályázatokról, pályázható pénzekről értesítenék az 

egyesületeket, alapítványokat,  mert sajnos az információ hiány a legnagyobb baj. 

Zsombok Lajos: Ebben tudnának nekünk segíteni, hogy a Kistérségi Irodának meg a CKÖ-nek 

megküldik, milyen lehetőségek vannak, ezt a kistérség iroda körbeküldi a polgármestereknek, ők 

már tudják, kit kell értesíteni, tájékoztatni, és akkor ez egy élő dolog.  Azt gondolja, ezzel tudnak 

a legtöbbet segíteni. 

Megköszöni a tájékoztatást, hasznos volt, sok sikert, jó munkát kíván az egyesületnek. 
 

 

3. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és a Pogányvölgyi Kistérségi Fejlesztési    

    Tanács 2010. évi költségvetésének zárszámadása 

    Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

Maczucza Miklós: A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
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34/2011. (IV.28.) társulási tanácsi határozat 

a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi 

zárszámadásáról 
 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa az államháztartásról szóló többször módosított 

1992. évi XXXVIII. törvény 82.§.-ban kapott felhatalmazás 

alapján a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról a 

következő határozatot hozza. 

 
1. pont 

 

/1/ A Társulási Tanács a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 

 

   941.463 ezer Ft teljesített bevétellel 

   875.300 ezer Ft teljesített összegű kiadással állapítja meg. 

 

/2/ A társulási tanács a társulás és intézménye 2010. évi 

bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1-2-3-8. számú 

melléklet szerint állapítja meg. 
 

/3/ A társulási tanács bevételeinek és kiadásainak jogcím szerinti 

csoportonkénti megbontását a . 1. számú melléklet,  és a 3.sz melléklet 

tartalmazza. 

 

/4/ A társulási tanács beruházási kiadásait fejlesztési célonként a 4. 

számú melléklet tartalmazza. 

2. pont 

 

A társulás 2010. december 31.-i dolgozói létszámát az 5. 

számú melléklet kimutatása szerint állapítja meg.. 
3. pont 

 

/1/ A Társulási Tanács a kistérségi társulás 2010. évi 

helyesbített pénzmaradványát 74.033 ezer Ft, a módosított 

pénzmaradványát 82.412 ezer Ft összegben állapítja meg, 

melyből a kistérségi társulás költségvetési szervének 

módosított pénzmaradványa 48.052 ezer Ft. A 

pénzmaradvány összegéből a működési célú 

pénzmaradvány összege 29.495 ezer Ft, felhalmozási célú 

pénzmaradvány összege 2.119 ezer Ft. a 6. számú 

mellékletben foglaltaknak megfelelően. 

 

/2/ A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a 2011. évi 

költségvetésben a 2010. évről szabadon felhasználható 

működési célú pénzmaradvány 50.798 ezer Ft. 

 

/3/ A Társulási Tanács a felülvizsgált 2010. évi 

pénzmaradvány összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet 

címén az intézményektől előző évi pénzmaradványt nem 

von el. 
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4. pont 

 

A Társulási Tanács a társulás 2010. december 31.-i állapot 

szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban 

szereplő adatok alapján 225.845 ezer Ft összegben állapítja 

meg a 7. számú mellékletben kimutatottak szerint. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

4.  Beszámoló a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban 2010. évben végzett belső   

     ellenőrzési feladatok ellátásáról 

     Előadó: Zsombok Lajos elnök 

               
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

35/2011. (IV.28.) társulási tanácsi határozat 

A pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 

belső ellenőrzés 2010. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

5.  DDOP belterületi vízrendezési pályázat 

     Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

Zsombok Lajos: Somogyvár gesztorságával fogjuk benyújtani a vízrendezési pályázatot. Nem a 

Kistérségen keresztül, hanem egy erre létrejött társulás fogja össze. Amint újabb információt 

tudunk, Móring úrral azonnal mindenkit tájékoztatni fogunk. Az ismertetés most megtörtént, 

határozatot nem kell hozni. 
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6. Úszásoktatás költségei 

    Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

Zsombok Lajos:  Az április 7-i PTKT ülésen bekért nyilatkozatok nem érkeztek be. Május 31-ig 

el kell készíteni a következő év tantervét, hogy ezt biztonságban meg tudják tenni, ahhoz ezt az 

úszásoktatást el kell dönteni. Kérem,május 13-ig mindenki küldje be, hogy hogyan oldja meg.  

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

36/2011. (IV.28.) 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 jogviszonnyal rendelkező gyermekek és 

tanulók részére a Csalogány Tanuszodában órarendszerű 

keretek között szervezett úszásoktatás személyi feltételeit 

2011. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint határozza meg: 

A tanóra keretében a gyermekek és tanulók részére 

szervezett úszásoktatást tartó szakember (pedagógus, 

szakoktató) bérezéséről az óvodát illetve általános iskolát 

működtető önkormányzat gondoskodik. 

Az úszásoktatást igénybe vevő önkormányzat 2011. május 

13-ig megküldi az általa kívánt szakember 

foglalkoztatásáról szóló, jelen előterjesztés mellékletét 

képező Nyilatkozatot a Kistérségi Iroda részére. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

7. CASCO flotta szerződés  

    Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

37/2011. (IV.28.) társulási tanácsi határozat 

 A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa elviekben támogatja a társult önkormányzatok 

gépjárművei casco biztosításainak flottaszerződésben 

történő megkötését. 
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Megbízza a Pannon-Safe Kft-t a társult önkormányzatok 

gépjárművei casco biztosításainak flottaszerződésben 

történő előkészítésével, és a flottában fizetendő díjainak 

felülvizsgálatával, a soron következő társulási tanácsülésre. 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

8. Iskolatej program pénzügyi finanszírozása 

    Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

38/2011. (IV.28.) társulási tanácsi határozat 

 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

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

alapján kiírt iskolatej program pénzügyi rendezését az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

A rendelet 4. melléklete alapján Buzsák, Öreglak, Somogyvámos, 

Somogyvár és Szőlősgyörök településeken működő általános 

iskolák részére szállított iskolatej termékek 100%-os 

támogatásúak, így ezen termékek esetében külön pénzügyi 

hozzájárulás nem szükséges. 

A rendelet 5. melléklete alapján a Lengyeltótiban működő Fodor 

András Általános Iskola részére szállított iskolatej termékek 

50%-os támogatásúak. A termékek árának támogatással nem 

fedezett részét az Iskola az iskolatej programot igénylő szülőktől 

havonta összegyűjti és befizeti a Pogányvölgyi Többcélú 

Kistérségi Társulás 11743105-15571380-00000000 számú 

elszámolási számlájára. 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

9. Egyebek 

 

    - Farkaslaka Tamási Áron Ház megmentése kezdeményezés elindítása 

    Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

Zsombok Lajos: Lengyeltóti testvértelepülése, Farkaslaka egyesület levelét körbeküldtük. A 

javaslat az, hogy az Önkormányzatok a megítélt támogatásukat a Tóti Napok rendezvény 

keretében Farkaslakáról ideérkező delegációnak személyesen adják át. 

Határozatot nem kell hozni, tájékoztató anyag. 
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- DDOP turisztikai attrakció felmérése 

 

Szűcs Gábor: Turisztikai fejlesztésekre lehet majd pályázni, előzetes igényt mérnek fel, ebben 

kérünk ötleteket. 

Zsombok Lajos: olyan magas indikátorokat jelöltek meg, amik teljesíthetetlenek, illetve csak 

nagyvárosokban, nagy központokban teljesíthetőek. A vallási turizmust talán meg lehet próbálni, 

de belépő jegyeket nem tudunk produkálni, a támogatási összegek pedig alacsonyak. 

- ELTE LET Napok 

 

Zsombok Lajos: Az ELTE Lánymányosi Egyetemi napok rendezvényen lehetőséget kaptunk a 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás bemutatására. Ez május 11-én kerül megrendezésre. 

A körbe küldött levélre csak Buzsák jelentkezett, hogy a varrottasaival bemutatja magát, kérem a 

polgármestereket, gondolják át, ki mivel tudná bemutatni települését, és jövő hét csütörtökig ezt 

egyeztessük a kistérségi irodán, valamint, hogy ki jön a rendezvényre. 

 

- Óvoda-Bölcsőde összevonás 

 

A következő tájékoztató az óvoda-bölcsőde intézmény egység kialakításával kapcsolatos. A 

számadatok mutatják, hogy 6 évre vonatkozóan hogyan alakul, valamint rövid távon, 3 évre. 

Pontosítani kell, hogy hol, melyik telephelyen működhet. Az anyagok alapján Szőlősgyörök 

esetében nincs mód erre, csak akkor, ha önálló bölcsődei csoport lenne. Somogyvámoson, 

Hácson, Baráti hegyen megy. Somogyváron új csoportot kellene létrehozni, ez plusz költséggel 

járna. Ezt a helyi képviselő testületnek kell eldönteni, amíg nincs döntés, nem tudunk tovább 

lépni. Akkor is meg kellene csinálni, ha csak a kicsiken segítünk. Írásbeli visszajelzést kér a 

döntésekről, az adatokat egy hét múlva kéri. 

 

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 


