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J e g y z ő k ö n y v 
 

készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 

2011. május 26.-án megtartott üléséről 

 

Jelen vannak:  Zsombok Lajos elnök 

                        Kara Lajos Buzsák polgármestere 

  Jelenka György Gyugy polgármestere  

   Gyurákovics László Somogyvár alpolgármestere 

 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. Szatmári Ibolya jegyző   

 Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető 

 Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető                      

                    Szűcs Gábor humánpolitikai referens                     

 Rozner Ibolya jegyzőkönyvvezető       

 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Pályázat beadása iskolapszichológus hálózat fejlesztésének támogatására 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

2) Döntés a Fodor András Általános Iskola és Óvoda átszervezéséről egységes óvoda-

bölcsőde kialakítása céljából 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

 

 

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

tagjainak  megjelenése. Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.  

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

39/2011. (V.26.) társulási tanácsi határozat 

A társulási tanács Zsombok Lajos elnök napirendre 

vonatkozó javaslatát elfogadja, a tárgyalt napirenddel 

egyetért. 

 

 Felelős: Zsombok Lajos elnök 

 Határidő: azonnal 
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Napirend megtárgyalása: 

 

1.  Pályázat beadása iskolapszichológus hálózat fejlesztésének támogatására 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

Zsombok Lajos: A tavalyi törvénymódosítást követően a sajátos nevelési igényű gyermekek egy 

részét újravizsgálás folyamán visszaminősítették, megszüntették ezt a státuszt, viszont a gyerek 

állapota nem változott, és a jogszabály a nevelési tanácsadókra bízta ezeknek a gyerekeknek az 

ellátását, illetve az iskolapszichológusok foglalkoztatásával látja megoldottnak.  Nekünk a 

szakszolgálatnál egy pszichológusunk van, aki képtelen ellátni az összes olyan feladatot, ami a 

nevelési tanácsadóval kapcsolatos, és még a terápiás részt is. A jogszabály szerint a BTM-es 

(beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) gyerekeknek legalább évi 6 

alkalommal kötelező az iskolapszichológusi szolgáltatást biztosítani, és két alkalommal 

vizsgálatot végezni. Meghirdették most ezt a pályázatot, aminek az a lényege, hogy másfél millió 

Ft-ot biztosít az állam ennek a hálózatnak a működéséhez. Nincs előírva a pályázatban 

foglalkoztatási kötelezettség, tehát ha megvonnák ezt a támogatást jövőre, nem kötelező tovább 

foglalkoztatnunk a pályázat terhére alkalmazott pszichológust. 

Molnárné Kubik Zsuzsanna: Nagyon nagy szükség van rá. Órarendben már több fejlesztő órát 

nem lehet tartani, nem a tanárok miatt, hanem a gyerekek befogadó képessége miatt. 

Maczucza Miklós: Valóban nagy szükség van rá, még ha a támogatás esetlegesen jövőre 

csökken, akkor is ki kell gazdálkodni. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

40/2011. (V.26.) társulási tanácsi határozat 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa határozatban dönt a nemzeti erőforrás miniszter 

24/2011. (V.18.) rendeletében szabályozottak szerint 

iskolapszichológus hálózat fejlesztésére kiírt támogatási 

igény benyújtásáról. 

 

A Társulási Tanács, mint a Fodor András Általános Iskola, 

Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai-szolgáltató 

Intézmény (OM azonosító: 034 111) fenntartója vállalja, 

hogy a nevelési tanácsadás feladatai között 2011. 

szeptember 1-jétől az iskolapszichológusi feladatokat is 

ellátja. 

 

Az iskolapszichológus szolgáltatás az Intézmény Alapító 

Okiratában kerüljön átvezetésre. 

 

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a támogatási 

igény benyújtására és a szükséges dokumentumok 

aláírására. 
 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: értelem szerint 
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2. Döntés a Fodor András Általános Iskola és Óvoda átszervezéséről egységes óvoda-

bölcsőde kialakítása céljából 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

Zsombok Lajos: A megvalósításnak kemény költségei vannak. Ahol egy-két gyereket kellene 

elhelyezni, ott egyszerűen nincs értelme.Az ÁNTSZ-nek olyan előírásai vannak, amik akkor is 

kötelezőek, ha csak egy gyerekről van szó. Fél évről beszélünk, mert kétéves kortól lehetne 

gyereket elhelyezni, 2,5 éves kortól viszont már az óvodába is felvehető. A dadák, óvónők 

képzése sok százezer forintba kerülne. 

Szűcs Gábor: Ez egy komplett intézmény átszervezést jelent, tehát szakértői vélemény, Megyei 

Önkormányzathoz illesztéssel el kellene készíteni május 31-el, új név, új bélyegző készítés stb. 

Zsombok Lajos: Ez még legalább háromszázezer forint plusz költség. Településenként legalább 

3 millió forintba kerülne összesen, két gyerekért 900.000.- Ft támogatást kapnánk. Öt-hat 

gyereknél a támogatás már lenne annyi, hogy megérje felvállalni. 

Gyurákovics László: A jövőben, ha esetleg beindul a foglalkoztatás, több gyereket helyeznének 

el, akkor elég egy Társulási Tanácsi határozat ennek a létrehozásához? 

Zsombok Lajos: Igen. 

Gyurákovics László: Akkor szeretné, ha megtartanánk az elvi lehetőséget, és amennyiben úgy 

alakul, visszatérünk rá. 

Dékányné Károly Marianna: Utánanézett, utánaszámolt a bekerülésnek, nagyon komoly feltételei 

vannak, ezeket most nem tudják vállalni. Egyetért azzal, hogy tartsuk fenn a lehetőséget. 

Zsombok Lajos: Javasolja, hogy az országgyűlési képviselőnknek írjunk egy olyan 

kezdeményezést, hogy a kistelepülési óvodák esetében ezeket a paramétereket csökkentsék. 

Amennyiben mindenki egyetért, a júniusi ülésre mi pedagógusok összeállítunk egy anyagot 

ebben a témában, akkor megbeszéljük, mindenki egyetért-e, és továbbítjuk. 

Klotz Péter: A családi napközikben nincsenek olyan előírások, amilyeneket az óvodákban 

kialakítandó bölcsőde esetén teljesíteni kell. A kezdeményezés benyújtásával egyetért. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

41/2011. (V.26.) társulási tanácsi határozat 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa úgy határoz, hogy az általa fenntartott Fodor 

András Általános Iskola és Óvoda intézményt a 

2011/2012-es nevelési évben egységes óvoda-bölcsőde 

intézményegység létrehozása céljából nem szervezi át. 

 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: értelem szerint 
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Zsombok Lajos: Tájékoztatásul elmondta, hogy megjelent a TÁMOP 3.3.6 és annak 

folytatásainak tervezete a szakszolgálat eszközbeszerzésének a lehetősége. Együtt fogunk 

pályázni a Paksiakkal, sőt, úgy néz ki, hogy a Szigetvári kistérség is velünk együtt pályázik, így 

a teljes régiót van esély magunk köré integrálni. Most eszközbeszerzésekre lehet pályázni, nem 

szeretnénk elszalasztani ezt a lehetőséget.  

Szűcs Gábor: A meghívó kimenetele után derült ki, hogy van még egy BTM-es pályázati 

lehetőség, ebben is jó lenne döntést hozni, a pályázat beadásához. 

Zsombok Lajos: Sajnos a kistérségi paraméterek alapján elég magas a BTM-es gyerekek aránya. 

Gyerekenként ebben a pályázatban 14.000.- Ft-ot kapunk, melyet képesség fejlesztő eszközökre, 

differenciált fejlesztésekre fordíthatunk. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

42/2011. (V.26.) társulási tanácsi határozat 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa határozatban dönt a nemzeti erőforrás miniszter 

24/2011. (V.18.) rendeletében szabályozottak szerint a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

(BTM) gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve 

iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok 

ellátására kiírt támogatási igény benyújtásáról. 

 

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a támogatási 

igény benyújtására és a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

Zsombok Lajos: Tájékoztatásul elmondta, hogy elutasították az összes pályázatunkat, amit a 

kistérség beadott a halmozottan hátrányos helyzetű programban – ezek az LHH pályázatok . 

Ebben volt az egészségterv, az IPR háló, és ebben volt az utolsó, a Lengyeltóti Kistérség 

komplex roma foglalkoztatási programja. Ez 460 millió forint kivonását jelentette a kistérségből. 

Már a múlt héten, az országgyűlési képviselő úrral aláírva jegyző asszonyék szerkesztettek egy 

levelet, amit elküldtünk a Nemzeti Fejlesztési Miniszter Úrnak, illetve külön is írt egy levelet, 

melyben leírta, hogy előzetesen ennek a kistérségnek megszavaztak egymilliárd háromszáz 

millió forintot a kistérség felzárkóztatására. Így ez az elutasított 460 millió ennek az 

egyharmada, amit kivontak. Mi nem vitatjuk a bíráló bizottság munkáját, de ez ellentmond 

annak, hogy az LHH településeket felzárkóztatjuk. Ezért kértük, hogy a döntéshozók vizsgálják 

felül előbbi döntésüket, illetve a felülvizsgálati döntésnél méltányolják helyzetünket a pályázatok 

pozitív elbírálásával. 

Jelenka György: Reméli, mindenki megkapta a Gyugyi Búcsúra a meghívót, mindenkit 

szeretettel vár. 
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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 


