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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. 
§ (3) bekezdése szerint a többcélú kistérségi társulási megállapodást a társulás tagjai 
módosíthatják, törvénybe meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati 
általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatra került 
és megállapítható, hogy néhány szakaszon módosítása szükséges. 
 
Pontosításra szorul a közoktatási feladatellátásra vonatkozó szakasz, továbbá a záró 
rendelkezések szakasz. 
 
A megállapodás 4. számú mellékletét képezi a társulás tagjait megillető szavazatszámok 
elosztása. A szavazatszámok lakosságarányosan kerültek meghatározásra. A jelenleg hatályos 
megállapodás, a 2004. január 1-jei állapotnak megfelelő lakosságszám alapján határozza meg 
a szavazatszámokat. A népességi adatok változtak azóta, ezért a melléklet módosítása 
szükségessé vált. A módosított 2010. január 1-jei állapotnak megfelelő adatok a Somogy 
Megyei Kormányhivatal által hivatalosan közzétett népesség statisztika alapján kerültek 
meghatározásra. 
 
A fent leírtakra tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbiak határozati 
javaslat elfogadását: 
 

 
Határozati javaslat: 

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



1. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 4. sz. 
melléklete 
 
 

4. sz. melléklet 
 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjait megillető szavazatok száma 
 

Társult tag megnevezése Lakosságszám 
2004. január 1-jén 

 

Szavazatszám 

1. Buzsák Község Önkormányzata 1448 12 
2. Gyugy Község Önkormányzata 285 2 
3. Hács Község Önkormányzata 434 4 
4. Kisberény Község Önkormányzata 187 2 
5. Lengyeltóti Város Önkormányzata 3352 29 
6. Öreglak Község Önkormányzata 1717 15 
7. Pamuk Község Önkormányzata 300 3 
8. Somogyvámos Község Önkormányzata 809 7 
9. Somogyvár Község Önkormányzata 1841 16 
10.  Szőlősgyörök Község Önkormányzata 1231 10 
Összesen 11604 100 

 
 
az alábbiak szerint módosul: 
 

4. sz. melléklet 
 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjait megillető szavazatok száma 
 

Társult tag megnevezése Lakosságszám 
2010. január 1-jén 

 

Szavazatszám 

1. Buzsák Község Önkormányzata 1526 13 
2. Gyugy Község Önkormányzata 306 3 
3. Hács Község Önkormányzata 411 3 
4. Kisberény Község Önkormányzata 180 2 
5. Lengyeltóti Város Önkormányzata 3309 29 
6. Öreglak Község Önkormányzata 1621 14 
7. Pamuk Község Önkormányzata 270 2 
8. Somogyvámos Község Önkormányzata 813 7 
9. Somogyvár Község Önkormányzata 1877 16 
10.  Szőlősgyörök Község Önkormányzata 1249 11 
Összesen 11562 100 



2. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása IV. A 
Társulás részletes feladatai A) Alapfokú oktatás-nevelés d.) pontja: 
 
d). A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás XI. 
fejezetének 5.) pontja, jelen megállapodás 6. számú melléklete, továbbá jelen megállapodás 7. 
számú, 7/A. számú, 7/B. számú és 7/C. számú melléklete tartalmazza. (18) 
 
szövegrész helyébe: 
 
d). A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás IV. A) és 
XI. fejezete(22), továbbá jelen megállapodás 7. számú, 7/A. számú, 7/B. számú és 7/C. számú 
melléklete tartalmazza. (18) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
3. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása XI. fejezete a 
Közoktatási Társulási Bizottság feladatai, az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
- az óvodai felvétel és általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása 
 
 
4. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása IV. A 
Társulás részletes feladatai A) Alapfokú oktatás-nevelés, az alábbi 6. ponttal egészül ki: 
 
 
6. A Társulás az ágazati jogszabályban meghatározott fenntartói feladatok látja el, 
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 

- az óvodai felvétel és általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása 
 
 
5. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása XVI. Záró 
rendelkezések 4. pontja 
 
4. A társulási megállapodás mellékleteit képezik:  

- a jóváhagyó döntést tartalmazó testületi ülésről készült, hitelesített jegyzőkönyvi 
kivonat (1. számú melléklet),(3) 

- a Társulás bélyegző lenyomata (3. számú melléklet), 
- a Társulás tagjait megillető szavazatok száma (4. számú melléklet)   
- a Társulás mikro-körzeti társulásai által fenntartott intézmények (5. sz. melléklet) 

 
szövegrész helyébe 
 
4. A társulási megállapodás mellékleteit képezik:  

- a jóváhagyó döntést tartalmazó testületi ülésről készült, hitelesített jegyzőkönyvi 
kivonat (1. számú melléklet),(3) 

- a Társulás bélyegző lenyomata (3. számú melléklet), 
- a Társulás tagjait megillető szavazatok száma (4. számú melléklet)   
- Hatályon kívül helyezve (22) 
- Megállapodás a közös igazgatású közoktatási intézmény működtetéséről és 

finanszírozásáról (7. számú melléklet) (22) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Lengyeltóti, 2011. április 12. 
                                                                                             Zsombok Lajos 
                                                                                               polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette:                                           Az előterjesztést jóváhagyta: 
 
 
Dr. Bertalan Bernadett                                                  Dr. Szatmári Ibolya 
kistérségi irodavezető                                                    jegyző 


