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Zsombok Lajos elnök javaslatára az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a társulási tanács: 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Kistérségi közbiztonsági egyeztető fórum 

Előadó: Lengyel Tibor Fonyód Város Rendőrkapitánya 

 

2. A Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2012. évi 

költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

3. A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

4. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és a Pogányvölgyi Kistérségi Fejlesztési 

Tanács 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

5. A TÁMOP 5.1.1.-11/B pályázat benyújtása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 



6. A TIOP 1.1.1-11 pályázat írására megállapodás megkötése 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

7. Részvétel a 2012. évi iskolatej programban 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

8. Egyebek 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

                                                

                                               1/2012. (I. 30.) 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. Kistérségi közbiztonsági egyeztető fórum 

Előadó: Lengyel Tibor Fonyód Város Rendőrkapitánya 

 

Lengyel Tibor rendőrkapitány bemutatta az új megbízott lengyeltóti őrsparancsnokot.  

2012. január 1-től Sándor Péter főtörzsőrmester tölti be e posztot. Lengyel Tibor kapitány 

elmondta Lengyeltótiban az elmúlt időszakban két jelentősebb bűncselekményt követtek el 

idősek sérelmére. Kérte, hogy ezzel kapcsolatban az idősek legyenek tájékoztatva a helyi tv-

ben, vagy szórólapon. 

Elmondta régóta probléma a kóbor ebek kérdése. A rendőrség is partner kíván lenni a 

probléma megoldásában az önkormányzatoknak. 

Elmondta továbbá az egyik helyi bűncselekmény esetében a rendőrkutya megtévesztésére 

fűszerrel szórták fel a sértettek udvarát az elkövetők. A bűncselekmény felderítését ez 

nehezíti. Nyomkövető kutyájuk és a vele foglakozó rendőrkollégájuk továbbképzésen vesz 

rész. Ebben az esetben Kaposvárról kell kérni jelenleg kutyát, ami szintén növeli a felderítési 

időt. 

Lengyel Tibor köszönetet mondott az önkormányzatoknak, a tavalyi évben adott segítségért 

amivel az üzemanyag díjaikhoz járultak hozzá. Kérte, amennyiben lehetséges az 

önkormányzatok az idei évben is támogassák anyagiakkal a munkájukat. 

 

Vivert János Szőlősgyörök alpolgármestere elmondta továbbra is hiányoznak a településőrök 

a településekről. A térfigyelő rendszerek kiépítését fontosnak tartja, talán jobb pályázati 

feltételek születnek a jövőben. 

 

Lengyel Tibor elmondta, a térfigyelő rendszertekintetében a jogszabály nem lett 

megengedőbb, de jobbak lettek a pályázati lehetőségek. A településőrök hiányát a rendőrség 

is érzi. Ezzel kapcsolatban semmilyen döntés nem született a Belügyminisztérium részéről. 

 

Zsombok Lajos elnök megköszönte a beszámolót és jó munkát kívánt az új tóti 

őrsparancsnoknak. 



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

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2012. évi 

költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök  

 

Albert Ferencné gazdasági igazgató elmondta Buzsák és Öreglak kérte a költségvetés 

módosítását. 

 

Móring József elmondta a normatíva igényléskor probléma, hogy Somogyvár esetében 5 fő 

állami gondozottjukra nem lehet normatívát lehívni, ez ügyben tárgyalásokat kezdeményez 

miniszteri szinten. 

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző elmondta a Vityapusztáról bejáró gyerekek kérdésével 

kapcsolatban (jár-e plusz normatíva az iskolabusz esetén) több állásfoglalást kértek már, Dr. 

Szücs Gábor új állásfoglalást fog kérni. 

 

Zsombok Lajos elnök: Vityapuszta Somogyvár belterülete, egy közigazgatási területhez 

tartoznak, véleményem szerint nem fog tudni ezekre a gyerekekre plusz normatívát lehívni. A 

kérdésben érintett több település pl. Öreglak-Barátihegy, de Lengyeltóti is. 

 

Dr. Szücs Gábor: Fel lehetne venni a VOLÁN-nal a kapcsolatot, ha ők adnak bérletet, ez lehet 

hivatkozási alap. 

 

Maczucza Miklós bizottsági elnök elmondta a Pénzügyi Bizottság az iskola költségvetéséről 

szóló előterjesztést megtárgyalta és két módosító javaslatot kér figyelembe venni: kerüljenek 

csökkentésre a menedzsment költségek, továbbá kerüljön átgondolásra a menedzsment 

költségek újra felosztása. 

 

Móring József: kénytelenek leszünk hozzányúlni a menedzsment költségekhez, mert azok 

nagyon jelentős tételek. Lassan többe kerül a rendszer, mint az integráció előtt. 

 

Vivert János elmondta nagy nehézséget jelent településüknek, a gyugyi bejáró gyerekek után 

fizetendő hozzájárulás. Igazságtalannak tartják. Lengyeltóti 5 millió forintot kap a gyugyi 

gyerekek után. Szőlősgyörök semmit. 

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző: Gyugy, Lengyeltóti beiskolázási körzete, ezért fizet Gyugy 

Lengyeltótinak. 

 

Zsombok Lajos elnök: Fontos a feladat és a felelősség kérdése is az iskola kapcsán. A 

menedzsment és vezetés nagyon jól végzi a munkáját. A feladatok kifogytak a települések 

oktatási intézményeiből és hivatalaiból. Vannak települések, ahol kisebb a menedzsment 

költség de ott a kistérségi iroda költségvetésébe van betervezve. Egyeztetések vannak 

folyamatban, több alternatíva született a menedzsment költségek felosztására.  

 

Vivert János: A saját költségek csökkentését vizsgálja felül mindenki. 

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző: Javaslatokat kértünk a településektől, ki hogyan finanszírozza le 

oktatási intézményeit. 2012-ben el kell számolni. Ha az intézmények állami fenntartásba 

kerülnek és a kistérség „megszűnik” el kell számolni az önkormányzatoknak. Nem lenne jó, 

ha emiatt rossz viszony alakulna ki az önkormányzatok között az év végén. Az adott 



intézményt nem a társulási megállapodásban foglaltak szerint finanszírozták le az 

önkormányzatok. A székhely önkormányzat többletfinanszírozásával lehetett csak az évet 

lezárni pénzügyileg az intézménynél. Elszámolásnál ez gondot okozhat. Emiatt nagyon 

okosan át kell gondolni az idei évi működést. Lengyeltóinak nagyon szigorúan be kell kérnie 

az önkormányzati hozzájárulásokat. Az esetleges módosításokat társulási megállapodásban 

rögzíteni kell. Például adott intézménynél egyetemleges felelősség a finanszírozó 

önkormányzatok részéről. 

 

 

Zakariás Zoltán Buzsák alpolgármestere elhagyja az ülést. 

 

 

Kiss Krisztián főigazgató: Úgy gondolom, minden kollégám pontosan tudja a feladatát, és jól 

végzi azt. A drasztikus változtatásoknak nincs itt az ideje. 

 

Zsombok Lajos elnök: Én ragaszkodom a főigazgató személyéhez. 19 intézményegységet 

vezet és kiválóan végzi munkáját. A gazdasági igazgató további számításokat végez, amik 

kiküldésre kerülnek az önkormányzatokhoz. 

 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 87 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

2/2012. (I. 30.) társulási tanácsi határozat 

 

A Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2012. évi 

költségvetését a Társulási Tanács megtárgyalta és javasolt, hogy az előterjesztést módosító 

javaslat nélkül terjesszék a Társulási Tanács elé. 

 

                                  Felelős: Zsombok Lajos elnök 

                                  Határidő: azonnal 

 

 

 

3. A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző: Az Alapszolgáltatási Központ költségvetése esetében könnyebb 

dolgunk van, mint az iskolánál. Itt a tavalyihoz képest plusz 18 millió forint állami normatíva 

hívható le így, hogy társulási fenntartásba került az intézmény. A normatíva fedezi  a 

kiadásokat, nem kell hiánytól tartani. 

 

 

 

 

 



A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 87 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

3/2012. (I. 30.) társulási tanácsi határozat 

 

A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetését a Társulási Tanács 

megtárgyalta és javasolt, hogy az előterjesztést módosító javaslat nélkül terjesszék a Társulási 

Tanács elé. 

 

                                  Felelős: Zsombok Lajos elnök 

                                  Határidő: azonnal 

 

 

 

4. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és a Pogányvölgyi Kistérségi Fejlesztési 

Tanács 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 87 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

4/2012. (I. 30.) társulási tanácsi határozat 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és a Pogányvölgyi Kistérségi Fejlesztési 

Tanács 2012. évi költségvetését a Társulási Tanács megtárgyalta és javasolt, hogy az 

előterjesztést módosító javaslat nélkül terjesszék a Társulási Tanács elé. 

 

                                  Felelős: Zsombok Lajos elnök 

                                  Határidő: azonnal 

 

 

 

5. A TÁMOP 5.1.1.-11/B pályázat benyújtása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

 

Móring József: Ki fogja megírni ezt a pályázatot? 

 

Zsombok Lajos elnök: Nem külsős céggel kívánjuk megíratni, a kistérségi iroda készíti el. 

 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 87 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 



5/2012. (I. 30.) társulási tanácsi határozat 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa határozatban 

dönt a Megújulás Operatív Program LHH kistérségek projektjei című, TÁMOP-

5.1.1-11/1/B kódszámú pályázat beadásáról. A 100%-ban támogatott projekt 

összköltsége várhatóan 120 M Ft. 

 

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a pályázati dokumentumok 

aláírására.  

 

                                   Felelős: Zsombok Lajos elnök 

                                   Határidő: azonnal 

 

 

 

 

6. A TIOP 1.1.1-11 pályázat írására megállapodás megkötése 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

 

Zsombok Lajos elnök: A Tanács tavaly októberi ülésén döntött ennek a pályázatnak a 

beadásáról. A határozat szerint a Tanács a Plexpert Projekttanácsadó Kft.-vel köt szerződést a 

pályázat megírására ás a pályázati anyag összeállítására bruttó 18.750 forint megbízási díjért. 

A Tanácsadó Kft. a megküldött együttműködési megállapodásában egyéb szerződési 

feltételeket (pl. sikerdíj) is meghatározott, ami az előzetes megállapodásnak nem volt része. 

Ezért javaslom, hogy ne kössünk szerződést a Plexpert Projekttanácsadó Kft.-vel, a pályázat 

előkészítésével a kistérségi irodát bízzuk meg. 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 87 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

6/2012. (I. 30.) társulási tanácsi határozat 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 91/2011 

(10.27.) társulási tanácsi határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa határozatban 

dönt a TIOP 1.1.1-11 pályázat benyújtásáról. 

A Társulási Tanács megbízza a Lengyeltóti Városi Polgármesteri Hivatal 

Kistérségi Irodáját a pályázat megírásával és a pályázati anyag összeállításával. 

A Társulási Tanács megbízza a Társulási Tanács elnökét a pályázati 

dokumentációk aláírására és a pályázat beadására. 

 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

                                   Határidő: azonnal 

 

 



 

7. Részvétel a 2012. évi iskolatej programban 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 87 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

7/2012. (I. 30.) társulási tanácsi határozat 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa határozatában dönt a 

vidékfejlesztési miniszter 116/2011. (XII.14.) VM rendelete alapján kiírt 2012. évi 

iskolatej programban való részvételről. 

Az iskolatej programban az egyes településeken működő általános iskolák az alábbi 

induló tanulólétszámmal vesznek részt: 

Település 
Tanulói létszám 

(2010. október 1.) 

Lengyeltóti 31 fő 

Buzsák 121 fő 

Öreglak 171 fő 

Somogyvámos 31 fő 

Somogyvár 160 fő 

Szőlősgyörök 88 fő 

összesen:  602 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 rendelési napokat és az egy napra rendelt iskolatej pontos mennyiségét az egyes 

feladatellátási helyek vezetői a szállító céggel – a szállítási szerződésben foglaltak 

szerint – egyeztetik, figyelembe véve a tanulólétszám időszakos változását, illetve 

a tanítási szüneteket. 

A Társulási Tanács a 2012. évi iskolatej szállításával továbbra is a Dráva Tej 

Tejipari Feldolgozó és Értékesítő Kft.-t (7570 Barcs, Mészégető út) bízza meg. 

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét az iskolatej szállítási 

szerződés aláírására. 

 

                                                   Felelős: Zsombok Lajos 

                                                   Határidő: azonnal 

 

 

 

 



8. Egyebek 

 

Zsombok Lajos elnök: Kérem, hogy a rendőrség kérésének megfelelően legyen lakossági 

tájékoztatás arról, hogyan kerülheti el mindenki, hogy bűncselekmény áldozatává váljon. 

 

 

A társulási tanács a jegyzőkönyv hitelesítésére tagjai sorából felhatalmazza Jelenka 

Györgyöt, Gyugy Község polgármesterét.  

 

Zsombok Lajos a Társulási Tanács Elnöke megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

      

    

 

      Jelenka György          Zsombok Lajos  

 jegyzőkönyv hitelesítő             a Társulási Tanács Elnök 

 

 

 


