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Napirendi pontok: 

1. Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézményhálózat átszervezése, fenntartói jog 

átvétele 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 



2. Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása, törzskönyvi 

nyilvántartásba vétel, működési engedély módosítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

3. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

4. Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának jóváhagyása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

5. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési határozatának 

módosítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

6. Tájékoztató a 2010. évi közoktatási elszámolás teljesítéséről 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

7. A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

8. A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézményében 

fizetendő díjak megállapítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

9. A Fodor András Általános Iskola és Óvoda főigazgató pályázat elbírálása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

 



10. Együttműködési megállapodás megkötése „Az iskola rendőre” program keretében 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

11. Casco biztosítás flotta szerződés megkötése 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

12. Mozgókönyvtári tevékenységre vonatkozó együttműködés megállapodás megkötése 

Buzsák Községi Önkormányzattal 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

13. Egyebek 

 

Zsombok Lajos elnök tisztelettel köszöntötte az együttes ülésen megjelent képviselő 

testületeket. Az együttes ülés akkor lesz határozatképes, ha a minőségi többség biztosított, ez 

mindegyik képviselő testület esetében igaz, ennél fogva nincs akadálya annak, hogy a 

határozataikat meghozzák. Négy olyan téma van, amiben az együttes ülésen kell határozni, a 

többi határozatot a Társulási Tanács ülésén hozzák. A mai téma a Lengyeltóti 

Alapszolgáltatási Központ intézményhálózatának átszervezése, ebből fakadóan az alapító 

okirat és működési engedély módosítása, a fenntartói jogok átadása a Pogányvölgyi Többcélú 

Kistérségi Társulás számára, és minden ezzel összefüggő dolog. 

Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását a Társulási Tanács tagjainak.  

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

43/2011. (VI.15.) 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. Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézményhálózat átszervezése, fenntartói jog 

átvétele 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

44/2011. (VI. 15.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogát átveszi 

2011. július 1. hatállyal.               

                                   Felelős: Zsombok Lajos elnök 

                                   Határidő: azonnal 

 

 

2. Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása, törzskönyvi 

nyilvántartásba vétel, működési engedély módosítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

45/2011. (VI. 15.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapító 

Okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 

elfogadja.               

                                   Felelős: Zsombok Lajos elnök 

                                   Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



46/2011. (VI. 15.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

felkéri Zsombok Lajos elnököt, hogy a Lengyeltóti 

Alapszolgáltatási Központ átalakítására tekintettel a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzésekkel kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg.               

                                   Felelős: Zsombok Lajos elnök 

                                   Határidő: azonnal 

 

47/2011. (VI. 15.) társulási tanácsi határozat 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

felkéri Zsombok Lajos elnököt, hogy a Lengyeltóti 

Alapszolgáltatási Központ működési engedély módosítása 

ügyében járjon el.               

                                   Felelős: Zsombok Lajos elnök 

                                   Határidő: azonnal 

 

 

48/2011. (VI. 15.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó, 

kérelmet nyújt be a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 

működési engedélyének módosítására vonatkozóan az 

Alapszolgáltatási Központ fenntartójának és székhelyének 

változása miatt 2011. június 30-i hatállyal. 

Az új fenntartó: Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

2011. július 1-jei hatállyal. 

Az új székhely címe: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6.               

                                   Felelős: Zsombok Lajos elnök 

                                   Határidő: azonnal 

 

 

49/2011. (VI. 15.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó, 

kérelmet nyújt be a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 

működési engedélyének módosítására vonatkozóan az engedélyező, 



Fonyód Város Jegyzőjéhez 2011. június 30-i hatállyal az alábbiak 

tekintetében:  

 

Lengyeltóti telephelyen: a házi segítségnyújtás engedélyezett 

férőhelyek számának 27 főről 36 főre történő felemelésére. 

A gondozói létszám plusz 1 fővel való bővítésére. 

Továbbá a fogyatékossággal élők nappali ellátása, mint új ellátási 

forma bővítésével (2 csoport, max. 16 férőhely). 

Lengyeltóti telephelyen (Hács település vonatkozásában): a házi 

segítségnyújtás, engedélyezett férőhelyek számának 18 fővel 

továbbá a gondozói létszám 2 fővel való engedélyezésére. 

Lengyeltóti telephelyen a módosítást követően a házi 

segítségnyújtásban ellátható személyek száma 36 főről 63 főre 

emelkedik. 

 

Szőlősgyörök telephelyen: a házi segítségnyújtás engedélyezett 

férőhelyek számának 18 főről 27 főre történő felemelésére. 

A gondozói létszám plusz 1 fővel való bővítésére. 

 

Somogyvámos telephelyen: a házi segítségnyújtás engedélyezett 

férőhelyek számának 18 főről 27 főre történő felemelésére. 

A gondozói létszám plusz 1 fővel való bővítésére. 

 

Somogyvár telephelyen: a házi segítségnyújtás engedélyezett 

férőhelyek számának 27 főről 36 főre történő felemelésére. 

A gondozói létszám plusz 1 fővel való bővítésére. 

Az idősek nappali ellátása 20-ról 25 főre történő felemelésére. 

 

A kérelem benyújtására felhatalmazza Zsombok Lajos Társulási 

Tanács elnököt.               

                                   Felelős: Zsombok Lajos elnök 

                                   Határidő: azonnal 



 

 

3. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

50/2011. (VI. 15.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott 

intézményekkel kapcsolatos rendelkezések’ 1. pontja: ’A Társulás 

fenntartja az alábbi intézményeket’ az alábbi d.) ponttal egészül ki. 

d.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
(23)

 

 

Székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 

 

Telephelyei:  

8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 

8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 

8695 Buzsák, Fő tér 1. 

8697 Öreglak, Fő u.14. 

8699 Somogyvámos, Csepregi u.8. 

8698 Somogyvár, Kossuth u.75. 

8692 Szőlősgyörök, Bató B. u.12. 

 

 



2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes 

feladatai’ C) Szociális ellátás, valamint család-, és gyermekvédelem 

az alábbi 8. ponttal egészül ki: 

8. A Társulás 2011. július 1-től a kistérség szociális, család-, és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátására fenntartja jelen 

megállapodás III/A. 1.) d. pontjában foglalt Lengyeltóti 

Alapszolgáltatási Központot. 
(23) 

A szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatellátással 

kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás 8. számú, 8/A. 

számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklete tartalmazza. 
(23)

 

 

3. A Társulási Megállapodás XIII. fejezete ’A Társulás gazdálkodása, 

vagyona és a gazdálkodás ellenőrzése’ A társulás bevételei pontja az 

alábbi 5. b.) ponttal egészül ki: 

 

5. b.) A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ 

működtetéséről és finanszírozásáról szóló, részletszabályokat 

tartalmazó megállapodást, jelen megállapodás 8. számú melléklete 

tartalmazza.
(23) 

 

 

4. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 3. 

pontja: 

 

A III. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. 

 

szövegrész helyébe: 

 

A IV. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től 

gondoskodik. 
(23)

 

 

szövegrész kerül. 

 



5. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 4. 

pontja ’A társulási megállapodás mellékletét képezik’ az alábbi 

szövegrésszel egészül ki: 

 

- Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 

működtetéséről és finanszírozásáról (8. számú, 8/A. számú, 8/B. 

számú és 8/C. számú melléklet)
(23)

 

 

 

6. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott 

intézményekkel kapcsolatos rendelkezések’ 1. pontjában Az általános 

iskolai feladat ellátási hely: a Fodor András Általános Iskola és Óvoda 

Öreglaki Általános Iskolájának címe, az alábbiak szerint módosul:  

 

8697 Öreglak, Fő u. 102. 
(23)

 

 

 

7. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes 

feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 1.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. 
(22)

 

 

szövegrész helyébe 

 

d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen 

megállapodás VIII. 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. 
(23)

 

 

szövegrész kerül. 

 

 

 



8. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes 

feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 2. pontja: A Társulás a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34. §-ában megjelölt 

pedagógiai szakszolgálati feladatok közül ellátja: az alábbi g.) ponttal 

egészül ki: 

 

g.) iskolapszichológusi szolgáltatás /feltétele a 24/2011. (V.18.) 

NEFMI rendelet által igényelt iskolapszichológus hálózat 

fejlesztésére beadott támogatás elnyerésének/
(23)

 

 

 

9. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes 

feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 6. pontja: A Társulás az 

ágazati jogszabályban meghatározott fenntartói feladatok látja el, 

különös tekintettel az alábbiakra: 
(22) 

 

- 
közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító 

okiratának kiadása 
 

 

szövegrész helyébe 

 

- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, 

alapító okiratának kiadása és módosítása
(23)

 

 

szövegrész kerül 

 

               

                                   Felelős: Zsombok Lajos elnök 

                                   Határidő: azonnal 

 

 

 



4. Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának jóváhagyása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

51/2011. (VI. 15.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ szakmai programját 

jóváhagyja.               

                                   Felelős: Zsombok Lajos elnök 

                                   Határidő: azonnal 

 

 

SZÜNET 

 

 

Zsombok Lajos: A kiküldött napirend szerint haladunk tovább.  

 

5. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési határozatának 

módosítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Zsombok Lajos: A kiküldött költségvetési jelentést mindenki megkapta, intézményekre 

lebontva. Ezek előzetes egyeztetésre kerültek. A határozati javaslat ily módon a 2011. évi 

összes bevételi és kiadási előirányzatban 1.023.382.000.- Ft-ban hagyja jóvá. A szöveges 

magyarázatok a bevételeket, kiadásokat jogcímenként felsorolják, táblázatban leolvashatók. 

Maczucza Miklós: A pénzügyi bizottság a javaslatot megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal  

az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2011. (VI.15.) társulási tanácsi határozat 

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 
52/ 2011. (VI.23.)sz. határozata 

a társulás 2011. évi költségvetését megállapító  

11/20111. (III.10.) sz. határozat módosításáról 



A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. évi törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (5) bekezdésének felhatalmazása 

alapján a 2011. évi költségvetésről szóló 11/2011. (III.10.) sz. határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

1./ A határozat I. fejezete a Költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány mértéke az alábbiak 

szerint módosul: 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetése 

3. (1) A Társulási Tanács a kistérségi társulás 2011. évi költségvetésének: 

 

a) tárgyévi költségvetési bevételét 949.349 ezer Ft-ban 

aa) működési bevételét 929.500 ezer Ft-ban 

ab) felhalmozási bevételét   19.849 ezer Ft-ban  

 

b) tárgyévi költségvetési kiadását           1.023.382 ezer Ft-ban  

ba) működési költségvetési kiadásait                                1.003.533 ezer Ft-ban 

- Személyi jellegű kiadások 496.449 ezer Ft-ban 

- Munkaadókat terhelő járulékok 126.978 ezer Ft-ban 

- Dologi jellegű kiadások 310.797 ezer Ft-ban 

- Támogatás értékű működési kiadás   52.186 ezer Ft-ban 

- Átadott pénzeszköz Áht-n kívülre        670 ezer Ft-ban 

- Működési célú tartalék   16.453 ezer Ft-ban 

 

bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 19.849 ezer Ft-ban 

- Beruházások előirányzata 19.849 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

c) költségvetési hiányát 74.033 ezer Ft-ban 

 

ca) működési költségvetési hiányát 74.033 ezer Ft-ban 

cb) felhalmozási költségvetési hiányát                                         0 ezer Ft-ban 

 

d) módosított pénzmaradványát                                           74.033 ezer Ft-ban 

 



da) d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló módosított pénzmaradványát 74.033 

ezer Ft-ban állapítja meg. 

 

7. (2) A társulási tanács a kistérségi társulás 2011. évi általános tartalékát  16.453 ezer Ft-ban 

hagyja jóvá.          

Lengyeltót, 2011. június 9. 

 

 

                  Dr. Szatmári Ibolya       Zsombok Lajos 

                          jegyző Társulási Tanács elnök 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

6. Tájékoztató a 2010. évi közoktatási elszámolás teljesítéséről 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Maczucza Miklós: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Zsombok Lajos: Az anyagot mindenki megkapta, otthon átnézte, leegyeztette. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal  

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

53/2011. (VI.15.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 

közös igazgatású Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 

Szakmai-szolgáltató Intézmény 2010. II. félévi költségvetés 

teljesítéséhez kapcsolódó elszámolást az alábbiak szerint fogadja el. 

 

 



Önkormányzat Iskola Óvoda Ped.szakszolg Művészeti  Összesen 

Hács 267 167 -5  429 

Gyugy 105 -36   69 

Kisberény 148 -34   114 

Szőlősgyörök 329 -516 -13 -199 -399 

Táska  661 -3  658 

Táska /Buzsák 

iskola/ 

41    41 

Buzsák 98 451 -18 -48 483 

Somogyvár -3863 -29 -20 -401 -4313 

S.vámos 

/S.várra iskola/ 

-618    -618 

Somogyvámos 229 118 -12 -80 255 

Öreglak 133 -3168 -29 -12 -3076 

Pamuk S.várra -283 -4   -287 

Pamuk 

Öreglakra 

276 -22   254 

Lengyeltóti 1927 -220 -45 -1396 266 

Összesen -1211 -2632 -145 -2136 -6124 

 

 

A tájékoztatás értelmében az elszámolás során keletkezett kötelezettségeit az önkormányzatok 

és a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás a Társulási megállapodás 7. számú 

melléklete 4. pontja szerinti teljesítik. 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

7. A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 



Zsombok Lajos: A kiküldött anyag alapján kérte a Társulási Tanács határozatát. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal  

az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2011. (VI.15.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fodor András 

Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát a határozat 1. számú melléklete 

szerint módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratot elfogadja. 

1. számú melléklet 

 

A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 54/2011.(VI. 15.) számú 

határozata értelmében a Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az  

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§-a, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 8/A.§-a, valamint a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat  

 

 4.2. 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 

- A szakértői és rehabilitációs bizottság által elkészített szakvélemény alapján ellátja a 

sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, a fogyatékosságból 

eredő hátrányok csökkentését szolgáló tevékenységet a mozgás-, értelem- és 

beszédfejlődés területén. 

 

szövegrész helyett az alábbi szövegrész kerül: 

 

4.2. 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 



 

- A szakértői és rehabilitációs bizottság által elkészített szakvélemény alapján ellátja a 

sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, a fogyatékosságból 

eredő hátrányok csökkentését szolgáló tevékenységet a mozgás-, értelem- és 

beszédfejlődés területén. 

- A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, 

értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek 

integrált óvodai nevelése. 

- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált óvodai 

nevelése. 

- Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő 

gyermekek nevelése, oktatása. 

- Hátrányos helyzetű, részképesség hiányos sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrált nevelése. 

 

 4.5. 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. 

évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. 

évfolyam) 

 

szakfeladati felsorolás kiegészül az alábbi bekezdéssel: 

 

- Iskolaotthonos oktatás. 

 

 

 4.14. 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

 

A pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés, a tanulási képességet 

vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység – feladatainak ellátása. 

 



szövegrész helyett az alábbi szövegrész kerül: 

 

 4.14. 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

 

A pedagógiai szakszolgálat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, 

iskolapszichológusi szolgáltatás) feladatainak ellátása. 

 

 4. Az intézmény alaptevékenysége  

Az intézmény által ellátott szakfeladatok: 

kiegészül az alábbi új szakfeladattal: 

 

4.18. 856013 Fejlesztő felkészítés  

 

Lengyeltóti, 2011. június 15. 

 

 Dr. Szatmári Ibolya Zsombok Lajos 

 jegyző elnök 

 

 

8. A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményében fizetendő díjak megállapítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Maczucza Miklós: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Zsombok Lajos: Ez a napirendi pont ugyanolyan egyértelmű, mint az eddigiek. A  kiküldött 

anyag alapján kérte a Társulási Tanács határozatát. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal  

az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2011. (VI.15.) társulási tanácsi határozat 



A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fodor András 

Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézményében 2011. 

szeptember 1-jétől fizetendő díjak mértékét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

 

 

 

ZENEMŰVÉSZET 

NÉPTÁNC 

KÉPZŐ-ÉS 

IPARMŰVÉSZET 

 

2005.09.01-e után beiratkozott tanulóknak 

Új növendékek 12.000,-Ft./ év 13.000,-Ft./ év 

Jeles 12.000,-Ft./ év 13.000,-Ft./ év 

Jó 13.000,-Ft./ év 14.000,-Ft./ év 

Közepes 14.000,-Ft./ év 15.000,-Ft./ év 

Elégséges 15.000,-Ft./ év 16.000,-Ft./ év 

Évfolyamukat folytató tanulók 15.000,-Ft./ év 16.000,-Ft./ év 

 

2005.09.01-e előtt beiratkozott  tanulóknak 

Jeles    8.500,-Ft./ év    8.500,-Ft./ év 

Jó    9.500,-Ft./ év    9.500,-Ft./ év 

Közepes  10.500,-Ft./ év  10.500,-Ft./ év 

Elégséges  11.500,-Ft./ év  11.500,-Ft./ év 

Évfolyamukat folytató tanulók  11.500,-Ft./ év  11.500,-Ft./ év 

 

 

 

Használati díjak 

Hangszerhasználati díj  6.000,-Ft./ év 

Zongora – használati díj  3.000,-Ft./ év 

Néptánc – öltözet használat  6.000,-Ft./ év 

  



 

Két  tanszakos tanulók térítési díja és tandíja: 

Az első tanszakra a fenti térítési díjak érvényesek, a további tanszakokra tandíjat kell fizetni. 

Zeneművészeti – néptánc  12.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 71.000,-Ft./ év 

Zeneművészeti – képzőművészet 12.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 71.000,-Ft./ év  

Néptánc – képzőművészet  13.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 72.000,-Ft./ év  

Képzőművészet - néptánc 13.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 72.000,-Ft./ év 

Néptánc - zeneművészeti 13.000,-Ft.+105.000,-Ft.= 118.000,-Ft./ év 

Képzőművészet - zeneművészeti 13.000,-Ft.+105.000,-Ft = 118.000,-Ft./ év 

 

 

A Társulási Tanács egyben javasolja, hogy az általa meghatározott díjakat a 

képviselő-testületek saját rendeletükben fogadják el. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

9. Fodor András Általános Iskola és Óvoda főigazgató pályázat elbírálása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Zsombok Lajos: A pályázati felhívásra Kiss Krisztián igazgató úr pályázott, az előkészítő 

bizottság a véleményezési eljárást határidőben lefolytatta, az egyes értekezletekről a 

jegyzőkönyv másolatokat megküldte, ez több, mint nyolcvan oldal. A fenntartó részére a 

véleményező testületek Kiss Krisztián főigazgatói pályázatát egyhangúan támogatták. A 

véleményezési bizottság jegyzőkönyveit a Társulási Tanács tagjai részére elektronikus úton 

megküldtük.  Endnek alapján Kiss Krisztián főigazgatói kinevezését javasoltuk 5 évre, és 

illetményét a mellékletnek megfelelően javasoltuk megállapítani. 

 

Kiss Krisztián: Szeretettel köszöntött mindenkit. Néhány szóban bemutatta magát és szakmai 

elképzelését. 1992 óta dolgozik pedagógusként,  szülőfalujában kezdett tanítani 1992-ben, itt 

2005-ig dolgozott tanítóként és tanárként, tanítói diplomája mellett történelem és testnevelés 

szakos középiskolai tanárként végzett. 2005-ben áthelyezéssel került a lengyeltóti Fodor 

András általános iskolába, ahol azóta tanárként dolgozott 2008-ig, amikor Szőlősgyörökbe 

került a Gárdonyi Géza általános iskolába tagintézmény vezetőként. Itt kettő évet töltött, aztán 



ide került vissza Lengyeltótiba igazgatóként, ebbe a beosztásban 1 éve dolgozott, és most 

megpályázta a főigazgatói álláshelyet. Azóta még pedagógus szakvizsgát szerzett, közoktatás 

vezetői szakot végzett, illetve mellette több modul tantárgyat oktathat. Három gyermeke van, 

hat éve itt él Lengyeltótiban, itt telepedett meg. Az iskolákról és óvodákról: ez a térség itt az 

ország leghátrányosabb területei közé tartozik. Nagyon magas a halmozottan hátrányos 

gyerekek aránya, sok a veszélyeztetett tanuló. A kistérségben 18 intézmény egység van, ami 

nagyon nagy feladat. Vezetői elképzelései közül megemlítené, hogy a közoktatási törvény 

változni fog, és nem tudjuk a sarokrészeit. Fontos a forrásbővítő pályázatok benyújtása, de 

ezeket a pályázatokat 5 évig fenn kell tartani. A kialakult közösségeket fenn kell tartani. Az 

óvodáknál nagyon fontos ugyanez. Nagyon fontos a tehetséggondozás, ez több versennyel, 

versenyek kiterjesztésével lehetne esetleg javítani. Ami még nagyon fontos, hogy minőségi 

nevelést és oktatást kell biztosítani. A szülőkkel jó kapcsolatot kell kialakítani, be kell vonni 

őket az óvodák és iskolák mindennapjaiba.  

Móring József Attila: Az iskolák szerepe és jelentősége az utóbbi időben nagyon meg nőtt a 

gyermekek nevelése terén. Az alapok meg vannak, tovább kell építeni a rendszert. Ehhez 

kitartást, türelmet, és amennyiben szükséges, segítő jobbot nyújtanak. 

Maczucza Miklós: Gratulált az elnyert feladathoz. A tavalyi évben elkészült egy iskola 

program, így most már adottak a tárgyi feltételek, most már csak az emberi részt kell hozzá 

tenni. Természetesen mindenben partnerek lesznek. 

Klotz Péter: Könnyű helyzetben van, mivel náluk már tagintézmény vezetőként két évet 

dolgozott, így jól ismeri, nagyon jól tudtak együtt dolgozni. Jó munkát kívánt. 

Molnárné Kubik Zsuzsanna: Kiss Krisztián eddig a főnöke volt, mivel az iskolában tanít, 

ezután is az lesz. Tanárként, polgármesterként is támogatja. 

Jelenka György: Gratulált az új beosztáshoz, és egyben újra megköszönte a stációban végzett 

munkájukat. 

Dékányné Károly Marianna: Sajnálta, hogy nem kapták meg Kiss Krisztián pályázati anyagát, 

több időt kellett volna rászánni. De ebből a bemutatkozásból is világossá vált számára, hogy 

Ő az alkalmas erre a posztra. 

Kara Lajos: Személyes kontaktusuk még nem volt, de örült a sok jó véleménynek. Kitartás 

kívánt a munkához. 

Horváth Krisztián: Személyesen nem ismerték egymást, de a gyerekek jó véleménnyel vannak 

róla. Gratulált a megbizatáshoz. 

Zsombok Lajos: 2005 júniusában találkoztak először. Azóta nagyon jó véleménnyel van róla. 

Minden erejével segíteni fogja, mert most olyan helyzetben lesz, amikor nincs pénz. Eddig a 

pályázatok révén egy megszokott többletjuttatáshoz juthattak a pedagógusok, ami 

valószínűleg nem így lesz a jövőben, valamint a költségmegszorítások miatt is nagyon észnél 

kell lenni. 

 



 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal  

az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2011. (VI.15.) társulási tanácsi határozat 

1. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

a Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

és Szakmai-szolgáltató Intézmény főigazgatói teendőinek ellátására 

2011. augusztus 1. napjától Kiss Krisztián Lengyeltóti, Kölcsey F. 

u. 18. sz. alatti lakost bízza meg. Kiss Krisztián megbízása 5 évre 

szól. 

 

2. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

Kiss Krisztián illetményét 297.509 Ft összegben állapítja meg az 

alábbiak szerint: 

- Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti garantált illetmény 197.735 Ft 

- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével 

összefüggő 10% illetménynövekedés Kjt. 66. § (3) 

bekezdés alapján 19.774 Ft  

- vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 400%-a 80.000 Ft 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

10. Együttműködési megállapodás megkötése „Az iskola rendőre” program keretében 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Zsombok Lajos: Az előterjesztést mindenki megkapta. Tisztelettel köszöntötte Marics Zsolt 

rendőr őrnagy és Lengyel Tibor rendőr alezredes urakat. Már előzetesen beszéltünk róla, hogy 

csatlakozni kívánunk ehhez a dologhoz. Felkérte Lengyel Tibor r.alezredes urat, tegye meg 

hozzászólását. 

Lengyel Tibor: A közbiztonsági egyeztető fórumon negyedévente felülvizsgálják, hogy a 

települések veszélyeztetettségi szintjében történt-e változás. A kistérség települései 

tekintetében szerencsére nem történt változás a besorolásban. A másik fő kérdés a nyári 

idegenforgalmi szezon, itt a klasszikus bűncselekményekre próbálnak koncentrálni. 

A mostani jelenlétük oka „Az iskola rendőre” program együttműködési megállapodás 

megkötése. Ez Marics Zsolt feladata, így át is adja a szót, hogy az esetleges szóbeli 

kiegészítéseket el tudja mondani. 



 

Marics Zsolt: Néhány pont módosítása miatt a Megyei Rendőrfőkapitánysággal újra alá kell 

íratni a megállapodást, ennek végeztével, ha a Kistérségi Tanács is beleegyezik, meg lehet 

kötni a megállapodást. 

Zsombok Lajos: A kistérség már kinyilvánította erre a szándékát, így nincs semmi akadálya. 

Határozati javaslat: együttműködési megállapodást kötünk a fonyódi Rendőrkapitánysággal, 

ennek hatálya határozatlan idejű. A Társulási Tanács felhatalmaz, hogy az együttműködési 

megállapodást aláírjam.  

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal  

az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2011. (VI.15.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa együttműködési 

megállapodást köt a Fonyódi Rendőrkapitánysággal (8640 Fonyód, Vitorlás u. 2.) 

„Az iskola rendőre” programban való részvételről. Az együttműködési 

megállapodás hatálya határozatlan ideig tart. 

 

A Társulási Tanács felhatalmazza a társulás elnökét az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

11. Casco biztosítás flotta szerződés megkötése 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Zsombok Lajos: A számításokat mindenki megkapta, ennek alapján köthetjük meg a 

szerződést. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal  

az alábbi határozatot hozta: 

 

58/2011. (VI.15.) társulási tanácsi határozat 

1. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa támogatja a casco biztosítások kistérségi szinten, 

flottaszerződésben történő megkötését 2011. augusztus 1-től. 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 



Határidő: azonnal 

 

2. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa megbízza a Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft-t a casco 

biztosítások kistérségi szinten történő casco biztosítási 

szerződéseinek előkészítésével, elkészítésével, gondozásával, 

kezelésével 2011. augusztus 1-től. 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

3. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa felhatalmazza Zsombok Lajos Elnököt, hogy az alkuszi 

megbízást a Pannon-Safe Biztosítási Alkusz Kft-vel megkösse 

valamennyi casco biztosítási szerződés kizárólagos kezelésére 

vonatkozóan 2011. augusztus 1-től. 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

12. Mozgókönyvtári tevékenységre vonatkozó együttműködés megállapodás megkötése 

Buzsák Községi Önkormányzattal 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

Zsombok Lajos: Erről már tárgyalt a Társulási Tanács, az eddigiekhez képest semmi változás 

nincs. A  kiküldött anyag alapján kérte a Társulási Tanács határozatát. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal  

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

59/2011. (VI.15.) társulási tanácsi határozat 

1. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

a mozgókönyvtári feladok ellátására vonatkozó a Pogányvölgyi 

Többcélú Kistérségi Társulás, mint megbízó és a Lengyeltóti 

Városi Művelődési Ház és Könyvtár, mint szolgáltató között 

megkötött együttműködési megállapodást az alábbiak szerint 

módosítja. 



 

„Megbízó megbízza Szolgáltatót, hogy Buzsák, Gyugy, Hács, 

Kisberény, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár és 

Szőlősgyörök településeken a Községi Önkormányzatokkal 

megkötött feladatellátási megállapodásban vállalt, az alábbiakban 

felsorolt mozgókönyvtári szolgáltatásokat teljesítse.” 

 

2. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

javasolja Buzsák Községi Önkormányzatnak, hogy a Lengyeltóti 

Városi Művelődési Ház és Könyvtárral a mozgókönyvtári 

feladatellátásra vonatkozó megállapodást kösse meg. 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

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 


