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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása és SZMSZ-e 
szerint a Tanács az elnök helyettesítésére két elnökhelyettest választott.   
A Megállapodás módosítása szerint, a jövőben az elnököt teljes jogkörrel a Területfejlesztési 
Bizottság elnöke helyettesíti. 
A Területfejlesztési Bizottság elnökének akadályoztatás esetén a Pénzügyi Bizottság elnöke 
jár el. 
 
2. A közoktatási intézményátszervezésről döntött a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa. 
A Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény esetében a fenntartói 
jog jogosultja 2010. július 1-től a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/A. § (9) bekezdése szerint: „A 
közoktatási intézményt fenntartó többcélú kistérségi társulás a közoktatással összefüggő 
döntései előkészítésére közoktatási társulási bizottságot hoz létre.” 
 
A fent leírtakra tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati 
javaslat elfogadását: 

 
 

Határozati javaslat: 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
 
 
 
 



 
1. A Társulási Megállapodás VI. (A Társulás szervei) fejezet: 
 
A Társulás szervei: Társulási Tanács, a Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei, a 
Pénzügyi  Bizottság, és a Társulás szakmai munkaszervezete.  
 
szövegrész helyébe: 
 
A Társulás szervei: Társulási Tanács, a Társulási Tanács Elnöke, a Pénzügyi Bizottság, a 
Területfejlesztési Bizottság, a Közoktatási Bizottság és a Társulás szakmai 
munkaszervezete.(20)  
 
szövegrész kerül. 
 
 
2. A Társulási Megállapodás VII. (A Társulási Tanács) fejezet 2. pontja: 
 
2.) A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök, 
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetőleg a Társulási Tanács helyettesítéssel 
megbízott tagja hívja össze és vezeti. 
 
szövegrész helyébe: 
 
2.) A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök, 
akadályoztatása esetén a Területfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A 
Területfejlesztési Bizottság elnökének akadályoztatása estén a Pénzügyi Bizottság elnöke hívja 
össze és vezeti a Társulási Tanács ülését. (20) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
3. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei) 
fejezet címe az alábbi címre módosul: 
 
A Társulási Tanács Elnöke(20) 
 
 
4. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei) 
fejezet 1. pontja: 
 
1.) A Társulási Tanács alakuló ülésén – szövegrész hatályát veszti(3) - tagjai sorából elnököt, 
az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére két elnökhelyettest választ, és meghatározza 
a helyettesítés rendjét.  
 
szövegrész helyébe: 
 
1.) A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ, és meghatározza a 
helyettesítés rendjét. (20)   
 
szövegrész kerül. 



 
5. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei) 
fejezet 2. pontja: 
 
2.) Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz 
a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettesek 
személyére az elnök tesz javaslatot. 
 
szövegrész helyébe: 
 
2.) Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz 
a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnököt teljes jogkörrel 
helyettesítő Területfejlesztési Bizottság elnökének személyére az elnök tesz javaslatot. (20) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
 
6. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei) 
fejezet 3. pontja: 
 
3.) Az elnököt és az elnökhelyetteseket a tagok az önkormányzati ciklus idejére választják. 
 
szövegrész helyébe: 
 
3.) Az elnököt és az elnököt teljes jogkörrel helyettesítő Területfejlesztési Bizottság elnökét a 
tagok az önkormányzati ciklus idejére választják. (20) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
 
7. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei) 
fejezet 5. pontja: 
 
5.) Az elnökhelyettesek feladatait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 
 
szövegrész helyébe: 
 
5.) Az elnököt teljes jogkörrel helyettesítő Területfejlesztési Bizottság elnökének feladatait a 
szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. (20) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
 
 
 
 
 



8. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása az alábbi XI. 
bekezdéssel egészül ki. 
 
 

XI. Közoktatási Társulási Bizottság(20) 
 
 
1.) A Társulási Tanács a Társulás által fenntartott közoktatási intézmény tekintetében a 

közoktatással összefüggő döntései előkészítésére Közoktatási Társulási Bizottságot 
választ.  

2.) A Közoktatási Társulási Bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a Társulási 
Tanács tagjai közül kell választani.  

3.) A Közoktatási Társulási Bizottság elnökből és négy tagból áll. A Közoktatási 
Társulási Bizottságnak nem lehet tagja az, aki a Társulás alkalmazásában áll, vagy a 
Társulásnál gazdasági feladatokat lát el.  

4.) A Közoktatási Társulási Bizottság üléseit szükség szerint tartja.  
5.) A Közoktatási Társulási Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több 

mint fele jelen van. 
6.) A Közoktatási Társulási Bizottság döntését határozattal hozza. A javaslat 

elfogadásához a jelen lévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges.  
7.) A Közoktatási Társulási Bizottság feladatai:  
 
Részt vesz a fenntartói döntések előkészítésében, különös tekintettel az alábbiakra: 
 

- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító 
okiratának kiadása 

- az intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása 
- az intézmény pedagógiai programjának, helyi tantervének jóváhagyása 
- a közoktatási intézmény minőségirányítási programjának jóváhagyása 
- a közoktatási intézmény nevelési programjának jóváhagyása 
- a közoktatási intézmény házirendjének jóváhagyása 
- az intézmény működését érintő egyéb kérdésekről 
- a közoktatási intézmény gazdálkodásának, törvényes működésének, 

hatékonyságának, a szakmai munka eredményességének ellenőrzése 
- az intézményvezető kievezéséről, felmentéséről, fegyelmi és kártérítési 

felelősségre vonása  
- az intézmény költségvetésének, zárszámadásának elfogadása 
- az óvodába történő jelentkezés módja 
- a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének 

időpontjáról való döntés 
- az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása 
-  az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, 

a maximális osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérés engedélyezése, az 
adott tanítási évben, az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok 
(csoportok) számának meghatározása, a maximális létszámtól való eltérés 
engedélyezése;  

- a nevelési-oktatási intézményében a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, 
a tanuló és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedések 
ellenőrzése 



- a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában 
meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiai munka 
eredményességének ellenőrzése 

- egyetértési jog gyakorlása a nem kötelező tanórai foglalkozás, illetve az egyéni 
foglalkozások megtartásához nagyobb időkeret megállapításához 

- az iskola igazgatójának felhívása intézkedési terv készítésére, ha az adott 
iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés 
eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot 

 
 
A Társulási Megállapodás fejezeteink sorszámozása ennek megfelelően a XI. ponttól az 
alábbiak szerint módosul. 
 
A XI. A Társulás Szakmai Munkaszervezete fejezet sorszáma XII. sorszámra módosul. 
 
A XII. A társulás  gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás ellenőrzése fejezet 
sorszáma XIII. sorszámra módosul. 
 
A XIII. A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése fejezet sorszáma XIV. sorszámra 
módosul. 
 
A XIV. A Társulás megszűnése, a vagyonnal való elszámolás rendje bekezdés sorszáma 
XV. sorszámra módosul. 
 
A XV. Záró rendelkezések bekezdés sorszáma XVI. sorszámra módosul. 
 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Lengyeltóti, 2001. október 21.                                                       

 

Tisztelettel: 

                                                                                                   Zsombok Lajos 

                           polgármester 
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