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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Pogányvölgyi Kistérség települései 2007. év óta folyamatban lévő tárgyalások, társulási 
tanácsi és testületi önkormányzati döntéshozatal kapcsán jutottak el a kistérség egészét érintő  
közoktatási intézmény 2010. július 1. létrehozásához. 
 
A döntéshozatalban mérföldkő volt a 2009. márciusában valamennyi település által aláírt 
társulási megállapodás, amelyben 2010. július 1. hatállyal hozza létre a társulást és alapítja  
meg ezáltal a mögötte álló összeszervezett közoktatási intézményt. 
Az eltelt több mint 1 év jogszabályváltozásai indokolttá teszik az előzetes döntések 
felülvizsgálatát, szükségessé teszik a személyi, tárgyi, anyagi feltételek leegyeztetését, az 
alapító okirat elfogadását. 
A közoktatási intézmény létrehozásával kapcsolatos feladatok egyeztetése, feladatok 
meghatározása a Pogányvölgyi Kistérségi Társulás 2010. április 19-i ülésén meghatározásra 
került melynek alapján az alábbi feladatokat szükséges végrehajtani: 
 
 
 
A megvalósítandó feladatok: 
 

1) Oktatási hivatal által kijelölt közoktatási szakértő véleményének beszerzésére a Kot. 
88.§ (6) alapján.  Megtörtént. 

 
2) Megyei Önkormányzat - fejlesztési tervére épített – szakvéleményének beszerzése a 

Kot. 88.§ (5) bekezdése alapján. Megtörtént, a közoktatási szakértő véleményének 
megfelelően az intézmény átszervezésre pozitív döntést hoztak. 

 
 
 



3) Kötelezően kikérendő vélemények beszerzése a Kot 10.§ (3) alapján, amelyet a  
fenntartók szereznek be: 

- alkalmazotti közösség 
- iskolaszék 
- iskolai szülői szervezet 
- iskolai diákönkormányzat 
- települési kisebbségi önkormányzat, hiányában helyi kisebbségi egyesület, (ha 

van nemzeti etnikai kisebbségi nevelés, oktatás)  
véleményezésre 15 napos határidő áll rendelkezésre, a vélemények 
megküldésre kerültek. 
 

4) Feltételek biztosítása Kot 88.§ (5) alapján: 
Pénzbeli, személyi, tárgyi feltételek egyeztetése szükséges alább részletezettek 
figyelembe vételével.  
Mikrotársulási elszámolások, intézmény költségvetése, dolgozói létszám, munkajogi 
feladatok, intézményekhez tartozó épületek használatba adási vagy vagyonkezelési 
szerződésének elkészítése.  
A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 7. melléklet kötelező eszköz és felszerelési 
jegyzékben foglaltakat az alapító okiratban meghatározott feladatokhoz kell 
biztosítani. 
Az épületek használatba-adási szerződés: tervezetét szíveskedjenek 
áttanulmányozni. 
Pénzügyi feltételek: a jelenlegi mikrotársulásokban működő közoktatási intézmények 
2010. július 1-től számolható időarányos költségvetése, valamint a megállapodás  
meghatározott management költségek településre jutó összegéből áll össze. A 
managament költségeket az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 
5) Alapító okirat elkészítése: 

A Kot tv. és az Államháztartási törvény és a 2008. évi CV. tv-ben  foglalt előírások 
szerint 
Módosító okirat formájában valósul meg a lengyeltóti gesztorságú intézmény 
esetében   
Megszüntető okiratok elkészítése szükséges valamennyi mikrotársulás gesztoránál. 
Somogyvár, Öreglak és Buzsák 
 
Intézményi névmeghatározást a 31/2005.(XII.22.) OM rendelet szabályozásai szerint . 
Az intézmények megszüntetése jogutódlással Kot. tv. 88. § (13) bekezdése alapján 
történik, ilyen esetben a megszüntetés nem érinti a gyermekek óvodai elhelyezését, 
tanulói jogviszonyát. 

 
6) Mikrotársulások felmondása, elszámolások. 

Az elszámolások minden mikrotársulás esetén a saját társulási megállapodásai és a 
központi jogszabályok rendelkezése szerint történik.  

 
 
 
7) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása. 

A feladatok közé felvételre kerül a 2010. július 1 nappal létrehozott intézmény 
működtetésére létrehozott intézményfenntartó társulás. Törlésre kerül az eddig 
megnevezett 4 kistérségi közoktatás mikrotársulása.  



 
8) A közös igazgatású közoktatási intézmény működtetéséről és finanszírozásáról 

szóló megállapodás megszüntetése. Ezt az okiratot fogadták el a társult települések 
2009. év márciusában az integrációs pályázatunk II. fordulójának a kötelezettségeként. 
Felülvizsgálata szükséges. 

 
 
9) A közoktatási intézmény alapításáról a döntést a Kot. tv 102. § (11) bekezdése 

alapján legkésőbb május 15-ig meg kell hozni az önkormányzatoknak.  
 

A döntéshez az Önkormányzati törvény 15. §-a alapján minősítet többségi 
döntéshozatal szükséges.  

 
 

10) Stratégiai dokumentumok elkészítése Kot. tv. 102.§ (12) alapján: 
- nevelési program 
- pedagógiai program 
- intézményi minőségirányítási program 
- házirend 
- SZMSZ 
 

11) Törzskönyvi nyilvántartásokból való törlések végrehajtása.  
 KIR bejelentés a 20/1997 Korm. rend. 12/B (4) bekezdésében foglaltak alapján. 

 
12) Költségvetési szerv nyilvántartásba vételének kérelmezése  

2008. évi CXII. tv 5. § (2) kincstár 
 
13) OM azonosítóval kapcsolatos jelentések 20/1997.(II.13.) Korm. rend. 12/A, 12/B 

szerint kell megvalósítani.  A feladatokat a jelenlegi mikrotársulások esetében is végre 
kell hajtani.  
 
A feladat ellátására a többcélú kistérségi társulás javaslatára az alábbi személyek 
kerültek kijelölésre: 
 

- Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke Papszt Lajos, 
- Zsombok Lajos főigazgató, 
- Dr. Szatmári Ibolya jegyző Lengyeltóti,  
- Varga Lászlóné Buzsák jegyzője, 
- Radóné Lelkes Erika Öreglak jegyzője, 
- Vincze Rita Somogyvár jegyzője, 
- Dr. Sovák Erika aljegyző Lengyeltóti, 
- Dr. Bartalan Bernadett kistérségi iroda, 
- Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető Lengyeltóti, 
- Subicz Istvánné belső ellenőr, kistérségi iroda 

 
 
Az intézmény átszervezés szakmai tartalmát jelen előterjesztés mellékletét tartalmazó szakmai 
anyag mutatja be. Intézményszerkezet, vezetési struktúra stb. Az intézmény központi 
költségeiről, annak megosztásáról szintén az előterjesztés mellékletében foglalt megosztás ad 



tájékoztatást. A feladatok ütemterve az alábbi feladatokat tartalmazza, a lejárt határidejű 
feladatok már lezárultak. 
 
 
 
Ssz. Feladat Határidő Érintettek Felelős 
1. Oktatási hivatal által 

kijelölt közoktatási 
szakértő véleményének 
beszerzésére  

megtörtént jegyzők Jegyzők 
Dr. Dégi zoltán 
jegyző 

2. Megyei Önkormányzat 
szakvéleményének 
beszerzése 

megtörtént jegyzők Jegyzők 
Dr. Dégi zoltán 
jegyző 

3. Kötelezően kikérendő 
vélemények beszerzése: 

- alkalmazotti közösség 
- iskolaszék 
- iskolai szülői szervezet 
- iskolai 
diákönkormányzat 
települési kisebbségi     
önkormányzat 

lezárása 
2010.05.05. 
megtörtént 

jegyzők Jegyzők 
Dr. Dégi zoltán 
jegyző 

4. Feltételek biztosítása: 
- pénzügyi 
- tárgyi 
- személyi 

2010.05.15-ig polgármesterek 
jegyzők 
pénzügy 

polgármesterek 
jegyzők 
pénzügy 

5. Alapító okirat elkészítése, 
Megszüntető okiratok 
elkészítése 

2010.05.15-ig jegyzők 
polgármesterek 

jegyzők 
polgármesterek 
Dr. Dégi zoltán 
jegyző 

6. Mikrotársulások 
felmondása, elszámolások. 
 

2010.08.31-ig 
elszámolásokra 

jegyzők 
polgármesterek 

jegyzők 
polgármesterek 
Dr. Dégi zoltán 
jegyző 
Dr. Fülöpné 
Kesztyűs Ágota 

7. Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulási 
megállapodás módosítása 

2010.05.15-ig képviselő-
testületek 

képviselő-
testületek 

8. A közös igazgatású 
közoktatási intézmény 
működtetéséről és 
finanszírozásáról szóló 
megállapodás (áttekintése, 
szükség szerinti 
módosítása).  

2010.05.15-ig képviselő-
testületek 

képviselő-
testületek 

9. A többcélú intézmény 
alapításáról a döntést 
május 15-ig meg kell hozni 
az önkormányzatoknak 

2010.05.15-ig képviselő-
testületek 

képviselő-
testületek 



10. Stratégiai dokumentumok 
elkészítése: 
- nevelési program 
- pedagógiai program 
- intézményi 

minőségirányítás 
iprogram 

- házirend 
- SZMSZ 

 

2010.05.31-ig  intézményvezetők 
 

intézményvezetők 

11. Törzskönyvi 
nyilvántartásba való  
bejelentés  

2010. 07.01. 
20/1997.(II.13.) 
Korm.r. 12/A.§-
a szerint 

jegyzők Jegyzők 
Dr. Dégi zoltán 
jegyző 

12. Költségvetési szerv 
nyilvántartásba vételének 
kérelmezése 

2010.07.01. 
MÁK-hoz 
elfogadást 
követően 
azonnal 

jegyző 
Lengyeltóti 

jegyző 
Lengyeltóti 
Dr. Dégi zoltán 
jegyző 

13. OM azonosítóval 
kapcsolatos jelentések 

2010.07.01. jegyzők  jegyzők 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen testületi ülésen a közoktatási törvény 121.§ (1) bekezdése 15. pontjában foglalt 
intézmény átszervezési döntést kell meghozni: 
Intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak a 37.§ (5) 
bekedés b) pontjában meghatározott módosításával jár.  
„A közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az intézmény típusát, alaptevékenységét, 
nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló 
vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi 
telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális 
gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát, 
alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését” 
foglaltakról. 
 
 
A határozati javaslatok egyik tétele a Pogányvölgyi többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
megállapodásának módosítása.  

 
1. Határozati javaslat: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja az alábbiak szerint: 

 
1.) A Megállapodás III/A. A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések című fejezet 1. pontja A társulás fenntartja az alábbi intézményeket: Az 
alábbi c. ponttal egészül ki: 



 
c.) A feladatot ellátó intézmény neve: (17) 
 
Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény. 
 
 
Székhelye: 8693 Lengyeltóti Csokonai u. 15. 
 
Rövid neve: Fodor András Általános Iskola és Óvoda (1) 
 
Rövidített neve: FIÓ 34111 (1) 
 
Feladat ellátási helyek: 
 
Általános iskolai feladat ellátási hely:  
 
 1. Fodor András Általános Iskola 

    8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 
   
 2. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Szent László Király Általános Iskolája  
     8698 Somogyvár, Kossuth Lajos u. 32. 
 
 
            3. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolája 
     8697 Öreglak, Nagy József u. 12. 
 
 4. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Általános Iskolája és Tulipán  

    Óvodája 
     8695 Buzsák, Fő tér 2.  
 
 5. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Gárdonyi Géza Általános Iskolája 
     8692 Szőlősgyörök, Iskola u. 1. 
 
 6. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lotz János Általános Iskolája 
     8699 Somogyvámos, Csepregi u. 5.  
 
 
 
Óvodai feladat ellátási hely: 
  

1. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája 
     8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8.  
  
 2. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tündérkert Óvodája 
     8698 Somogyvár, Kossuth Lajos u. 1. 
  

3. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája  
      8697 Öreglak, Fő u. 92.  
 



 4. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tulipán Óvodája  
     8695 Buzsák, Petőfi u. 2. 
 
 5. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lurkó Óvodája 
     8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 44.  
 
 6. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Somogyváosi Óvodája 
     8699 Somogyvámos, Csepregi u. 5. 
 
Óvodai telephelyek:  
 
 1. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája Hácsi Telephelye 
     8694 Hács, Fő u. 31. 
 
            2. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvoda Barátihegyi Tagozata 
     8697 Öreglak, Április 4. utca 18.  
 
 3. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tulipán Óvodája Táskai Telephelye  
     8696 Táska, Arany János u. 2.  
 
Alapfokú művészetoktatási feladat ellátási hely:  
   
            Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézménye 
  8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 5. 
Egységes pedagógiai szakszolgálati feladat ellátási hely:  
  
           Fodor András Általános Iskola és Óvoda Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 
 8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8. 
 
Pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladat ellátási hely: 
  
           Fodor András Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézménye 
 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15.   
 
 
 
2.) A Megállapodás 5. számú melléklete hatályát veszti. 
 
 
3.) A Megállapodás III/A. 6. és 7. pontja: 
 
6.) A Társulás által alapított intézmények tekintetében az alábbi alapítói jogokat a Társulási 
Tanács gyakorolja, melynek keretében a Társulási Tanács dönt az intézmény:  
 a) alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről 
 b) alapító okiratának jóváhagyásáról, 

c) vezetőjének kinevezéséről, felmentéséről a társult önkormányzatok képviselő-
testületeinek véleményének kikérésével 
d) vezetőjének fegyelmi felelősségre vonásáról 

 e) szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról, 
 f) költségvetésének meghatározásáról, 



 g) zárszámadásának jóváhagyásáról. 
 
7.) A Pogányvölgyi kistérségben a Társulás tagjai az alábbi intézményfenntartó mikro-körzeti 
társulások (továbbiakban: mikro-körzeti társulások) által látják el alapfokú közoktatási 
feladataikat:  
 

� Lengyeltóti központtal (tagjai:Lengyeltóti, Kisberény, Hács,Gyugy 
Szőlősgyörök települések önkormányzatai)(6) 
� Öreglak központtal (tagjai: Öreglak, Pamuk települések önkormányzatai) 
� Somogyvár központtal (tagjai: Somogyvár, Somogyvámos települések 

önkormányzatai) 
� Buzsák központtal (tagjai: Buzsák, Táska települések önkormányzatai) 
� hatályon kívül helyezve(6) 

 
a) A mikro-körzeti társulások által fenntartott intézményeket a megállapodás 5. sz. 

melléklete tartalmazza.  
 

b) Jelen társulási megállapodás III/1. pontjában meghatározott feladatok ellátására és 
azon túl is létrehozhatnak a tagok további mikro-körzeti társulásokat. Annak 
megállapodás-tervezetét azonban véleményezés céljából előzetesen a Társulási Tanács 
elé kell terjeszteni.  

 
hatályát veszti. 
 
 
 
4.) A Megállapodás IV. A) 1) a. és b. pontja: 
 
a) A mikro-körzeti társulások útján biztosítja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 20. § (1) bekezdése a) és b) pontjaiban meghatározott intézmények közös 
fenntartását.  

b) A mikro-körzeti társulások működését összehangolja.  

 
hatályát veszti. 
 
 

 
 
4.) A Megállapodás IV. A) 1) pontja az alábbi c. ponttal egészül ki: 
 
c.) A Társulás 2010. július 1-től a kistérség közoktatási feladatainak ellátására jelen 
megállapodás III/A. 1.) c. pontjában foglalt többcélú, közös igazgatású oktatási intézményt 
tart fenn. 
 
 
 
5.) A Megállapodás XI. fejezetében A társulás bevételei 5.) pontja: 
 



5.) A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez 
és a Társulás által fenntartott intézmények működési költségeihez a folyó évi költségvetési 
tervükben szereplő népesség számuk arányában járulnak hozzá. A hozzájárulás mértékét a 
Társulási Tanács évente a költségvetésben állapítja meg. A mikro-körzeti társulások által 
fenntartott intézmények költségeihez a mikro-körzeti társulásban részt vevő önkormányzatok 
az adott társulási megállapodásban meghatározottak alapján járulnak hozzá. 
 
szövegrész helyébe 
 
 
5.) A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez 
és a Társulás által fenntartott intézmények működési költségeihez a folyó évi költségvetési 
tervükben szereplő népesség számuk arányában járulnak hozzá. A hozzájárulás mértékét a 
Társulási Tanács évente a költségvetésben állapítja meg.  
 
A Társulás által fenntartott intézmény működtetéséhez a települési önkormányzatok az 
alábbiak szerint járulnak hozzá: 
 
A közoktatási intézmény működését a Társulás a költségvetési törvényben vagy más 
jogszabályban meghatározott normatív állami hozzájárulásból, egyéb központi, központosított 
vagy fejezeti támogatásból, valamint a kistérségi társulásban ellátott feladatra tekintettel 
igényelhető kiegészítő támogatásból (a továbbiakban együtt: állami támogatás), az intézmény 
saját bevételéből, bármilyen jogcímen kapott vagy átvett pályázati, alapítványi és egyéb, 
államháztartáson belüli vagy kívüli támogatásból, átvett pénzeszközből, továbbá az 
önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából finanszírozza. 

 
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 fedezet kiadást 
gyermekarányosan megfizetik.  
 
A tagintézmény kiadásába jelen megállapodás 6. számú mellékletében felsorolt központi 
irányítási költség beszámításra kerül. 
 
A központi igazgatás kiadása az alábbi intézményegységek szerint, azonos összegben kerül 
megosztásra: 
 
Lengyeltóti: 3/18 (óvoda, általános iskola, konyha) 
Somogyvár: 2/18 (óvoda, általános iskola) 
Öreglak: 2/18 (óvoda, általános iskola) 
Buzsák: 3/18 (óvoda, általános iskola+ konyha) 
Somogyvámos: 2/18 (óvoda, általános iskola)  
Szőlősgyörök: 3/18 (óvoda, általános iskola, konyha) 
Hács: 2/18 (óvoda, konyha) 
Táska: 1/18 (óvoda) 
 
A központi költségek közé sorolt kiadásokat jelen megállapodás 6. számú melléklete 
tartalmazza.  

 
Az önkormányzat pénzügyi hozzájárulásának kiszámítása szempontjából: 



 
a) a tagintézmény bevételének minősül: a tagintézményben oktató pedagógus, a 

tagintézményben ellátott gyermek, tanuló oktatása, nevelése, illetve a 
tagintézményben ellátott egyéb feladat után létszám vagy más mutatószám 
alapján igényelhető állami támogatás - kivéve az iskolabusszal utaztatott 
gyermekek, tanulók alapján járó kiegészítő támogatást - a tagintézmény saját 
bevétele, valamint a tagintézmény pályázati, alapítványi, vagy egyéb, 
államháztartáson belülről vagy kívülről kapott támogatása, átvett pénzeszköze, 

 
b) a tagintézmény kiadásának minősül: a tagintézmény működése során felmerült 

valamennyi működési kiadás, 
c) a központi igazgatás bevételének minősül: minden olyan bevétel, mely 

tagintézményhez nem kapcsolható,  
 
d) a központi igazgatás kiadásának minősül: jelen megállapodás 6. számú 

melléklete szerinti kiadási tételek.  
 
A tagintézményre jutó bevétel és kiadás megállapítása során a több tagintézményt érintő 
bevételt vagy kiadást (pl. a változó munkahelyen foglalkoztatott pedagógusok, több 
tagintézményt érintő pályázatok, stb. bevételét és/vagy kiadását) a tagintézmények között 
óraszám, létszám, a beszerzett eszköz értéke, vagy más, a bevétel vagy kiadás megbontására 
leginkább alkalmas mutató alapján kell meghatározni.  
 
Ha a Társulás tagja a kötelező feladatokhoz és a Társulási Tanács által meghatározott cél 
megvalósításához vállalt pénzügyi hozzájárulását az előírt határidőre nem teljesíti, úgy a 
Társulás Munkaszervezete 15 napon belül írásban felszólítja a teljesítésre. Ha a felszólítást 
követő 10 napon belül sem történik meg a teljesítés, úgy a Társulás a társult tag 
önkormányzata bankszámlájáról azonnali beszedési megbízással jogosult a pénzügyi 
hozzájárulás összegének behajtására. A társult tag önkormányzata az azonnali beszedési 
megbízás teljesítéséhez szükséges, bankszámláját vezető pénzintézet részére adott 
felhatalmazó levelet kiállítja. 
 
szövegrész kerül. 
 
 

 
A másik  határozati „csomag” az intézmény alapító okiratainak egyes tartalmi elemeiben való 
döntés. 
 
 

2. Határozati javaslat: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fodor András Általános Iskola, 
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 
Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény átszervezése kapcsán a fenntartói 
döntéseket az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
A.) Az intézmény típus szerinti besorolása: 
 



A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó 
 
 
B.) Az intézmény alaptevékenysége 
 
 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
 

- Inkluzív nevelés megvalósítása. 
- Az ötödik életévét betöltő gyermekek kötelező jelleggel történő fejlesztése. 
- Vélemény kialakítása a tankötelezettség kezdetének megállapításához a közoktatási 

törvényben meghatározottak szerint. 
 
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. 

 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 

- Etnikai kisebbséghez tartozók integrált nevelése, oktatása magyar nyelven. 
 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 
 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
 

- Az általános iskola 1–4. és 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola 
pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán 
kívüli foglalkozások) végzett nevelés, oktatás. 

- Az általános műveltség megalapozása. 
- A társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a továbbtanuláshoz szükséges alapvető 

képességek kialakítása. 
- Az eltérő ütemben fejlődő tanulók képességeinek egyéni fejlesztéséről történő 

gondoskodás. 
- Az inkluzív nevelés-oktatás megvalósítása. 
- A középfokú oktatásra történő felkészítés. 
- A gyermek- és ifjúságvédelem területén a megelőző és feltáró tevékenység, és segítség 

adása a megoldáshoz. 
- Kompetencia alapú oktatás. 
- Képesség kibontakoztató felkészítés. 
- A diákönkormányzat működési feltételeinek biztosítása. 
- Iskolai könyvtár működtetése. 
- Az Intézménybe járó gyermekek, tanulók egészségügyi ellátása. 
- Környezeti és egészségnevelés. 
- A népi kultúrára alapozott oktatási, nevelési folyamatok gondozása. 



- Integrációs Pedagógiai Rendszer működtetése. 
- Általános iskolai tanulók órarendszerű úszásoktatása. 

 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1–4. évfolyam) 
 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5–8. évfolyam) 

 
- Sajátos nevelési igényű tanulók integrált és szegregált oktatása-nevelése. A 

fogyatékkal élők hátrányainak csökkentését szolgáló fejlesztés. 
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, 

aki 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 küzd. 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, 
aki a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

- Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdők nevelése, 
oktatása. 

- Hátrányos helyzetű, részképesség hiányos sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
nevelése, oktatása. 

 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti ágban 
 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
 
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. 

 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 

 
- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladatainak ellátása. 

 
 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

 



- Pedagógiai tájékoztatás. 
- Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése. 
- Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása. 
- Kistérségi bázisintézményi feladatok ellátása. 
- Részvétel a regionális közoktatási intézményhálózat kiépítésében. 
- Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. 

 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 
- A gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett, tanórán kívüli sportfoglalkozás. 
- Mindennapi testedzés megszervezése. 
Diákolimpiai rendezvények szervezése. 

 

C.) A feladat ellátását szolgáló vagyon  

 
Az intézmény használatában lévő, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, az 
alábbiak szerint: 
 

a) A Lengyeltóti 354/1 hrszú, természetben Lengyeltóti, Csokonai u. 15. szám alatt 
található 21033 m2 nagyságú, kizárólagosan Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanvagyon (általános iskola épülete). 

 
b) A Lengyeltóti 361 hrszú, természetben Lengyeltóti, Csokonai u. 5. szám alatt található  

1519 m2 nagyságú, kizárólagosan Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon (művészeti iskola épülete). 

 
c) A Lengyeltóti 380 hrszú, természetben Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8. szám alatt található 

6513 m2 nagyságú, kizárólagosan Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon (óvoda és egységes pedagógiai szakszolgálat épülete). 

 
d) A Szőlősgyörök 72 hrszú, 10654 m2 nagyságú, természetben Szőlősgyörök, Iskola u. 

1. és Szőlősgyörök, Szabadság u. 44. szám alatt található, kizárólagosan Szőlősgyörök 
Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon (általános iskola és óvoda 
épülete). 

 
e) A Hács 245/1 hrszú, természetben Hács, Fő u. 31. szám alatt található alatt található 

1885 m2 nagyságú, kizárólagosan Hács Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon (óvoda épülete). 

 
f) A Somogyvár 274 hrszú, természetben Somogyvár, Kossuth Lajos u. 32. szám alatt 

található 7944 m2 nagyságú, kizárólagosan Somogyvár Községi Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanvagyon (általános iskola épülete).  

 
g) A Somogyvár 13/1 hrszú, természetben Somogyvár, Kossuth Lajos u. 1. szám alatt 

található 2293 m2 nagyságú, kizárólagosan Somogyvár Községi Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanvagyon (óvoda épülete).  

 



h) A Somogyvámos 415/1 hrszú, természetben Somogyvámos, Csepregi u. 5. szám alatt 
található 6296 m2 nagyságú, kizárólagosan Somogyvámos Községi Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanvagyon (általános iskola és óvoda épülete). 

 
i) Az Öreglak 285/1 hrszú, természetben Öreglak, Nagy József u. 12. szám alatt található 

8650 m2 nagyságú, kizárólagosan Öreglak Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon (felső tagozatos iskola épülete). 

 
j) Az Öreglak 308 hrszú, természetben Öreglak, Fő u. 102. szám alatt található 8085 m2 

nagyságú, kizárólagosan Öreglak Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon (alsó tagozatos iskola épülete). 

 
k) Az Öreglak 272/2 hrszú, természetben Öreglak, Fő u. 92. szám alatt található 1776 m2 

nagyságú, kizárólagosan Öreglak Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon (óvoda épülete).  

 
l) Az Öreglak 0166/13 hrszú, természetben Öreglak, Április 4. utca 18. szám alatt 

található 2132 m2 nagyságú, kizárólagosan Öreglak Községi Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanvagyon (óvoda épülete).  

 
m) A Buzsák 596 hrszú, természetben Buzsák, Fő tér 2. szám alatt található 13298 m2 

nagyságú, kizárólagosan Buzsák Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon (általános iskola épülete). 

 
n) A Buzsák 41 hrszú, természetben Buzsák, Petőfi u. 2. szám alatt található 2539 m2 

nagyságú, kizárólagosan Buzsák Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon (óvoda épülete).  

 
o) A Táska 418/A/2 hrszú, természetben Táska, Arany u. 2. szám alatt található 121 m2 

nagyságú, kizárólagosan Táska Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon (óvoda épülete).  

 
p) A leltár szerinti ingóvagyon: 

 
- érték szerinti és a mennyiségi nyilvántartások alapján. 

 
 
 
D.) Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám 
 
Óvoda maximális létszáma 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája   
8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8.                 132 fő 
  
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tündérkert Óvodája 
8698 Somogyvár, Kossuth Lajos u. 1.         62 fő 
  
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája  
8697 Öreglak, Fő u. 92.          70 fő  



 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tulipán Óvodája  
8695 Buzsák, Petőfi u. 2.           33 fő 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lurkó Óvodája 
8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 44.         30 fő  
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Somogyvámosi Óvodája 
8699 Somogyvámos, Csepregi u. 5.                   25 fő 
 
Óvodai telephelyek:  
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája Hácsi Telephelye 
8694 Hács, Fő u. 31.          20 fő 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvoda Barátihegyi Tagozata 
8697 Öreglak, Április 4. utca 18.         30 fő 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tulipán Óvodája Táskai Telephelye 
8696 Táska, Arany János u. 2.        25 fő  
  
Általános iskola maximális létszáma 
 
Fodor András Általános Iskola   
8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15.       400 fő 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Szent László Király Általános Iskolája  
8698 Somogyvár, Kossuth Lajos u. 32.      229 fő 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolája 
8697 Öreglak, Nagy József u. 12.       192 fő 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Általános Iskolája 
8695 Buzsák, Fő tér 2.        190 fő 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Gárdonyi Géza Általános Iskolája 
8692 Szőlősgyörök, Iskola u. 1.       120 fő 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lotz János Általános Iskolája 
8699 Somogyvámos, Csepregi u. 5.          45 fő 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézménye 
8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 5.       200 fő 
 
 

E.) Az intézmény évfolyamainak száma 

 
Fodor András Általános Iskola   
8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15.      1-8. évfolyam 



 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Szent László Király Általános Iskolája  
8698 Somogyvár, Kossuth Lajos u. 32.     1-8. évfolyam  
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolája 
8697 Öreglak, Nagy József u. 12.      1-8. évfolyam 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Általános Iskolája 
8695 Buzsák, Fő tér 2.       1-8. évfolyam  
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Gárdonyi Géza Általános Iskolája  
8692 Szőlősgyörök, Iskola u. 1.      1-8. évfolyam 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lotz János Általános Iskolája  
8699 Somogyvámos, Csepregi u. 5.      1-4. évfolyam 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézménye 
8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 5.   6 évfolyam (előképzővel, továbbképzővel) 
           
Művészeti ágak, tanszakok 
 

Zeneművészet   zongora 
 fafúvós: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 
 rézfúvós: trombita, harsona, kürt (tenor és 

bariton kürt), tuba 
 ütőhangszerek 
 szolfézs 
Táncművészet néptánc 
Képzőművészet kézműves 
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