
J e g y z ő k ö n y v 

 

készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 

2012. március 29-én megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Zsombok Lajos Lengyeltóti polgármester 

                       Móring József Attila Somogyvár polgármester 

                       Kara Lajos Buzsák polgármester 

                       Maczucza Miklós Öreglak polgármester 

                       Dékányné Károly Marianna Somogyvámos polgármester 

                       Horváth Krisztián Kisberény polgármester  

                       Kocsis László Szilveszterné Pamuk alpolgármester                        

                       Molnárné Kubik Zsuzsanna Hács polgármester 

                       Klotz Péter Szőlősgyörök polgármester 

                       Jelenka György Gyugy polgármester 

                       Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

                       Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető  

                       Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető 

                       Nyers Györgyi Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ vezető   

                       Lombár Gábor Balatonfenyves polgármester 

  Gál Zsuzsanna Dél-Balatoni Leader képviselője  

                        

 

 

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

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Tájékoztató a Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási Konzorcium Konzorciumi 

Tagi Tanács március 22-i siófoki üléséről, tagdelegálás a Dél-Balatoni Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

             Lombár Gábor Balatonfenyves polgármestere, Konzorciumi Tagi Tanácstag 

 

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

módosítása  

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

3. 2012. évi szakfeladatrend változás 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

4. A Pogányvölgyi Kistérség Komplex Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

5. Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működési engedélyének módosítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 



 

6. A TÁMOP 6.1.2/LHH Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 

elnevezésű pályázat beadása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

7. Az Optimális Biztosítási Portfolió Kft. vagyonbiztosítási ajánlata 

Előadó: Bélik Péter vállalati ügyfélmenedzser 

 

8. Egyebek 

 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

                                                

                                    

                                               21/2012. (III. 29.) 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. Tájékoztató a Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási Konzorcium 

Konzorciumi Tagi Tanács március 22-i siófoki üléséről, tagdelegálás a Dél-Balatoni 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

             Lombár Gábor Balatonfenyves polgármestere, Konzorciumi Tagi Tanácstag 

 

 

Lombár Gábor elmondja a március 22-i ülésen 6 napirendi pontról tárgyaltak, melyből 4-et 

nem szavazott meg a Pogányvölgyi a Fonyódi és a Koppányvölgyi kistérség. A társulásról 

decemberben született döntés, miszerint jelenlegi formájában nem kíván csatlakozni az 

említett 3 kistérség, nem érdekük ebben részt venni. Az elsődleges feladat az lenne, hogy a 

jelenlegi konzorcium számoljon be eddig végzett tevékenységéről, mutassa ki a tényleges 

vagyont, csak ezt követően lehet dönteni egy új társulás létrehozásáról. Teljes körű 

könyvvizsgálatot kért ez ügyben. Továbbra is úgy gondolják nem cél a somi hulladéklerakó 

fejlesztése. Közös céljuk az ordacsehi lerakó fejlesztése lenne. 

 

Kara Lajos: Megköszönte Lombár Gábor és Zsombok Lajos eddig, ez ügyben végzett 

munkáját, és további jó munkát kívánt. 

 

Móring József Attila: Szintén megköszönte két kollégájának eddig végzett munkáját. Egyetért 

azzal, hogy a Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz ne csatlakozzon 

kistérségünk. 



 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

                                                

                                               22/2012. (III. 29.) társulási tanácsi határozat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nem kíván csatlakozni a 

Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz.  

A Társulás Társulási Tanácsába nem delegál tagot a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 

Társulás részéről. 

 

    Felelős: Zsombok Lajos elnök 

    Határidő: azonnal 

 

 

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

módosítása  

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

 

Maczucza Miklós a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, az előterjesztést bizottságuk 

megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a tanácsnak. 

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző tájékoztatásul elmondta több tárgyalás eredményeképp a kistérség 

nem esett el normatívától a tavalyi évben a fenntartásra átvett alapszolgáltatási központ 

esetében. 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

                                                

                                               23/2012. (III. 29.) társulási tanácsi határozat 

 

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 1 007 671 ezer Ft-ban 

aa) működési bevételét     993 700 ezer Ft-ban 

ab) felhalmozási bevételét       13 971 ezer Ft-ban  

 

b) tárgyévi költségvetési kiadását           1.081 704 ezer Ft-ban  



ba) működési költségvetési kiadásait                                1 064 236 ezer Ft-ban 

- Személyi jellegű kiadások 533 834 ezer Ft-ban 

- Munkaadókat terhelő járulékok 136 638 ezer Ft-ban 

- Dologi jellegű kiadások 316 785 ezer Ft-ban 

- Támogatás értékű működési kiadás   57 001 ezer Ft-ban 

- Átadott pénzeszköz Áht-n kívülre     3 095 ezer Ft-ban 

- Működési célú tartalék   16 883 ezer Ft-ban 

 

bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 17 468 ezer Ft-ban 

- Beruházások előirányzata 17 468 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  16 883 ezer Ft-ban 

hagyja jóvá.          

 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3. 2012. évi szakfeladatrend változás 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

 

Zsombok Lajos elmondja, a szakfeladatrend változást jogszabály módosítás tette szükségessé. 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

                                                

                                               24/2012. (III. 29.) társulási tanácsi határozat 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a következő szakfeladatok 

törlését hagyja jóvá: 

 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

771200 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna felett ) 

813000 Zöldterület-kezelése 



841403 Város-,községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 

841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a következő új 

szakfeladatokat  hagyja jóvá: 

 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

770000 Kölcsönzése, operatív lízing 

841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 

841902 Központi költségvetési befizetések 

841906 Finanszírozási műveletek 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

841908 Fejezeti és általános tartalék elszámolásai 

852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű ált. iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 

852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű ált. iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthonos nevelése 

855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 

856013 Fejlesztő felkészítés 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

4. A Pogányvölgyi Kistérség Komplex Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

Móring József Attila javasolja, hogy a program felülvizsgálata kistérségi szinten, közösen 

történjen meg, ne településenként. Így költséget takarítanak meg, és a program összhangban 

lesz, míg ha településenként készíttetnék el, később azokat össze kellene hangolni. 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

                                                

                                               25/2012. (III. 29.) társulási tanácsi határozat 

 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Pogányvölgyi Kistérség 

Komplex Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatát közösen készítteti el és 

meghatalmazza Zsombok Lajost, a társulás elnökét, hogy a program felülvizsgálatának 

elkészítésére a Balatoni Integrációs KHT Siófok-tól kérjen árajánlatot. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 



5. Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működési engedélyének módosítása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

Zsombok Lajos elnök elmondja, az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedtek a 

kistérségben a gondozotti igények, ez indokolja a működési engedély módosítását. 

 

Nyers Györgyi intézményvezető elmondja, a kibővített gondozotti és gondozói létszámokkal 

csak az esetben indulhat el az ellátás amennyiben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal a kérelmünket befogadja és a normatívát is megítéli a bővítéshez. 

Most a módosítás Lengyeltóti és Buzsákot érint, de várhatóan Öreglakon, Pamukon, 

Kisberényben és Somogyvámoson is várható bővítés. Sajátos a helyzet Gyugyon, ahol nem 

működik a házi segítségnyújtás, a jövőben célszerű lenne annak felülvizsgálata, hogy nincs-e 

erre rászoruló a településen. Elmondja továbbá, hogy minisztériumi állásfoglalás szerint 

közfoglalkoztatottat nem lehet foglalkoztatni házi segítségnyújtásban. 

 

Subicz Istvánné elmondja a bővítés nem jelent a gondozók esetében plusz kiadást. A 

költségvetésben tervezve lettek erre foglalkoztatotti bérek főállás munkavállalókra. 

 

Zsombok Lajos kérte, amennyiben a településeken további gondozotti igények merülnek fel, 

azt minden polgármester jelezze az alapszolgáltatási központ vezetője felé. 

 

 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 100 igen szavazattal -  

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

                                                

                                               26/2012. (III. 29.) társulási tanácsi határozat 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó, kérelmet nyújt be a Lengyeltóti 

Alapszolgáltatási Központ működési engedélyének módosítására vonatkozóan az 

engedélyező, Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé az alábbiak 

tekintetében:  

 

Lengyeltóti telephelyen: a házi segítségnyújtás engedélyezett férőhelyek számának 36 

főről 63 főre történő felemelésére. 

A gondozói létszám plusz 3 fővel való bővítésére. 

Buzsák telephelyen: a házi segítségnyújtás engedélyezett férőhelyek számának 18 

főről 27 főre történő felemelésére. 

A gondozói létszám plusz 1 fővel való bővítésére. 

 

A kérelem benyújtására felhatalmazza Zsombok Lajos Társulási Tanács Elnököt. 

 

 

    Felelős: Zsombok Lajos elnök 

    Határidő: azonnal 

 

 

 



6. A TÁMOP 6.1.2/LHH Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 

elnevezésű pályázat beadása 

Előadó: Zsombok Lajos elnök 

 

Zsombok Lajos tájékoztatta a tanácsot a pályázatról. Elmondta, több tisztázatlan kérdés van 

még. Elsősorban a fenntarthatóság kérdése nem világos. A pályázat beadásáról nem javasolja 

a döntést ezen az ülésen. Következő tanácsülésre készül előterjesztés, akkor az ismeretek 

birtokában, lehet dönteni a pályázat benyújtását illetően.  

 

 

 

Egyebek: 

 

 

Móring József Attila számolt be a Bjelovar-i mezőgazdasági kiállításról. Elmondta, nagyon 

nagy sikere volt a kistérségi standnak. Fontosnak tartja, hogy a külföldi kapcsolatokat ápoljuk 

a kistérség és Horvátország között. A vásár első napján Somogyvár, a másodikon Lengyeltóti, 

a harmadikon Buzsák és Szőlősgyörök képviselte kistérségünket. 

Kérte, hogy a kistérség nevében kerüljön kiküldésre köszönő levél a helyi főispánnak és 

Csúcs Tibornak, megköszönve munkájukat. 

 

Klotz Péter elmondta Szőlősgyörök borokkal készült a vásárra. Nagyon jó hangulatú 

rendezvény volt, megköszönte, hogy településük is képviseltetette magát. Javasolta, 

amennyiben lehetséges a jövőben is vegyenek részt ezen a horvátországi rendezvényen. 

 

Kara Lajos elmondta, ő is személyes vett részt a vásáron és hasonlóan jók a tapasztalatai. 

Szintén javasolta a jövőbeli kapcsolatot a horvát várossal. 

 

 

 

Az Optimális Biztosítási Portfolió Kft. vagyonbiztosítási ajánlata 

Előadó: Bélik Péter vállalati ügyfélmenedzser 

 

Zsombok Lajos elmondta, a kistérségnek érvényes flottaszerződése van a vagyonbiztosítások 

tekintetében. Kérte, küldjék meg szolgáltatási ajánlatukat, és a következő ülésen döntést 

hozhat a tanács. 

 

 

 

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                               Zsombok Lajos  

   jegyzőkönyv hitelesítő             a Társulási Tanács Elnök 

 


