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Jelen vannak: Zsombok Lajos Lengyeltóti polgármester
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Molnárné Kubik Zsuzsanna Hács polgármester
Vivert János Szőlősgyörök alpolgármester
Dr. Szatmári Ibolya jegyző
Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető
Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető
Dr. Szücs Gábor kistérségi referens
Kollmann Gergely Leader igazgatósági elnök
Dr. Árvai Tibor felnőttképzési koordinátor
Távol van: Jelenka György Gyugy polgármester
Zsombok Lajos elnök javaslatára az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a társulási tanács:

Napirendi pontok:
1. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és a Pogányvölgyi Kistérségi Fejlesztési
Tanács 2012. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Zsombok Lajos elnök
2. A belső ellenőrzés 2012. évi feladatainak ütemterve
Előadó: Zsombok Lajos elnök
3. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás területén működő közoktatási
intézményekben a 2012/2013 tanévben indítható csoportok és osztályok számának
meghatározása
Előadó: Zsombok Lajos elnök
4. Óvodák nyári takarítási szünetének megszervezése
Előadó: Zsombok Lajos elnök
5. A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézményében
fizetendő díjak megállapítása
Előadó: Zsombok Lajos elnök

6. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Zsombok Lajos elnök
7. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Zsombok Lajos elnök
8. A TÁMOP 5.4.9.-11/1 ’Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális
összekapcsolására’ című pályázat benyújtása
Előadó: Zsombok Lajos elnök
9. A TIOP 1.2.3-11/1 pályázat benyújtása
Előadó: Zsombok Lajos elnök
10. Mozgókönyvtári tevékenységre vonatkozó együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Zsombok Lajos elnök
11. Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája és a
felnőttképzési profil bemutatása
Előadó: Dr. Árvai Tibor felnőttképzési koordinátor
12. Egyebek
- Közfoglalkoztatás házi segítségnyújtásban
- Marcali kórház ágymegszűntetések

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 97 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
8/2012. (II. 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. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és a Pogányvölgyi Kistérségi Fejlesztési
Tanács 2012. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Zsombok Lajos elnök
Maczucza Miklós a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja az előterjesztést a bizottság
megtárgyalta és a Tanácsnak elfogadásra javasolja. Somogyvámos polgármestere közölte,
hogy az iskola költségvetése miatt a költségvetést nem fogadja el.
Molnárné Kubik Zsuzsanna a Közoktatási Bizottság elnöke elmondja az előterjesztést a
bizottság megtárgyalta és a Tanácsnak elfogadásra javasolja.

Zsombok Lajos elnök elmondja, sok még a bizonytalanság a jövőt illetően, erre tekintettel
ezek a számok is változhatnak. Javasolja a költségvetést jelen állapotában elfogadni.
Kara Lajos javasolja a 6.1 pontból kerüljön törlésre az értékpapírvásárlás.
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 88 igen szavazattal, 9 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
9/2012. (II.28.) társulási tanácsi határozat
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetéséről
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.
A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak szerveire (társulási tanács elnök,
bizottságok,) és a kistérség költségvetési szerveire terjed ki.
2.
(1) A Társulási Tanács a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként
működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
(3) Az kistérség költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet
1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke
3.
(1) A Társulási Tanács a kistérség és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését
1 017 022 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 076 673ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
59 651 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:
a működési célú bevételt
ebből:
-

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
előző évi pénzmaradványt
vállalkozási maradványt

1 071 673 e Ft-ban
……………… e Ft-ban
59 651 e Ft-ban
……………… e Ft-ban

a működési célú kiadásokat
ebből:

1 071 673 e Ft-ban

- a személyi juttatások kiadásait
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a
- szociális hozzájárulási adót
- a dologi kiadásokat
- az ellátottak pénzbeli juttatásait
- egyéb működési célú kiadásokat
- az általános tartalékot
- a céltartalékot
a felhalmozási célú bevételt
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
- fel.célra átvett pénzeszközök
- előző évi pénzmaradványt
- vállalkozási maradványt

524 530 e Ft-ban
0 e Ft-ban
142 501 e Ft-ban
316 994 e Ft-ban
0 e Ft-ban
58 805 e Ft-ban
28 843 e Ft-ban
0 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- intézményi beruházások összegét
- felújítások összegét
- kormányzati beruházások összegét
lakástámogatás összegét
- lakásépítés összegét
- egyéb felhalmozási kiadások összegét
állapítja meg.

5 000 e Ft-ban
……………… e Ft-ban
5 000 e Ft-ban
……………… e Ft-ban
……………… e Ft-ban

5 000 e Ft-ban
5 000 e Ft-ban
……………… e Ft-ban
……………… e Ft-ban
……………… e Ft-ban
……………… e Ft-ban
……………… e Ft-ban

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt,
vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti
betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2.
melléklet alapján hagyja jóvá.
A kistérség bevételei és kiadásai
4.
(1) A kistérségi társulás költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4.
melléklete tartalmazza.
(2) A kistérségi társulás költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A kistérségi társulás nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6.
melléklete tartalmazza.

(4) A kistérségi társulás nevében végzett felújításokat az eredeti költségvetési határozat nem
tartalmaz. 7. melléklet
(5) A kistérségi társulás nem ad a lakosságnak támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű
ellátásokat. 8. melléklet
(6) A kistérségi társulás költségvetésében európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen
projektekhez történő hozzájárulást nem tervezett. 9.melléklet
(8) A társulási tanács az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és
kiadásait e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A társulási tanács az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e
rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A társulási tanács az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(11) A társulási tanács a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Nincsenek olyan fejlesztési célok, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
(14) Az kistérségi társulás mérlegét e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a
hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5.
(1) A társulási tanács bevételei és kiadásai között egyensúly van, ezért a társulási tanács hitel
felvételt nem hagy jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6.
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a társulási tanács
pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását 15 000 ezer Ft-ig a társulási tanács az elnök hatáskörébe utalja. Az
elnök a megtett intézkedésekről a következő társulási ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a
társulási tanács annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék
7.
(1) A képviselő-testület az kistérség céltartalékát
0 ezer Ft összegben
e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
28 843 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a társulási tanács az erre vonatkozó igény
felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8.
A társulási tanács 2012. évi költségvetésében nem tervezett többéves kihatással járó
feladatokat.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9.
A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10.
(1) A kistérségi társulás által adott közvetett támogatásokat nem nyújt.
A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.
(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás
jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok
sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított kistérségi támogatás és saját
bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás,
illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga
után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett
bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű
támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a társulási tanács előzetes jóváhagyásával nyújthatnak
be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása
költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a társulási
tanács jóváhagyásával vállalhatnak.
12.
A kistérségi társulás és önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerveinek pénzmaradványát a társulási tanács hagyja jóvá.
(1) A kistérségi társulás gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő
Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala.

13.
(1) Ha a kistérségi társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a társulási tanács
elnöke a társulási tanácsot tájékoztatja.
(2) A társulási tanács a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként,
döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az
Országgyűlés – a kistérségi társulást érintő módon – a meghatározott hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a társulási tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14.
(1) A kistérségi társulás költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6)
bekezdésekben foglalt kivétellel a társulási tanács dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat
saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak
végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100 e Ft
értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek
vezetői által benyújtott kérelem alapján a társulási tanács dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a
pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat,
valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító
szervnek beterjeszteni, melyről a társulási tanács elnöke a társulási tanácsot 30 napon belül
tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyigazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15.
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a
költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során
köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a
megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi
költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási
pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben
előírt kötelezettségei teljesítését.
16.
A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási
adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon,
illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

17.
A költségvetési szerv költségvetési támogatását a társulási tanács a költségvetési szervek
pénzellátási rendje szerint biztosítja.

Szolgáltatási szerződés
18.
A kistérség által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi
tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) A kistérség által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi
tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy
szervezet az e pontban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező
személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül
a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem
áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában
meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható
feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel
áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint
ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
19.
(1) Ha a kistérségi társulás által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a
százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá
szorítani, a társulási tanács a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben
foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert
tartozásállomány elérése esetén a társulási tanácsnál a társulási tanács elnöke kezdeményezi.

(3) Ha a társulási tanács elnöke a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését
indítványozhatja
a) az kistérségi társulás társulási tanácsának pénzügyi bizottsága,
b) a kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője az elnökön keresztül,
c) a kistérségi társulás társulási tanácsa által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a társulási
tanács döntése alapján a társulási tanács elnöke bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos
módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
20.
(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e határozatba beépítésre
kerültek.
(2) Ez a határozat 2012. február 28-án lép hatályba.
Felelős: Zsombok Lajos elnök
Határidő: azonnal

2. A belső ellenőrzés 2012. évi feladatainak ütemterve
Előadó: Zsombok Lajos elnök
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 97 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
10/2012. (II. 28.) társulási tanácsi határozat
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Pogányvölgyi Többcélú
Kistérségi Társulás 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervét az előterjesztés mellékleteként
szereplő ütemezés szerint jóváhagyja.
Felelős: Zsombok Lajos elnök
Határidő: azonnal

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 97 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
11/2012. (II. 28.) társulási tanácsi határozat
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács
Elnökét, hogy a Társulási Megállapodás módosítását követően a Társulási Megállapodásnak
megfelelően kössön megállapodást a belső ellenőrzési feladatok ellátására.
Felelős: Zsombok Lajos elnök
Határidő: azonnal

3. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás területén működő közoktatási
intézményekben a 2012/2013 tanévben indítható csoportok és osztályok számának
meghatározása
Előadó: Zsombok Lajos elnök

Molnárné Kubik Zsuzsanna a Közoktatási Bizottság elnöke elmondja az előterjesztést a
bizottság megtárgyalta és a Tanácsnak elfogadásra javasolja.
Gyurákovics László kéri, hogy Somogyváron az első osztályos csoportok számát 2 csoportban
határozzák meg.
Zsombok Lajos elmondja, a számok vélhetően változni fognak. Az iskolák állami fenntartásba
kerülnek és a jogszabály is változni fog.
Maczucza Miklós elmondta, Öreglakon a jelenleg működő 1 napközis csoport helyett
várhatóan 2 napközis csoport indul szeptember 1-től.
Zsombok Lajos kérte, hogy a fentiekre vonatkozó kéréseinek, javaslataikat a helyi képviselőtestületek hozzák meg és küldjék meg a Társulás részére.
Továbbá tájékoztatta a tanácsot, hogy információk szerint a jövőben pedagógia modellekre
fognak pályázatot kiírni és ezekre kötnek megállapodások az önkormányzatokkal. A
lengyeltóti iskola ilyen modellintézményként működhetne tovább. Ebben kéri a tanácstagok
együttműködését. Ez esély lehet arra, hogy megmaradjanak az oktatási intézményeink. A
modellintézményekhez „kísérleti iskolákhoz” az álla fog pénzeket adni, ezek a háttérpénzek
segíthetnek az iskolák finanszírozásában. Jómagam támogatom a kezdeményezést.

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 97 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
12/2012. (II. 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 a
2012/2013-as tanévben indítható óvodai csoportok és általános iskolai
tanulócsoportok számát - a 2012-ben várható óvodai és iskolai beiratkozások
előre becsült adatai alapján - az alábbiak szerint állapítja meg:

Óvodák

Csoportok száma
1. nevelési év

2. nevelési év

Kincsem Óvoda (Lengyeltóti)

3. nevelési év

5

Tündérkert Óvoda (Somogyvár)

1

1

1

Kerekerdő Óvoda (Öreglak)

1

1

1

Barátihegyi Óvoda (Barátihegy)
Lurkó Óvoda (Szőlősgyörök)

1

Napsugár Óvoda (Hács)

1

Tulipán Óvoda (Buzsák)

1

Tarkarét Óvoda (Somogyvámos)

1

Általános Iskolák
Fodor András Általános Iskola
(Lengyeltóti)

1

Évfolyam / tanulócsoportok száma
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Gárdonyi Géza Általános Iskola
(Szőlősgyörök)
Buzsáki Általános Iskola
(Buzsák)
Öreglaki Általános Iskola
(Öreglak)
Szent László Király Általános Iskola
(Somogyvár)
Lotz János Általános Iskola
(Somogyvámos)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

Általános Iskola

Javasolt napközis /
tanulószobai csoportok
száma

Fodor András (Lengyeltóti)

9

Gárdonyi Géza (Szőlősgyörök)

1

Általános Iskola (Buzsák)

2

Általános Iskola (Öreglak)

2

Szent László (Somogyvár)

3

Lotz János (Somogyvámos)

1

A Társulási Tanács hozzájárul az egyes óvodai csoportok, iskolai osztályok
maximális létszámának 20+10%-kal való túllépéséhez.
A módosításokkal érintett települések a módosításokról szóló képviselő-testületi
határozataikat megküldik a Társulási Tanács részére.
A Társulási Tanács a napközis csoportok számát a szeptemberi tanévkezdést
követően, a napközis igények felmérésének ismeretében felülvizsgálja.
Felelős: Zsombok Lajos elnök
Határidő: azonnal
4. Óvodák nyári takarítási szünetének megszervezése
Előadó: Zsombok Lajos elnök
Molnárné Kubik Zsuzsanna a Közoktatási Bizottság elnöke elmondja az előterjesztést a
bizottság megtárgyalta és a Tanácsnak elfogadásra javasolja.
Zsombok Lajos elmondja, az óvónők egyeztettek az óvodai bezárásokról a szülőkkel. Mindig
lesz óvoda, ami nyitva lesz és fogad gyereket a kistérségben.
Vivert János elmondta képviselő-testületük a 15 napos bezárást túlzottnak tartotta. A szülők
azonban elfogadták, megértették.
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 97 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
13/2012. (II. 28.) társulási tanácsi határozat
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fodor András
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény óvodáinak
nyári takarítási szünetét az alábbiak szerint határozza meg:

1
.
2
.

2012.07.23.2012.07.27.
2012.06.25.2012.07.13

NYÁRI
SZÜNET
IDŐTARTAMA
1 HÉT (5
munkanap)
3 HÉT (15
munkanap)

FOGADÓ
INTÉZMÉ
NY
LURKÓ
ÓVODA
KINCSEM
ÓVODA
KINCSEM
ÓVODA

ÓVODA

TELEPÜLÉS

NYÁRI SZÜNET
IDŐSZAKA

KINCSEM
ÓVODA

LENGYELTÓT
I
SZŐLŐSGYÖR
ÖK

LURKÓ ÓVODA

3
.

KINCSEM
ÓVODA HÁCSI
TELEPHELYE

HÁCS

2012.08.06.2012.08.24.

3 HÉT (14
munkanap)

4
.

TARKARÉT
ÓVODA

SOMOGYVÁ
MOS

2012.07.16.2012.08.03.

3 HÉT (15
munkanap)

5
.

TULIPÁN ÓVODA

BUZSÁK

2012.07.30.2012.08.24

4 HÉT (19
munkanap)

6
.

KEREKERDŐ
ÓVODA

ÖREGLAK

2012.07.30.2012.08.24.

4 HÉT (19
munkanap)

ÖREGLAKBARÁTI
HEGY

-

-

-

SOMOGYVÁR

2012.08.06.2012.08.24.

3 HÉT (14
munkanap)

TARKARÉ
T ÓVODA

7
.
8
.

KEREKERDŐ
ÓVODA-BARÁTI
HEGYI
TAGOZATA
TÜNDÉRKERT
ÓVODA

TÜNDÉRK
ERTÓVOD
A
KINCSEM
ÓVODA
BARÁTI
HEGYI
TAGOZAT

Az egyes óvodák nyári bezárásának időtartama alatt a gyermekek fogadó óvodába
történő szállítása a Lengyeltótiban, Somogyváron és Buzsákon működő
iskolabuszokkal, illetve az egyes önkormányzatok által működtetett falugondnoki
szolgálat járműveivel történik.
A fogadó óvoda költségeihez a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerint
illetékes önkormányzat az alábbi összegekkel járul hozzá ellátási naponként és
gyermekenként:

ÓVODA
1
.
2
.

KINCSEM
ÓVODA
LENGYELTÓTI
LURKÓ ÓVODA
SZŐLŐSGYÖRÖK

HOZZÁJÁRULÁS
FT / NAP /
GYERMEK
900 Ft
LURKÓ ÓVODA (198.000 Ft / 220
nap)*
KINCSEM
1.264 Ft
ÓVODA
(278.000 Ft / 220 nap)
FOGADÓ
ÓVODA

HÉT
1 HÉT (5
munkanap)
3 HÉT (15
munkanap)

3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.

KINCSEM
ÓVODA HÁCSI
TELEPHELYE
TARKARÉT
ÓVODA
SOMOGYVÁMOS
TULIPÁN ÓVODA
BUZSÁK
KEREKERDŐ
ÓVODA
ÖREGLAK
KEREKERDŐ
ÓVODA-BARÁTI
HEGYI
TAGOZATA
TÜNDÉRKERT
ÓVODA
SOMOGYVÁR

KINCSEM
ÓVODA

1.264 Ft
(278.000 Ft / 220 nap)

3 HÉT (14
munkanap)

TÜNDÉRKERT
ÓVODA

541 Ft
(119.000 Ft / 220 nap)

3 HÉT (15
munkanap)

KINCSEM
ÓVODA

1.264 Ft
(278.000 Ft / 220 nap)

4 HÉT (19
munkanap)

BARÁTI HEGYI
TAGOZAT

-

4 HÉT (19
munkanap)

-

-

-

TARKARÉT
ÓVODA

714 Ft
(157.000 Ft / 220 nap)

3 HÉT (14
munkanap)

Az óvodák nyári takarítási szünetéről, valamint a bezárás ideje alatt igénybe
vehető óvodai ellátásról a szülőket az illetékes óvoda vezetője köteles
tájékoztatni.
Felelős: Zsombok Lajos elnök
Határidő: azonnal

5. A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási
Intézményében fizetendő díjak megállapítása
Előadó: Zsombok Lajos elnök
Molnárné Kubik Zsuzsanna a Közoktatási Bizottság elnöke elmondja az előterjesztést a
bizottság megtárgyalta és a Tanácsnak elfogadásra javasolja.
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 97 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
14/2012. (II. 28.) társulási tanácsi határozat
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fodor András
Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézményében 2012.
szeptember 1-jétől fizetendő díjak mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

ZENEMŰVÉSZET

NÉPTÁNC
KÉPZŐ-ÉS
IPARMŰVÉSZET

2005.09.01-je után beiratkozott tanulóknak
Új növendékek
13.000,-Ft./ év
Jeles - Jó
13.000,-Ft./ év
Közepes
14.000,-Ft./ év
Elégséges
15.000,-Ft./ év
Évfolyamukat folytató tanulók
15.000,-Ft./ év

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

2005.09.01-je előtt beiratkozott tanulóknak
Jeles - Jó
9.500,-Ft./ év
Közepes
10.500,-Ft./ év
Elégséges
11.500,-Ft./ év
Évfolyamukat folytató tanulók
11.500,-Ft./ év

9.500,-Ft./ év
10.500,-Ft./ év
11.500,-Ft./ év
11.500,-Ft./ év

Hangszerhasználati díj
Zongora – használati díj
Néptánc – öltözet használat

Használati díjak
6.000,-Ft./ év
3.000,-Ft./ év
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.
13.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 72.000,-Ft./ év
Zeneművészeti – néptánc
13.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 72.000,-Ft./ év
Zeneművészeti – képzőművészet
14.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 73.000,-Ft./ év
Néptánc – képzőművészet
14.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 73.000,-Ft./ év
Képzőművészet - néptánc
14.000,-Ft.+105.000,-Ft.= 119.000,-Ft./ év
Néptánc - zeneművészeti
14.000,-Ft.+105.000,-Ft = 119.000,-Ft./ év
Képzőművészet - zeneművészeti

A Társulási Tanács egyben javasolja, hogy az általa meghatározott díjakat a
képviselő-testületek saját rendeletükben fogadják el.
Felelős: Zsombok Lajos elnök
Határidő: azonnal

6. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó: Zsombok Lajos elnök
Dr. Szatmári Ibolya jegyző elmondta, a módosítást indokolta egyrészt, hogy a jövőben a belső
ellenőrzési feladatokat külsős szolgáltatóval látják el, másrészt szükség volt az iskolák
finanszírozására vonatkozó szabályozás módosítása.
Elmondta, átmeneti időszakról van szó az iskolák esetében, a módosításra szükség van az év
végi elszámolásokhoz is. Ezzel a most lefektetett egyetemleges felelősséggel az esetlegesen
előálló problémák elébe szeretnének menni, ami ezzel kiküszöbölhető. A módosítás a kisebb
önkormányzatoknak kedvez, de meg kellett lépni és most kell erről a módosításról dönteni.
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 97 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
15/2012. (II. 28.) 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 IV. A Társulás részletes feladatai E) Belső ellenőrzés ellátása
1. A Társulás a kistérség önkormányzatainál, illetve azok intézményeinél a belső ellenőrzési
feladatok ellátását a székhelytelepülés önkormányzati hivatal szervezeti egységén keresztül
biztosítja.
szövegrész helyébe:
1. A Társulás a kistérség önkormányzatainál, illetve azok intézményeinél a belső ellenőrzési
feladatok ellátását a Társulási Tanáccsal szerződéses jogviszonyban álló szervezet
biztosítja.
szövegrész kerül.
2. A Társulási Megállapodás XIII. A társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás
ellenőrzése című fejezet: A társulás bevételei
5. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek után a kötelező felvételt biztosító
óvodába, általános iskolába beíratott tagintézménybe a bevétellel nem fedezett kiadást
gyermekarányosan megfizetik.
szövegrész helyébe:

5. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek után a kötelező felvételt biztosító
óvodába, általános iskolába beíratott tagintézménybe a bevétellel nem fedezett kiadásokért
egyetemlegesen felelnek.
Azok után az oktatási-nevelési intézménybe beíratott gyermekek után, akik nem az
alapító okirat szerinti beiskolázási körzetből veszik igénybe az oktatási-nevelési
szolgáltatást az az önkormányzat fizeti a normatívával és egyéb bevételekkel nem
fedezett fennmaradó kiadásokat, melynek közigazgatási területén az oktatási-nevelési
intézmény található, és amely oktatási-nevelési intézménynél a beíratott gyermekek után
az igényelt normatíva bevételként elszámolásra kerül.
szövegrész kerül.
3. A Társulási Megállapodás 7. számú melléklete: „Megállapodás közös igazgatású
közoktatási intézmény működtetéséről és finanszírozásáról” IV. ’A közoktatási
intézmény működésének finanszírozása’ című fejezet
2. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek után a kötelező felvételt biztosító
óvodába, általános iskolába beíratott tagintézménybe a bevétellel nem fedezett kiadást
gyermekarányosan megfizetik.
szövegrész helyébe:
2. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek után a kötelező felvételt biztosító
óvodába, általános iskolába beíratott tagintézménybe a bevétellel nem fedezett kiadásokért
egyetemlegesen felelnek.
Azok után az oktatási-nevelési intézménybe beíratott gyermekek után, akik nem az
alapító okirat szerinti beiskolázási körzetből veszik igénybe az oktatási-nevelési
szolgáltatást az az önkormányzat fizeti a normatívával és egyéb bevételekkel nem
fedezett fennmaradó kiadásokat, melynek közigazgatási területén az oktatási-nevelési
intézmény található, és amely oktatási-nevelési intézménynél a beíratott gyermekek után
az igényelt normatíva bevételként elszámolásra kerül.
szövegrész kerül.
Felelős: Zsombok Lajos elnök
Határidő: azonnal

7. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadása
Előadó: Zsombok Lajos elnök
Dr. Szatmári Ibolya jegyző elmondja, az idei évtől egy tejesen új közbeszerzési törvény lépett
hatályba, ezért kellett a szabályzatot módosítani. Szerkezetében nem változott a tavalyi
szabályzathoz képest. A közbeszerzési értékhatárok kikerültek belőle. A szabályzat utal a
közbeszerzési törvény paragrafushelyeire.
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 97 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
16/2012. (II. 28.) társulási tanácsi határozat
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 42/2004.(X.26.) számú
határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezi.
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a közbeszerzési eljárások
előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos tevékenységről, valamint a felelősségi rendről
szóló Közbeszerzési Szabályzatot az előterjesztéshez mellékelt formában és tartalommal
jóváhagyja.
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a közbeszerzési szabályzat
2.5.5. pontja szerint a közbeszerzési bizottság tagjainak: Móring József Attila, Maczucza
Miklós, Klotz Péter, Jelenka György, Kara Lajos, Dékányné Károly Marianna, Horváth
Krisztián, Molnárné Kubik Zsuzsanna, Tóth Csaba tanácstagokat jelöli.

Felelős: Zsombok Lajos elnök
Határidő: azonnal

8. A TÁMOP 5.4.9.-11/1 ’Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális
összekapcsolására’ című pályázat benyújtása
Előadó: Zsombok Lajos elnök
Zsombok Lajos elmondta, a pályázat beadási határideje a kiírás szerint február 28-a volt, de
az ESZA-tól kapott tájékoztatás szerint, kitöltő program hiányában ki fogják tolni a beadási
határidőt. A pályázat 100%-ban finanszírozott és a maximálisan elnyerhető összegre kerül
beadásra.
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 97 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

17/2012. (II. 28.) társulási tanácsi határozat
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa határozatban
dönt a TÁMOP-5.4.9-11/1 kódszámú pályázat beadásáról. A 100%-ban
támogatott projekt összköltsége várhatóan 35 M Ft.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a pályázati dokumentumok
aláírására.
Felelős: Zsombok Lajos elnök
Határidő: azonnal
9. A TIOP 1.2.3-11/1 pályázat benyújtása
Előadó: Zsombok Lajos elnök
Zsombok Lajos elmondta a pályázat március 12-től nyújtható be. A pályázatot kiíró
szervezettel többször tárgyalta, értelmezésbeli problémák volt a kiírást illetően. A pályázatot a
6 iskolai könyvtárból 4 nyújthatja be, azt kérte, hogy azért mert 2 könyvtár nem tudja
benyújtani, az ne gátolja meg annak lehetőségét, hogy a 4 könyvtár esetében benyújtásra
kerüljön a pályázat.
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 97 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

18/2012. (II. 28.) társulási tanácsi határozat
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács, mint a Fodor András
Általános Iskola és Óvoda fenntartója az iskolakönyvtárak infrastrukturális fejlesztése
céljából a TIOP 1.2.3-11/1 kódszámú Könyvtári szolgáltatás összehangolt infrastruktúrafejlesztése „Tudásdepó Expressz” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Fodor
András Általános Iskolában, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában, az Öreglaki Általános
Iskolában és a Szent László Király Általános Iskolában működő iskolakönyvtárak
fejlesztésére a pályázati kiírás alapján maximálisan igényelhető 5,5 M Ft összegre.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a pályázati dokumentáció aláírására.
Felelős: Zsombok Lajos elnök
Határidő: azonnal

10. Mozgókönyvtári tevékenységre vonatkozó együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Zsombok Lajos elnök
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 97 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
19/2012. (II. 28.) társulási tanácsi határozat
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a mozgókönyvtári feladok
ellátására vonatkozó a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és a Lengyeltóti Városi
Művelődési Ház és Könyvtár között megkötött együttműködési megállapodás érvényességi
idejét 2012. december 31-ig hosszabbítja meg.
Felelős: Zsombok Lajos elnök
Határidő: azonnal

Egyebek:
- Közfoglalkoztatás házi segítségnyújtásban
- Marcali kórház ágymegszűntetések
Zsombok Lajos elmondta a házi segítségnyújtásban közfoglalkoztatottak foglakoztatására
vonatkozóan kértek állásfoglalást. A kapott válasz kiküldésre került a polgármestereknek.
Kérte, minden polgármester tájékoztassa róla képviselő-testületét.
Dr. Kovácsy József Lengyeltóti háziorvos megküldte dr. Antal Gabriellának a Marcali Kórház
igazgatónőjének levelét, melyben tájékoztatott, hogy a NEFMI az egészségügy racionalizálása
érdekében a kórházban 137 „aktív” ágy leépítését tervezi. Kérte, hogy kistérségi összefogás
keretében írjunk levelet, vagy nyújtsunk be petíciót a minisztériumnak ennek elkerülése
érdekében.
Zsombok Lajos elmondta, úgy látja a marcali kórház eszközbe felszerelt ugyan, de szerint a
szakembergárdája hiányos. Minden ellátás nem szűnik meg, pl. megmarad a baleseti sebészet,
traumatológia, sürgősségi osztály.
Kara Lajos: Jó lenne, ha jelenlegi állapotában megmaradna a kórház, nem lennének
ágyleépítése. Ez a kistérség lakosságának közös célja.
Vivert János: Úgy gondolom és is nagyon jó munka folyik a kórházban. Jó orvosok vannak,
hiba volna a leépítés.
Zsombok Lajos: Fontos, hogy az egészségügy racionalizálása a lakossági igények
kielégítésével történjen meg. Nem szabad, hogy egy esetleges leépítéssel csorbuljon az
ellátás. Levelet fogunk küldeni minden érintett félnek (Kovácsy doktor úr, Dr. Antal
Gabriella, NEFMI, Kereszténydemokrata Néppárt) amiben mindezt leírjuk.

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 97 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

20/2012. (II. 28.) társulási tanácsi határozat
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa fontosnak tartja a térség
lakosságának megfelelő egészségügyi ellátását. Támogatja azon petíciót, miszerint a kórház
racionalizálása a lakossági igények kielégítésével történjen meg.
Felelős: Zsombok Lajos elnök
Határidő: azonnal
Zsombok Lajos tájékoztatásul elmondta az Ivóvízminőség Javító Társulás által benyújtott
pályázat nyert, néhány napja érkezett meg róla a tájékoztatás.
Dékányné Károly Marianna megkérdezte, mikor ülnek le tárgyalni a Lengyeltóti
Alapszolgáltatási Központ normatíva-elszámolás ügyében a 2011-es év vonatkozásában.
Dr. Szatmári Ibolya elmondta, ez ügyben megkeresik az Államkincstárat és tárgyalnak
Peresztegi Gergellyel is. A beszámoló határideje: március 9-e.
Vivert János elmondta problémák adódtak Szőlősgyörökben az étkezetésben. Az idősek egyegy héten vagy csak ’A’ vagy csak ’B’ menüt választhatnak, pedig jobb lenne ha kérhetnének
akár naponta másik menüt is.
Zsombok Lajos elmondta, szerinte ez technika jellegű probléma, egyeztessenek az
élelmezésvezetővel.
Gyurákovics László tájékoztatta a tanácsot miszerint meghívást kaptak a horvátországi
Bjelovar városába, ahol március 24-25-én rendezik meg Tavaszi Mezőgazdasági Vásárt. A
vásáron önálló standon jelenhetne meg kistérségünk. Át kelen gondolni, hogy melyik
település mivel jelene meg a vásáron.
Zsombok Lajos azt kérte, minden település vezetője küldje meg a kistérségi iroda címére, email-ben hogy milyen kiállítási anyaggal, termékekkel tudna megjelenni a kistérségi standon.
Leadási határidő: március 14-e.
Dr. Kollmann Gergely a Leader igazgatósági elnöke tájékoztatta a tanácsot a beérkezett
Leader pályázatokról. Szervezetükhöz 114 pályázat érkezett, ebből 15 került elutasításra, vagy
hiányos volt, vagy rossz volt a pályázat regisztrációja. A többi 99 pályázat értékelése
folyamatban van, elbírálásuk április végére várható. A legnépszerűbbek a rendezvényekre és
az eszközbeszerzésekre kiírt pályázatok voltak.

Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája és a
felnőttképzési profil bemutatása
Előadó: Dr. Árvai Tibor felnőttképzési koordinátor
Dr. Árvai Tibor az iskola felnőttképzési koordinátora egy képes prezentáció keretében
mutatta be intézményüket és a felnőttképzési lehetőségeiket.

A társulási tanács a jegyzőkönyv hitelesítésére tagjai sorából felhatalmazza Molnárné
Kubik Zsuzsannát , Hács Község polgármesterét.

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

Molnárné Kubik Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

Zsombok Lajos
a Társulási Tanács Elnök

