
J e g y z ő k ö n y v  
 
 

készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó Önkormányzatok – Lengyeltóti, 
Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök – 
települési önkormányzatainak, Lengyeltótiban 2011. június 15-én  megtartott együttes üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat  részéről: 
 

- Zsombok Lajos polgármester, 
- Jozó Tamás, Kenyér Endre, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi tagok, 
- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, úgyis, mint Hács, Gyugy, Kisberény községek jegyzője 

 
Távol maradt: Dankó József alpolgármester, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tagok,  
 
Hács községi Önkormányzat részéről: 
 

- Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester, 
- id. Kőrösi János, Ritzeld Rita, Rönczös László képviselő-testületi tagok, 

 
Távol maradt: Heizerné Vogel Anita képviselő-testületi tag. 
 
Gyugy községi Önkormányzat részéről: 
 

- Jelenka György polgármester, 
- Kelemen Attila, Kiss Péterné képviselő-testületi tagok, 

 
Távol maradt: Csatlós János, Tilk Zoltán Sándor képviselő-testületi tagok  
 
Kisberény községi Önkormányzat részéről: 
 

- Horváth Krisztián polgármester,  
- Bogdán Gyula, Bolevácz Zoltánné, Horváth Tibor tagok, 

 
Távol maradt: Németh Sándorné tag, 
 
Somogyvár Községi Önkormányzat részéről: 
 

- Móring József Attila polgármester, 
- Ángyán Gábor, Bálizs István, Gyurákovics László, Márton Lajos  képviselő-testületi 

tagok, 
- Vincze Rita körjegyző, úgyis, mint Somogyvámos és Pamuk körjegyzője 

 
Távol maradt: Fazekas Zoltánné és Kenesei Katalin képviselő-testületi tagok. 
 
Somogyvámos Községi Önkormányzat részéről: 
 

- Dékányné Károly Marianna polgármester, 
- Barsi Attila, Hosszú Zoltán Pőcze Vilmos képviselő-testületi tagok, 

 
Távol maradt: Radó Attila képviselő-testületi tag 
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Pamuk Községi Önkormányzat részéről: 
 

- Kocsis László Szilveszterné alpolgármester,  
- Bogdán József, Kercsmár Józsefné,  Projcs Lajos képviselő-testületi tagok, 

 
Távol maradt: Tóth Csaba polgármester 
 
Öreglak Községi Önkormányzat részéről: 
 

- Maczucza Miklós polgármester, 
- Buzánszky Attila, Duduka László, Gyurka Attila, Kalmár Tibor képviselő-testületi 

tagok, 
- Radóné Lelkes Erika jegyző, 

 
Távol maradt: Meiszterics László, Németh Ferenc képviselő-testületi tagok, 
 
Buzsák Községi Önkormányzat részéről: 
 

- Kara Lajos polgármester, 
- Zakariás Zoltán alpolgármester, Góz Mihály, Jilling Tibor, képviselő-testületi tagok, 
- Varga Lászlóné jegyző 

 
Távol maradt: Miseta Andrea, Mezriczky Ferenc, Dr. Szücs Tibor képviselő-testületi tagok, 
 
Szőlősgyörök Községi Önkormányzat részéről: 
 

- Klotz Péter polgármester, 
- Vivert János, Ékes József, Faragó József, Kamu Attiláné, Palczert Zoltánné, Perpits 

László képviselő-testületi tagok, 
- Sipos Ferenc címzetes főjegyző  

 
 
Jelen van továbbá: 
 

- Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 
- Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi referens, 
- Nyers Györgyi Alapszolgáltatási Központ vezetője, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
Zsombok Lajos a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke, Lengyeltóti Város 
Polgármestere köszönti a megjelenteket. A jelenléti ívek alapján megállapítja, hogy az együttes ülésen 
megjelent valamennyi Önkormányzat határozatképes, az ülést megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselő-testületek az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg: 
 
 
1.) A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézményhálózat átszervezése, fenntartói jog átadása a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás számára. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartói Társulás közös megegyezéssel történő 
megszüntetése.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának 
jóváhagyása.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
4.) A belterületi vízrendezés III. ütem konzorciumi megállapodás megkötése. 
 
Előadó: Móring József Attila polgármester  
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

196/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felsorolt 
                          napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
 
 
Hács Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

66/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Hács Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a felsorolt 
                          napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
 
 
Gyugy  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

53/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Gyugy Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a felsorolt 
                          napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
 
Kisberény Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

64/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Kisberény Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a felsorolt 
                          napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
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Somogyvár Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

41/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Somogyvár  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a felsorolt 
                          napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
Somogyvámos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozza: 
 

41/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
                          
                          Somogyvámos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a felsorolt 
                          napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
 
Pamuk Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

41/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

                          Pamuk Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a felsorolt 
                          napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
 
Öreglak Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

50/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
                           
                          Öreglak  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a felsorolt 
                          napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
 
Buzsák  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

83/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
                  
                          Buzsák   Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a felsorolt 
                          napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
 
Szőlősgyörök  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozza: 
 

68/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

                          Szőlősgyörök Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a felsorolt 
                          napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
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1.) A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézményhálózat átszervezése, fenntartói jog átadása a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás számára. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  Lengyeltóti Város Polgármestere 
 
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Móring József Attila Somogyvár Község Polgármestere 
 
A lehetőségek a szolgáltatások tekintetében és nem utolsó sorban a lehívható normatívák tekintetében 
is bővülnek, így a maguk részéről az előterjesztést támogatják.  
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

197/2011.(VI. 15.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti város képviselő-testülete a lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogát átadja 
2011. július 1. nappal a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 
Felelős:  Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Hács Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

67/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Hács község képviselő-testülete a lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogát átadja 2011. 
július 1. nappal a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 
Felelős:  Molnárné Kubik Zsuzsanna  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gyugy  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

54/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Gyugy község képviselő-testülete a lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogát átadja 2011. 
július 1. nappal a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 
Felelős:  Jelenka György  polgármester 
Határidő: azonnal 
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Kisberény Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

65/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Kisberény  község képviselő-testülete a lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogát átadja 
2011. július 1. nappal a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 
Felelős:  Horváth Krisztián  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Somogyvár Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

42/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Somogyvár község képviselő-testülete a lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogát átadja 
2011. július 1. nappal a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 
Felelős:  Móring József Attila  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Somogyvámos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozza: 
 

42/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Somogyvámos község képviselő-testülete a lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogát 
átadja 2011. július 1. nappal a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 
Felelős:  Dékányné Károly Marianna  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pamuk Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

42/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Pamuk község képviselő-testülete a lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogát átadja 2011. 
július 1. nappal a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 
Felelős:  Tóth Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Öreglak Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

51/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Öreglak község képviselő-testülete a lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogát átadja 
2011. július 1. nappal a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 
Felelős:  Maczucza Miklós  polgármester 
Határidő: azonnal 
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Buzsák  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

84/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Buzsák község képviselő-testülete a lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogát átadja 
2011. július 1. nappal a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 
Felelős:  Kara Lajos  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Szőlősgyörök  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozza: 
 

69/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Szőlősgyörök község képviselő-testülete a lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogát 
átadja 2011. július 1. nappal a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 
Felelős:  Klotz Péter  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartói Társulás közös megegyezéssel történő 
megszüntetése.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

198/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
fenntartói társulást 2011. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
A társult tagok 2011. június 30-i hatállyal 2011. augusztus 31-ig a társulás megszüntetése miatt 
egymással elszámolnak. 
 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
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Hács Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 

68/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
Hács Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
fenntartói társulást 2011. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
A társult tagok 2011. június 30-i hatállyal 2011. augusztus 31-ig a társulás megszüntetése miatt 
egymással elszámolnak. 
 
Felelős: Molnárné Kubik Zsuzsanna  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Gyugy  Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

55/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
Gyugy Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
fenntartói társulást 2011. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
A társult tagok 2011. június 30-i hatállyal 2011. augusztus 31-ig a társulás megszüntetése miatt 
egymással elszámolnak. 
 
 
Felelős: Jelenka György polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Kisberény Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

66/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
Kisberény Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
fenntartói társulást 2011. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
A társult tagok 2011. június 30-i hatállyal 2011. augusztus 31-ig a társulás megszüntetése miatt 
egymással elszámolnak. 
 
 
Felelős: Horváth Krisztián polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Somogyvár Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

43/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Somogyvár Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
fenntartói társulást 2011. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
A társult tagok 2011. június 30-i hatállyal 2011. augusztus 31-ig a társulás megszüntetése miatt 
egymással elszámolnak. 
 
 
Felelős: Móring József Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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Somogyvámos Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozza: 
 

43/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
Somogyvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási 
Központ fenntartói társulást 2011. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
A társult tagok 2011. június 30-i hatállyal 2011. augusztus 31-ig a társulás megszüntetése miatt 
egymással elszámolnak. 
 
Felelős: Dékányné Károly Marianna polgármester 
Határidő: azonnal 
Pamuk Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

43/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
Pamuk Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
fenntartói társulást 2011. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
A társult tagok 2011. június 30-i hatállyal 2011. augusztus 31-ig a társulás megszüntetése miatt 
egymással elszámolnak. 
 
Felelős: Tóth Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Öreglak Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

52/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
 
Öreglak Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
fenntartói társulást 2011. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
A társult tagok 2011. június 30-i hatállyal 2011. augusztus 31-ig a társulás megszüntetése miatt 
egymással elszámolnak. 
 
 
Felelős: Maczucza Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Buzsák  Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

85/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
Buzsák Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
fenntartói társulást 2011. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
A társult tagok 2011. június 30-i hatállyal 2011. augusztus 31-ig a társulás megszüntetése miatt 
egymással elszámolnak. 
 
Felelős: Kara Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
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Szőlősgyörök  Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozza: 
 

70/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
fenntartói társulást 2011. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
A társult tagok 2011. június 30-i hatállyal 2011. augusztus 31-ig a társulás megszüntetése miatt 
egymással elszámolnak. 
 
Felelős: Klotz Péter  polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
3.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának 
jóváhagyása.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A fenntartói jogok átvétele maga után vonja a Társulási Megállapodás módosítását. A megállapodás 
keretében közoktatást érintő további kettő módosítás is szükségessé válik, az egyik az öreglaki 
általános iskolai telephely, valamint az iskola pszichológusi szolgáltatás.  
 
Sipos Ferenc  címzetes főjegyző Szőlősgyörök 
 
A 8.sz. melléklet 13. pontjánál  a munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében jelezte a kistérségi iroda 
felé,  hogy Szőlősgyörök község javaslata  az, hogy az  intézményvezető ne a polgármester 
véleményét kérje  ki a kinevezés ügyében, hanem a képviselő-testületét.  
 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
Erről a határozati javaslatról kétszer szavaznak, egyfelől a jogosultságánál fogva a társulási tanács, 
utána pedig a képviselő-testületek. Megítélése szerint a társulási tanácsban a települést képviselő 
polgármester vélhetően egyeztetni fog a képviselő-testülettel a kinevezés tárgyában.  
 
Móring József Attila  polgármester 
 
Szeretné, ha konszenzusra jutnának ebben a témában. Tekintettel arra, hogy véleménynyilvánításról 
van szó teljesen logikus, hogy a polgármester képviseli a település véleményét. Az Alapszolgáltatási 
Központ által foglalkoztatott dolgozó kinevezésével kapcsolatban a polgármester úgy foglal állást,  
hogy az nem egyezik a testület véleményével,  akkor azt rajta kérjék számon. Javasolja, hogy 
„önkormányzat” szó szerepeljen a polgármester helyett és máris megoldották a problémát.  
 
Perpits László  képviselő-testületi tag Szőlősgyörök 
 
A demokrácia nem így működik. Amennyiben a testület 2/3-os arányban leszavazza a polgármestert,  
akkor a polgármester a testület véleményét mondhatja el.  
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Zsombok Lajos polgármester 
 
A munkáltatói jogot elvonni nem lehet, melyet az intézményvezető gyakorol, 2015. december 15-ig 
Nyers Györgyi személyében.  Az intézményvezető a testület hozzájárulása nélkül is bárkit kinevezhet. 
Nem látja annak akadályát, hogy a polgármester a testülettel a témában egyeztessen,  hisz az 
intézményvezető úgyis fel fogja keresni a polgármestert a kinevezéssel kapcsolatban.  
 
Ékes József   képviselő-testületi tag Szőlősgyörök 
 
Nem akarnak az intézményvezető helyett dönteni, de legalább a véleménynyilvánítási jogukkal élni 
szeretnének. Úgy érzi, hogy nyomást próbálnak gyakorolni rájuk, mert nem értenek egyet a javaslattal. 
Nem ellenségeskedni kívánnak, de ilyen formában nem értenek egyet a napirenddel.  
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
Kilenc településnek nem jelent gondot, hogy ilyen formában fogadják el az előterjesztést, akkor 1 
település nem kényszerítheti rájuk, hogy másképp döntsenek. Személy szerint ő is kész a 
kompromisszumra, de ha a testületek nem értenek egyet, ettől még az intézményvezető azt nevez ki, 
akit akar. A Kormányhivatal egyértelműen leírta, hogy a testületeknek nincs jogosítvány a 
kinevezésekhez.  
 
Nyers Györgyi  intézményvezető 
 
Több éve vezeti az intézményt, mindig kikérte a polgármester és a testület véleményét a 
kinevezéseknél, ezután sem kíván ezen változtatni.  
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

199/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
1. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontja: ’A Társulás fenntartja az alábbi intézményeket’ az alábbi d.) ponttal egészül 
ki. 
 
d.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ (23) 
 
Székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 
 
 
Telephelyei:  
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 
8695 Buzsák, Fő tér 1. 
8697 Öreglak, Fő u.14. 
8699 Somogyvámos, Csepregi u.8. 
8698 Somogyvár, Kossuth u.75. 
8692 Szőlősgyörök, Bató B. u.12. 
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2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ C) Szociális ellátás, valamint 
család-, és gyermekvédelem az alábbi 8. ponttal egészül ki: 
 
8. A Társulás 2011. július 1-től a kistérség szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátására fenntartja jelen megállapodás III/A. 1.) d. pontjában foglalt Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központot. (23) 

A szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen 
megállapodás 8. számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklete tartalmazza. (23) 
 
3. A Társulási Megállapodás XIII. fejezete ’A Társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 
ellenőrzése’ A társulás bevételei pontja az alábbi 5. b.) ponttal egészül ki: 
5. b.) A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról 
szóló, részletszabályokat tartalmazó megállapodást, jelen megállapodás 8. számú melléklete 
tartalmazza.(23) 

 
4. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 3. pontja: 
 
A III. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. 
 
szövegrész helyébe: 
 
A IV. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
5. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 4. pontja ’A társulási megállapodás 
mellékletét képezik’ az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
- Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról (8. 
számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklet)(23) 
 
6. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontjában Az általános iskolai feladat ellátási hely: a Fodor András Általános Iskola 
és Óvoda Öreglaki Általános Iskolájának címe, az alábbiak szerint módosul:  
 
8697 Öreglak, Fő u. 102. (23) 
 
7. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
1.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. (22) 
 
szövegrész helyébe 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. 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. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
8. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
2. pontja: A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34. §-ában megjelölt pedagógiai 
szakszolgálati feladatok közül ellátja: az alábbi g.) ponttal egészül ki: 



 13 

 
g.) iskolapszichológusi szolgáltatás /feltétele a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet által igényelt 
iskolapszichológus hálózat fejlesztésére beadott támogatás elnyerésének/ 
 
9. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
6. pontja: A Társulás az ágazati jogszabályban meghatározott fenntartói feladatok látja el, különös 
tekintettel az alábbiakra: (22) 

 

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

 
szövegrész helyébe 
 
- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának kiadása és 
módosítása 
 
szövegrész kerül 
 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Hács Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

69/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 

Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
1. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontja: ’A Társulás fenntartja az alábbi intézményeket’ az alábbi d.) ponttal egészül 
ki. 
 
d.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ (23) 
 
Székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 
 
Telephelyei:  
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 
8695 Buzsák, Fő tér 1. 
8697 Öreglak, Fő u.14. 
8699 Somogyvámos, Csepregi u.8. 
8698 Somogyvár, Kossuth u.75. 
8692 Szőlősgyörök, Bató B. u.12. 
 
 
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ C) Szociális ellátás, valamint 
család-, és gyermekvédelem az alábbi 8. ponttal egészül ki: 
 
8. A Társulás 2011. július 1-től a kistérség szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátására fenntartja jelen megállapodás III/A. 1.) d. pontjában foglalt Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központot. (23) 

A szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen 
megállapodás 8. számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklete tartalmazza. (23) 
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3. A Társulási Megállapodás XIII. fejezete ’A Társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 
ellenőrzése’ A társulás bevételei pontja az alábbi 5. b.) ponttal egészül ki: 
5. b.) A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról 
szóló, részletszabályokat tartalmazó megállapodást, jelen megállapodás 8. számú melléklete 
tartalmazza.(23) 

 
4. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 3. pontja: 
 
A III. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. 
 
szövegrész helyébe: 
 
A IV. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
5. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 4. pontja ’A társulási megállapodás 
mellékletét képezik’ az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
- Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról (8. 
számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklet)(23) 
 
6. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontjában Az általános iskolai feladat ellátási hely: a Fodor András Általános Iskola 
és Óvoda Öreglaki Általános Iskolájának címe, az alábbiak szerint módosul:  
 
8697 Öreglak, Fő u. 102. (23) 
 
7. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
1.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. (22) 
 
szövegrész helyébe 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. 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. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
8. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
2. pontja: A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34. §-ában megjelölt pedagógiai 
szakszolgálati feladatok közül ellátja: az alábbi g.) ponttal egészül ki: 
 
g.) iskolapszichológusi szolgáltatás /feltétele a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet által igényelt 
iskolapszichológus hálózat fejlesztésére beadott támogatás elnyerésének/ 
 
9. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
6. pontja: A Társulás az ágazati jogszabályban meghatározott fenntartói feladatok látja el, különös 
tekintettel az alábbiakra: (22) 
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- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának kiadása  

 
szövegrész helyébe 
 
- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának kiadása és 
módosítása 
 
szövegrész kerül 
 
Felelős: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Gyugy  Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

56/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 

Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
1. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontja: ’A Társulás fenntartja az alábbi intézményeket’ az alábbi d.) ponttal egészül 
ki. 
 
d.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ (23) 
 
Székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 
 
Telephelyei:  
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 
8695 Buzsák, Fő tér 1. 
8697 Öreglak, Fő u.14. 
8699 Somogyvámos, Csepregi u.8. 
8698 Somogyvár, Kossuth u.75. 
8692 Szőlősgyörök, Bató B. u.12. 
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ C) Szociális ellátás, valamint 
család-, és gyermekvédelem az alábbi 8. ponttal egészül ki: 
 
8. A Társulás 2011. július 1-től a kistérség szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátására fenntartja jelen megállapodás III/A. 1.) d. pontjában foglalt Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központot. (23) 

A szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen 
megállapodás 8. számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklete tartalmazza. (23) 
 
3. A Társulási Megállapodás XIII. fejezete ’A Társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 
ellenőrzése’ A társulás bevételei pontja az alábbi 5. b.) ponttal egészül ki: 
5. b.) A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról 
szóló, részletszabályokat tartalmazó megállapodást, jelen megállapodás 8. számú melléklete 
tartalmazza.(23) 

 
4. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 3. pontja: 
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A III. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. 
 
szövegrész helyébe: 
 
A IV. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
5. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 4. pontja ’A társulási megállapodás 
mellékletét képezik’ az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
- Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról (8. 
számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklet)(23) 
 
6. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontjában Az általános iskolai feladat ellátási hely: a Fodor András Általános Iskola 
és Óvoda Öreglaki Általános Iskolájának címe, az alábbiak szerint módosul:  
 
8697 Öreglak, Fő u. 102. (23) 
 
7. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
1.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. (22) 
 
szövegrész helyébe 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. 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. (23) 
szövegrész kerül. 
 
8. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
2. pontja: A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34. §-ában megjelölt pedagógiai 
szakszolgálati feladatok közül ellátja: az alábbi g.) ponttal egészül ki: 
 
g.) iskolapszichológusi szolgáltatás /feltétele a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet által igényelt 
iskolapszichológus hálózat fejlesztésére beadott támogatás elnyerésének/ 
 
9. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
6. pontja: A Társulás az ágazati jogszabályban meghatározott fenntartói feladatok látja el, különös 
tekintettel az alábbiakra: (22) 

 

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

szövegrész helyébe 
 
- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának kiadása és 
módosítása 
szövegrész kerül 
 
 
Felelős: Jelenka György  polgármester 
Határidő: azonnal 
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Kisberény Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

67/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
1. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontja: ’A Társulás fenntartja az alábbi intézményeket’ az alábbi d.) ponttal egészül 
ki. 
 
d.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ (23) 
 
Székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 
 
Telephelyei:  
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 
8695 Buzsák, Fő tér 1. 
8697 Öreglak, Fő u.14. 
8699 Somogyvámos, Csepregi u.8. 
8698 Somogyvár, Kossuth u.75. 
8692 Szőlősgyörök, Bató B. u.12. 
 
 
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ C) Szociális ellátás, valamint 
család-, és gyermekvédelem az alábbi 8. ponttal egészül ki: 
 
8. A Társulás 2011. július 1-től a kistérség szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátására fenntartja jelen megállapodás III/A. 1.) d. pontjában foglalt Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központot. (23) 

A szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen 
megállapodás 8. számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklete tartalmazza. (23) 
 
3. A Társulási Megállapodás XIII. fejezete ’A Társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 
ellenőrzése’ A társulás bevételei pontja az alábbi 5. b.) ponttal egészül ki: 
5. b.) A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról 
szóló, részletszabályokat tartalmazó megállapodást, jelen megállapodás 8. számú melléklete 
tartalmazza.(23) 

 
4. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 3. pontja: 
 
A III. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. 
 
szövegrész helyébe: 
 
A IV. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
5. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 4. pontja ’A társulási megállapodás 
mellékletét képezik’ az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
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- Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról (8. 
számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklet)(23) 
 
6. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontjában Az általános iskolai feladat ellátási hely: a Fodor András Általános Iskola 
és Óvoda Öreglaki Általános Iskolájának címe, az alábbiak szerint módosul:  
 
8697 Öreglak, Fő u. 102. (23) 
 
7. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
1.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. (22) 
 
szövegrész helyébe 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. 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. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
8. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
2. pontja: A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34. §-ában megjelölt pedagógiai 
szakszolgálati feladatok közül ellátja: az alábbi g.) ponttal egészül ki: 
 
g.) iskolapszichológusi szolgáltatás /feltétele a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet által igényelt 
iskolapszichológus hálózat fejlesztésére beadott támogatás elnyerésének/ 
 
9. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
6. pontja: A Társulás az ágazati jogszabályban meghatározott fenntartói feladatok látja el, különös 
tekintettel az alábbiakra: (22) 

 

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

 
szövegrész helyébe 
 
- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának kiadása és 
módosítása 
 
szövegrész kerül 
 
Felelős: Horváth Krisztián  polgármester 
Határidő: azonnal 
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Somogyvár Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

44/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 

Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
1. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontja: ’A Társulás fenntartja az alábbi intézményeket’ az alábbi d.) ponttal egészül 
ki. 
 
d.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ (23) 
 
Székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 
 
Telephelyei:  
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 
8695 Buzsák, Fő tér 1. 
8697 Öreglak, Fő u.14. 
8699 Somogyvámos, Csepregi u.8. 
8698 Somogyvár, Kossuth u.75. 
8692 Szőlősgyörök, Bató B. u.12. 
 
 
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ C) Szociális ellátás, valamint 
család-, és gyermekvédelem az alábbi 8. ponttal egészül ki: 
 
8. A Társulás 2011. július 1-től a kistérség szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátására fenntartja jelen megállapodás III/A. 1.) d. pontjában foglalt Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központot. (23) 

A szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen 
megállapodás 8. számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklete tartalmazza. (23) 
 
3. A Társulási Megállapodás XIII. fejezete ’A Társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 
ellenőrzése’ A társulás bevételei pontja az alábbi 5. b.) ponttal egészül ki: 
5. b.) A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról 
szóló, részletszabályokat tartalmazó megállapodást, jelen megállapodás 8. számú melléklete 
tartalmazza.(23) 

 
4. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 3. pontja: 
 
A III. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. 
 
szövegrész helyébe: 
 
A IV. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
5. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 4. pontja ’A társulási megállapodás 
mellékletét képezik’ az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
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- Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról (8. 
számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklet)(23) 
 
6. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontjában Az általános iskolai feladat ellátási hely: a Fodor András Általános Iskola 
és Óvoda Öreglaki Általános Iskolájának címe, az alábbiak szerint módosul:  
 
8697 Öreglak, Fő u. 102. (23) 
 
7. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
1.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. (22) 
 
szövegrész helyébe 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. 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. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
8. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
2. pontja: A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34. §-ában megjelölt pedagógiai 
szakszolgálati feladatok közül ellátja: az alábbi g.) ponttal egészül ki: 
 
g.) iskolapszichológusi szolgáltatás /feltétele a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet által igényelt 
iskolapszichológus hálózat fejlesztésére beadott támogatás elnyerésének/ 
 
9. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
6. pontja: A Társulás az ágazati jogszabályban meghatározott fenntartói feladatok látja el, különös 
tekintettel az alábbiakra: (22) 

 

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

 
szövegrész helyébe 
 
- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának kiadása és 
módosítása 
 
szövegrész kerül 
 
Felelős: Móring József Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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Somogyvámos Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozza: 
 

44/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
1. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontja: ’A Társulás fenntartja az alábbi intézményeket’ az alábbi d.) ponttal egészül 
ki. 
 
d.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ (23) 
 
Székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 
 
Telephelyei:  
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 
8695 Buzsák, Fő tér 1. 
8697 Öreglak, Fő u.14. 
8699 Somogyvámos, Csepregi u.8. 
8698 Somogyvár, Kossuth u.75. 
8692 Szőlősgyörök, Bató B. u.12. 
 
 
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ C) Szociális ellátás, valamint 
család-, és gyermekvédelem az alábbi 8. ponttal egészül ki: 
 
8. A Társulás 2011. július 1-től a kistérség szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátására fenntartja jelen megállapodás III/A. 1.) d. pontjában foglalt Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központot. (23) 

A szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen 
megállapodás 8. számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklete tartalmazza. (23) 
 
3. A Társulási Megállapodás XIII. fejezete ’A Társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 
ellenőrzése’ A társulás bevételei pontja az alábbi 5. b.) ponttal egészül ki: 
5. b.) A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról 
szóló, részletszabályokat tartalmazó megállapodást, jelen megállapodás 8. számú melléklete 
tartalmazza.(23) 

 
4. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 3. pontja: 
 
A III. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. 
 
szövegrész helyébe: 
 
A IV. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
5. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 4. pontja ’A társulási megállapodás 
mellékletét képezik’ az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 



 22 

- Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról (8. 
számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklet)(23) 
 
6. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontjában Az általános iskolai feladat ellátási hely: a Fodor András Általános Iskola 
és Óvoda Öreglaki Általános Iskolájának címe, az alábbiak szerint módosul:  
 
8697 Öreglak, Fő u. 102. (23) 
 
7. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
1.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. (22) 
 
szövegrész helyébe 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. 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. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
8. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
2. pontja: A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34. §-ában megjelölt pedagógiai 
szakszolgálati feladatok közül ellátja: az alábbi g.) ponttal egészül ki: 
 
g.) iskolapszichológusi szolgáltatás /feltétele a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet által igényelt 
iskolapszichológus hálózat fejlesztésére beadott támogatás elnyerésének/ 
 
9. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
6. pontja: A Társulás az ágazati jogszabályban meghatározott fenntartói feladatok látja el, különös 
tekintettel az alábbiakra: (22) 

 

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

szövegrész helyébe 
- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának kiadása és 
módosítása szövegrész kerül 
 
 
Felelős: Dékányné Károly Marianna polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pamuk Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

44/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
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1. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontja: ’A Társulás fenntartja az alábbi intézményeket’ az alábbi d.) ponttal egészül 
ki. 
 
d.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ (23) 
 
Székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 
 
Telephelyei:  
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 
8695 Buzsák, Fő tér 1. 
8697 Öreglak, Fő u.14. 
8699 Somogyvámos, Csepregi u.8. 
8698 Somogyvár, Kossuth u.75. 
8692 Szőlősgyörök, Bató B. u.12. 
 
 
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ C) Szociális ellátás, valamint 
család-, és gyermekvédelem az alábbi 8. ponttal egészül ki: 
 
8. A Társulás 2011. július 1-től a kistérség szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátására fenntartja jelen megállapodás III/A. 1.) d. pontjában foglalt Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központot. (23) 

A szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen 
megállapodás 8. számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklete tartalmazza. (23) 
 
3. A Társulási Megállapodás XIII. fejezete ’A Társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 
ellenőrzése’ A társulás bevételei pontja az alábbi 5. b.) ponttal egészül ki: 
5. b.) A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról 
szóló, részletszabályokat tartalmazó megállapodást, jelen megállapodás 8. számú melléklete 
tartalmazza.(23) 

 
4. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 3. pontja: 
 
A III. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. 
 
szövegrész helyébe: 
 
A IV. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
5. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 4. pontja ’A társulási megállapodás 
mellékletét képezik’ az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
- Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról (8. 
számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklet)(23) 
 
6. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontjában Az általános iskolai feladat ellátási hely: a Fodor András Általános Iskola 
és Óvoda Öreglaki Általános Iskolájának címe, az alábbiak szerint módosul:  
 
8697 Öreglak, Fő u. 102. (23) 
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7. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
1.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. (22) 
 
szövegrész helyébe 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. 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. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
8. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
2. pontja: A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34. §-ában megjelölt pedagógiai 
szakszolgálati feladatok közül ellátja: az alábbi g.) ponttal egészül ki: 
 
g.) iskolapszichológusi szolgáltatás /feltétele a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet által igényelt 
iskolapszichológus hálózat fejlesztésére beadott támogatás elnyerésének/ 
 
9. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
6. pontja: A Társulás az ágazati jogszabályban meghatározott fenntartói feladatok látja el, különös 
tekintettel az alábbiakra: (22) 

 

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

 
szövegrész helyébe 
 
- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának kiadása és 
módosítása 
 
szövegrész kerül 
 
 
Felelős: Tóth Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Öreglak Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

53/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
1. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontja: ’A Társulás fenntartja az alábbi intézményeket’ az alábbi d.) ponttal egészül 
ki. 
 
d.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ (23) 
 
Székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 
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Telephelyei:  
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 
8695 Buzsák, Fő tér 1. 
8697 Öreglak, Fő u.14. 
8699 Somogyvámos, Csepregi u.8. 
8698 Somogyvár, Kossuth u.75. 
8692 Szőlősgyörök, Bató B. u.12. 
 
 
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ C) Szociális ellátás, valamint 
család-, és gyermekvédelem az alábbi 8. ponttal egészül ki: 
 
8. A Társulás 2011. július 1-től a kistérség szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátására fenntartja jelen megállapodás III/A. 1.) d. pontjában foglalt Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központot. (23) 

A szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen 
megállapodás 8. számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklete tartalmazza. (23) 
 
3. A Társulási Megállapodás XIII. fejezete ’A Társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 
ellenőrzése’ A társulás bevételei pontja az alábbi 5. b.) ponttal egészül ki: 
5. b.) A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról 
szóló, részletszabályokat tartalmazó megállapodást, jelen megállapodás 8. számú melléklete 
tartalmazza.(23) 

 
4. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 3. pontja: 
 
A III. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. 
 
szövegrész helyébe: 
 
A IV. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
5. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 4. pontja ’A társulási megállapodás 
mellékletét képezik’ az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
- Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról (8. 
számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklet)(23) 
 
6. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontjában Az általános iskolai feladat ellátási hely: a Fodor András Általános Iskola 
és Óvoda Öreglaki Általános Iskolájának címe, az alábbiak szerint módosul:  
 
8697 Öreglak, Fő u. 102. (23) 
 
7. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
1.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. (22) 
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szövegrész helyébe 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. 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. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
8. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
2. pontja: A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34. §-ában megjelölt pedagógiai 
szakszolgálati feladatok közül ellátja: az alábbi g.) ponttal egészül ki: 
 
g.) iskolapszichológusi szolgáltatás /feltétele a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet által igényelt 
iskolapszichológus hálózat fejlesztésére beadott támogatás elnyerésének/ 
 
9. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
6. pontja: A Társulás az ágazati jogszabályban meghatározott fenntartói feladatok látja el, különös 
tekintettel az alábbiakra: (22) 

 

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

 
szövegrész helyébe 
 
- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának kiadása és 
módosítása 
 
szövegrész kerül 
 
 
Felelős: Maczucza Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Buzsák  Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

86/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 

Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
1. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontja: ’A Társulás fenntartja az alábbi intézményeket’ az alábbi d.) ponttal egészül 
ki. 
 
d.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ (23) 
 
Székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 
 
Telephelyei:  
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 
8695 Buzsák, Fő tér 1. 
8697 Öreglak, Fő u.14. 
8699 Somogyvámos, Csepregi u.8. 
8698 Somogyvár, Kossuth u.75. 
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8692 Szőlősgyörök, Bató B. u.12. 
 
 
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ C) Szociális ellátás, valamint 
család-, és gyermekvédelem az alábbi 8. ponttal egészül ki: 
 
8. A Társulás 2011. július 1-től a kistérség szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátására fenntartja jelen megállapodás III/A. 1.) d. pontjában foglalt Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központot. (23) 

A szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen 
megállapodás 8. számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklete tartalmazza. (23) 
 
3. A Társulási Megállapodás XIII. fejezete ’A Társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 
ellenőrzése’ A társulás bevételei pontja az alábbi 5. b.) ponttal egészül ki: 
5. b.) A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról 
szóló, részletszabályokat tartalmazó megállapodást, jelen megállapodás 8. számú melléklete 
tartalmazza.(23) 

 
4. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 3. pontja: 
 
A III. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. 
 
szövegrész helyébe: 
 
A IV. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
5. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 4. pontja ’A társulási megállapodás 
mellékletét képezik’ az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
- Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról (8. 
számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklet)(23) 
 
6. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontjában Az általános iskolai feladat ellátási hely: a Fodor András Általános Iskola 
és Óvoda Öreglaki Általános Iskolájának címe, az alábbiak szerint módosul:  
 
8697 Öreglak, Fő u. 102. (23) 
 
7. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
1.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. (22) 
 
szövegrész helyébe 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. 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. (23) 
 
szövegrész kerül. 
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8. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
2. pontja: A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34. §-ában megjelölt pedagógiai 
szakszolgálati feladatok közül ellátja: az alábbi g.) ponttal egészül ki: 
 
g.) iskolapszichológusi szolgáltatás /feltétele a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet által igényelt 
iskolapszichológus hálózat fejlesztésére beadott támogatás elnyerésének/ 
 
9. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
6. pontja: A Társulás az ágazati jogszabályban meghatározott fenntartói feladatok látja el, különös 
tekintettel az alábbiakra: (22) 

 

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

 
szövegrész helyébe 
 
- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának kiadása és 
módosítása 
 
szövegrész kerül 
 
Felelős: Kara Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 ellen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozza: 
 

71/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

                         Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pogányvölgyi 
                         Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló  
                         előterjesztést nem fogadja el. 
 
                  
Zsombok Lajos  Lengyeltóti város Polgármestere 
 
Mivel az érintett önkormányzatok nem alkottak egybehangozó egységes határozatot, szünetet rendel 
el.  

 
 

Szünet után: 
 
 

Klotz Péter Szőlősgyörök község Polgármestere 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy nem azért merült fel ez a probléma, mert a szőlősgyöröki testület 
nincs bizalommal a polgármester iránt. A településen minden témában kikéri a testület véleményét. 
Adódhat azonban egy olyan helyzet is, ha a későbbiek folyamán az új polgármester egyedül fog 
véleményt alkotni, ami nem azonos a testületekével. Ezt a felvetést csak figyelemfelkeltésnek szánták. 
A testületi tagok, mint a lakosság által megbízott emberek joggal kérhetik, hogy véleményüket 
elmondhassák.  
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Szőlősgyörök  Község   Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással  alábbi 
határozatot hozza: 
 

72/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
1. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontja: ’A Társulás fenntartja az alábbi intézményeket’ az alábbi d.) ponttal egészül 
ki. 
 
d.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ (23) 
 
Székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 
 
Telephelyei:  
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 
8695 Buzsák, Fő tér 1. 
8697 Öreglak, Fő u.14. 
8699 Somogyvámos, Csepregi u.8. 
8698 Somogyvár, Kossuth u.75. 
8692 Szőlősgyörök, Bató B. u.12. 
 
 
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ C) Szociális ellátás, valamint 
család-, és gyermekvédelem az alábbi 8. ponttal egészül ki: 
 
8. A Társulás 2011. július 1-től a kistérség szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátására fenntartja jelen megállapodás III/A. 1.) d. pontjában foglalt Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központot. (23) 

A szociális, család-, és gyermekvédelmi feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen 
megállapodás 8. számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklete tartalmazza. (23) 
 
3. A Társulási Megállapodás XIII. fejezete ’A Társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 
ellenőrzése’ A társulás bevételei pontja az alábbi 5. b.) ponttal egészül ki: 
5. b.) A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról 
szóló, részletszabályokat tartalmazó megállapodást, jelen megállapodás 8. számú melléklete 
tartalmazza.(23) 

 
4. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 3. pontja: 
 
A III. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. 
 
szövegrész helyébe: 
 
A IV. fejezet E.) pontjának ellátásáról 2006. január 1-től gondoskodik. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
5. A Társulási Megállapodás XVI. fejezete ’Záró rendelkezések’ 4. pontja ’A társulási megállapodás 
mellékletét képezik’ az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
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- Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról (8. 
számú, 8/A. számú, 8/B. számú és 8/C. számú melléklet)(23) 
 
6. A Társulási Megállapodás III/A fejezete ’A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések’ 1. pontjában Az általános iskolai feladat ellátási hely: a Fodor András Általános Iskola 
és Óvoda Öreglaki Általános Iskolájának címe, az alábbiak szerint módosul:  
 
8697 Öreglak, Fő u. 102. (23) 
 
7. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
1.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. (22) 
 
szövegrész helyébe 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. 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. (23) 
 
szövegrész kerül. 
 
8. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
2. pontja: A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34. §-ában megjelölt pedagógiai 
szakszolgálati feladatok közül ellátja: az alábbi g.) ponttal egészül ki: 
 
g.) iskolapszichológusi szolgáltatás /feltétele a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet által igényelt 
iskolapszichológus hálózat fejlesztésére beadott támogatás elnyerésének/ 
 
9. A Társulási Megállapodás IV. fejezete ’A Társulás részletes feladatai’ A) Alapfokú oktatás-nevelés 
6. pontja: A Társulás az ágazati jogszabályban meghatározott fenntartói feladatok látja el, különös 
tekintettel az alábbiakra: (22) 

 

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

 
szövegrész helyébe 
 
- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának kiadása és 
módosítása 
 
szövegrész kerül 
 
 
Felelős: Klotz Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4.) A belterületi vízrendezés III. ütem konzorciumi megállapodás megkötése. 
 
Előadó: Móring József Attila polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 



 31 

Móring József Attila  Somogyvár község Polgármestere 
 
A polgármesterekkel előzetesen megbeszéltek szerint úgy látja, hogy az ősszel közösen egy 400 
milliós pályázatot tudjanak benyújtani a  vízrendezés ügyében, melyhez 5 % saját forrást kell 
biztosítani. A kistérségben 2 település jelentett problémát, ahhoz, hogy jogosult legyen a pályázati 
támogatást igénybe venni, az elmúlt évekre többszöri vízrendezési problémát kell felmutatni, vagy a 
Katasztrófavédelmen, vagy vismaior pályázaton keresztül. Ez a két település Pamuk és Somogyvámos. 
Somogyvámos község esetében a polgármester asszonnyal tárgyalt, aki elmondta, hogy bár indokolt 
lenne a konzorciumban való részvétel, de mivel nincs dokumentációjuk, nem kívánnak részt venni 
abban.  
 
Dékányné Károly Marianna Somogyvámos község Polgármestere 
 
Szeretne választ kapni arra, hogy valójában mit kell takarnia a dokumentációnak? Fényképek, 
számlák, esetlegesen a kárelhárítással kapcsolatban, akkor azzal rendelkeznek.  
 
Móring József Attila  Somogyvár község Polgármestere 
 
Tudomása szerint vagy vismaior pályázat, Katasztrófavédelmi vagy Tűzoltósági alátámasztás 
szükséges. A pályázat kétfordulós, és aki biztos a dolgával és a szükséges dokumentumok rendben 
vannak, beléphetnek a konzorciumba. Aki ebből kimaradnak, azok a második körben bekerülhetnek. 
Pamuk esetében a tervezési díjat túlzónak találták, de a polgármester úrral történt megbeszélés után ők 
is csatlakozni kívánnak.  
 
Dékányné Károly Marianna Somogyvámos Község Polgármestere 
 
Javasolja a Somogyvámosi képviselő-testületnek, mivel nem áll rendelkezésükre megfelelő 
dokumentáció a jelenleg folyó pályázatban ne vegyenek részt.  
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Megegyezés kérdése, hogy hol milyen feladatokat végeznek el. A következő körben természetesen 
azoknak a településeknek kell megadni a lehetőséget, amelyek ebből a konstrukcióból kimaradnak.  
 
Maczucza Miklós  Öreglak község Polgármestere 
 
A témában Somogyváron tartott értekezleten már jelezte a fenntartását. Az elmúlt héten a 
KAPOSHIDRO munkatársával folytattak megbeszélést, átnézték a helyrajzi számokat, amiről kiderült, 
hogy nagy része külterület, melyet a pályázat eleve kizár. Belterületen az elmúlt években kisebb fajta 
kár keletkezett, ami minden külső segítség nélkül megoldódott. A műszaki ellenőr, azért, hogy ne 
veszélyeztessék a projektet Öreglak községnek nem ajánlotta, hogy részt vegyen a konzorciumban. 
Mivel a károkról dokumentációval nem rendelkeznek Öreglak jelenleg ebben a konstrukcióban, nem 
kíván részt venni.  
 
Hosszú Zoltán Somogyvámos alpolgármestere 
 
A településen végeztek kárelhárítási munkákat, de saját keretükből, saját eszközökkel.  
 
Móring József Attila  Somogyvár község Polgármestere 
 
Tiszteletben tartja a két település döntését, az objektív akadályok ellen nem sokat lehet tenni. A 
tervezési díj az adott településre szól, nem a konzorcium egészére. A tervezési díj kifizetésével 
kapcsolatosan úgy kell megegyezni a KAPOSHIDRO-val, hogy a pályázati forrás rendelkezésre 
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állásakor fizetik ki a nagyobb részt. Véleménye szerint az érintett önkormányzatok közösen 
folytassanak tárgyalást a tervező céggel.  
 
 
Klotz Péter Szőlősgyörök község Polgármestere 
 
Szőlősgyörökben is felvetődött a tervezési díj költsége, de itt 400 milliós pályázatról van szó és az 5 
%-os önrészt, talán minden önkormányzat számára vállalható. Szőlősgyöröknek mindenképpen 
szükséges a belterületi vízrendezés már a földrajzi adottságai miatt is.  
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

200/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

1) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Új Széchenyi 
Terv keretében meghirdetett DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztésére konzorciumi formában. 
 
A projekt címe: „Somogyvár és térsége bel- és külterületi vízrendezése”  
 
A konzorciumi együttműködés érdekében Lengyeltóti önkormányzat kapcsolattartóként Sándor Jánost 
jelöli ki postacím, telefon, telefax és e-mail cím megadásával. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást 
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a konzorciumi megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
Határidő: 2011. november 3. (a pályázat benyújtásának végső határideje) 
 2011. június 30. (a kapcsolattartó adatainak megadására) 
 azonnal (a megállapodás aláírására) 
 
 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú 
„Somogyvár és térsége bel- és külterületi vízrendezése” című pályázat esetén a támogatásban 
részesített projekt megvalósításához kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás 
megkötése érdekében az alábbi döntéseket hozza: 
 
 

1. Konzorciumi tagok a projektet tagi szintű költségvetéssel kívánják megvalósítani. 
 

2. Konzorciumi tagok a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást egy eljárás keretében 
kívánják lefolytatni, de részajánlattételi lehetőséget biztosítanak. Az eljárást a konzorcium 
vezető Somogyvár Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzata alapján folytatják le. 

 
3. Amelyik tag részére közreműködő szervezeten keresztül folyósításra kerül a támogatás, 

beruházás esetén ennek a tagnak kell aktiválni a költséget. 
             A projekt keretében megvalósuló fejlesztés aktiválásának minden esetben annál a partnernél    
                 kell megtörténnie, aki a fejlesztést ténylegesen megvalósítja. 
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4. Konzorciumi tagok vállalják, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt a 
pályázat előkészítéséhez 2011. október 15-ig rendelkezésre bocsájtják. 

 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Somogyvár és térsége bel- és Külterületi 
vízrendezése” című pályázat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével a Kapos Hidro Kft-t 
bízza meg, aki egyben közreműködik a pályázat összeállításában is. A megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésének díja a pályázati kiírás C.3.2. pontja szerinti elszámolható költségek 2%-a, mértéke 
maximum 1,5M Ft. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: 2011. július 31. (szerződés kötésre) 
 2011. október 15. (tanulmány elkészítésére) 
 
Gyugy Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozza: 
 

57/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

1) Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Új Széchenyi 
Terv keretében meghirdetett DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztésére konzorciumi formában. 
 
A projekt címe: „Somogyvár és térsége bel- és külterületi vízrendezése”  
 
A konzorciumi együttműködés érdekében Gyugy  önkormányzat kapcsolattartóként Jelenka Györgyöt 
jelöli ki postacím, telefon, telefax és e-mail cím megadásával. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást 
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Jelenka György polgármestert a konzorciumi megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: Jelenka György  polgármester 
Határidő: 2011. november 3. (a pályázat benyújtásának végső határideje) 
 2011. június 30. (a kapcsolattartó adatainak megadására) 
 azonnal (a megállapodás aláírására) 
 
 
2.) Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú 
„Somogyvár és térsége bel- és külterületi vízrendezése” című pályázat esetén a támogatásban 
részesített projekt megvalósításához kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás 
megkötése érdekében az alábbi döntéseket hozza: 
 

1.) Konzorciumi tagok a projektet tagi szintű költségvetéssel kívánják megvalósítani. 
 

2.) Konzorciumi tagok a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást egy eljárás keretében 
kívánják lefolytatni, de részajánlattételi lehetőséget biztosítanak. Az eljárást a konzorcium 
vezető Somogyvár Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzata alapján folytatják le. 
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3.) Amelyik tag részére közreműködő szervezeten keresztül folyósításra kerül a támogatás, 
beruházás esetén ennek a tagnak kell aktiválni a költséget. 

        A projekt keretében megvalósuló fejlesztés aktiválásának minden esetben annál a partnernél      
           kell megtörténnie, aki a fejlesztést ténylegesen megvalósítja. 
 

4.) Konzorciumi tagok vállalják, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt a 
pályázat előkészítéséhez 2011. október 15-ig rendelkezésre bocsájtják. 

 
Felelős: Jelenka György  polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
3.) Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Somogyvár és térsége bel- és Külterületi 
vízrendezése” című pályázat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével a Kapos Hidro Kft-t 
bízza meg, aki egyben közreműködik a pályázat összeállításában is. A megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésének díja a pályázati kiírás C.3.2. pontja szerinti elszámolható költségek 2%-a, mértéke 
maximum 1,5M Ft. 
 
Felelős: Jelenka György  polgármester 
Határidő: 2011. július 31. (szerződés kötésre) 
 2011. október 15. (tanulmány elkészítésére) 
 
Somogyvár községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

45/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

1) Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Új 
Széchenyi Terv keretében meghirdetett DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztésére konzorciumi formában. 
 
A projekt címe: „Somogyvár és térsége bel- és külterületi vízrendezése”  
 
A konzorciumi együttműködés érdekében Somogyvár községi önkormányzat kapcsolattartóként 
Rofrits Sándort jelöli ki postacím, telefon, telefax és e-mail cím megadásával. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást 
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Móring József Attila polgármestert a konzorciumi megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: Móring József Attila polgármester 
 
Határidő: 2011. november 3. (a pályázat benyújtásának végső határideje) 
 2011. június 30. (a kapcsolattartó adatainak megadására) 
 azonnal (a megállapodás aláírására) 
 
 
2.) Somogyvár Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú 
„Somogyvár és térsége bel- és külterületi vízrendezése” című pályázat esetén a támogatásban 
részesített projekt megvalósításához kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás 
megkötése érdekében az alábbi döntéseket hozza: 
 

1.) Konzorciumi tagok a projektet tagi szintű költségvetéssel kívánják megvalósítani. 
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2.) Konzorciumi tagok a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást egy eljárás keretében 

kívánják lefolytatni, de részajánlattételi lehetőséget biztosítanak. Az eljárást a konzorcium 
vezető Somogyvár Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzata alapján folytatják le. 

 
3.) Amelyik tag részére közreműködő szervezeten keresztül folyósításra kerül a támogatás, 

beruházás esetén ennek a tagnak kell aktiválni a költséget. 
         A projekt keretében megvalósuló fejlesztés aktiválásának minden esetben annál a partnernél     
             kell megtörténnie, aki a fejlesztést ténylegesen megvalósítja. 
 

4.) Konzorciumi tagok vállalják, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt a 
pályázat előkészítéséhez 2011. október 15-ig rendelkezésre bocsájtják. 

 
Felelős: Móring József Attila  polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
3.) Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Somogyvár és térsége bel- és 
Külterületi vízrendezése” című pályázat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével a Kapos 
Hidro Kft-t bízza meg, aki egyben közreműködik a pályázat összeállításában is. A megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésének díja a pályázati kiírás C.3.2. pontja szerinti elszámolható költségek 2%-a, 
mértéke maximum 1,5M Ft. 
 
Felelős: Móring József Attila  polgármester 
Határidő: 2011. július 31. (szerződés kötésre) 
 2011. október 15. (tanulmány elkészítésére) 
 
Somogyvámos községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

45/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése c. pályázatban nem kíván részt venni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dékányné Károly Marianna   polgármester 
 
 
Pamuk  községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

45/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

1) Pamuk  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Új Széchenyi 
Terv keretében meghirdetett DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztésére konzorciumi formában. 
 
A projekt címe: „Pamuk  és térsége bel- és külterületi vízrendezése”  
 
A konzorciumi együttműködés érdekében Pamuk  községi önkormányzat kapcsolattartóként Tóth 
Csaba polgármestert jelöli ki postacím, telefon, telefax és e-mail cím megadásával. 



 36 

 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást 
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Tóth Csaba polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Tóth Csaba polgármester 
 
Határidő: 2011. november 3. (a pályázat benyújtásának végső határideje) 
 2011. június 30. (a kapcsolattartó adatainak megadására) 
 azonnal (a megállapodás aláírására) 
 
 
2.) Pamuk  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú „Pamuk  
és térsége bel- és külterületi vízrendezése” című pályázat esetén a támogatásban részesített projekt 
megvalósításához kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése érdekében az 
alábbi döntéseket hozza: 
 

1.) Konzorciumi tagok a projektet tagi szintű költségvetéssel kívánják megvalósítani. 
 

2.) Konzorciumi tagok a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást egy eljárás keretében 
kívánják lefolytatni, de részajánlattételi lehetőséget biztosítanak. Az eljárást a konzorcium 
vezető Pamuk  Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzata alapján folytatják le. 

 
3.) Amelyik tag részére közreműködő szervezeten keresztül folyósításra kerül a támogatás, 

beruházás esetén ennek a tagnak kell aktiválni a költséget. 
    
                A projekt keretében megvalósuló fejlesztés aktiválásának minden esetben annál a partnernél      
                kell  megtörténnie, aki a fejlesztést ténylegesen megvalósítja. 
 

4.) Konzorciumi tagok vállalják, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt a 
pályázat előkészítéséhez 2011. október 15-ig rendelkezésre bocsájtják. 

 
Felelős: Tóth Csaba  polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
3.) Pamuk  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pamuk  és térsége bel- és Külterületi 
vízrendezése” című pályázat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével a Kapos Hidro Kft-t 
bízza meg, aki egyben közreműködik a pályázat összeállításában is. A megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésének díja a pályázati kiírás C.3.2. pontja szerinti elszámolható költségek 2%-a, mértéke 
maximum 1,5M Ft. 
 
Felelős: Tóth Csaba  polgármester 
Határidő: 2011. július 31. (szerződés kötésre) 
 2011. október 15. (tanulmány elkészítésére) 
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Öreglak  községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

54/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett 
DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése c. 
pályázatban nem kíván részt venni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Maczucza Miklós polgármester 
 
 
Buzsák Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozza: 
 

87/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

1) Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Új Széchenyi 
Terv keretében meghirdetett DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztésére konzorciumi formában 
A projekt címe: „Somogyvár és térsége bel- és külterületi vízrendezése”  
 
A konzorciumi együttműködés érdekében Buzsák  önkormányzat kapcsolattartóként Kara Lajost  
jelöli ki postacím, telefon, telefax és e-mail cím megadásával. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást 
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kara Lajos polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Kara Lajos  polgármester 
Határidő: 2011. november 3. (a pályázat benyújtásának végső határideje) 
 2011. június 30. (a kapcsolattartó adatainak megadására) 
 azonnal (a megállapodás aláírására) 
 
 
2.) Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú 
„Somogyvár és térsége bel- és külterületi vízrendezése” című pályázat esetén a támogatásban 
részesített projekt megvalósításához kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás 
megkötése érdekében az alábbi döntéseket hozza: 
 

1.) Konzorciumi tagok a projektet tagi szintű költségvetéssel kívánják megvalósítani. 
 

2.) Konzorciumi tagok a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást egy eljárás keretében 
kívánják lefolytatni, de részajánlattételi lehetőséget biztosítanak. Az eljárást a konzorcium 
vezető Somogyvár Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzata alapján folytatják le. 

 
3.) Amelyik tag részére közreműködő szervezeten keresztül folyósításra kerül a támogatás, 

beruházás esetén ennek a tagnak kell aktiválni a költséget. 
         A projekt keretében megvalósuló fejlesztés aktiválásának minden esetben annál a partnernél    
             kell megtörténnie, aki a fejlesztést ténylegesen megvalósítja. 
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4.) Konzorciumi tagok vállalják, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt a 
pályázat előkészítéséhez 2011. október 15-ig rendelkezésre bocsájtják. 

 
Felelős: Kara Lajos  polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
3.) Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Somogyvár és térsége bel- és Külterületi 
vízrendezése” című pályázat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével a Kapos Hidro Kft-t 
bízza meg, aki egyben közreműködik a pályázat összeállításában is. A megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésének díja a pályázati kiírás C.3.2. pontja szerinti elszámolható költségek 2%-a, mértéke 
maximum 1,5M Ft. 
 
Felelős: Kara Lajos  polgármester 
Határidő: 2011. július 31. (szerződés kötésre) 
 2011. október 15. (tanulmány elkészítésére) 
 
 
Szőlősgyörök  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

73/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

1) Szőlősgyörök  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Új 
Széchenyi Terv keretében meghirdetett DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztésére konzorciumi formában. 
 
A projekt címe: „Somogyvár és térsége bel- és külterületi vízrendezése”  
 
A konzorciumi együttműködés érdekében Szőlősgyörök   önkormányzat kapcsolattartóként Klotz 
Pétert  jelöli ki postacím, telefon, telefax és e-mail cím megadásával. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást 
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Klotz Péter  polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Klotz Péter   polgármester 
Határidő: 2011. november 3. (a pályázat benyújtásának végső határideje) 
 2011. június 30. (a kapcsolattartó adatainak megadására) 
 azonnal (a megállapodás aláírására) 
 
 
2.) Szőlősgyörök  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú 
„Somogyvár és térsége bel- és külterületi vízrendezése” című pályázat esetén a támogatásban 
részesített projekt megvalósításához kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás 
megkötése érdekében az alábbi döntéseket hozza: 
 
1.) Konzorciumi tagok a projektet tagi szintű költségvetéssel kívánják megvalósítani. 
 
2.) Konzorciumi tagok a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást egy eljárás keretében kívánják 

lefolytatni, de részajánlattételi lehetőséget biztosítanak. Az eljárást a konzorcium vezető 
Somogyvár Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzata alapján folytatják le. 
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3.) Amelyik tag részére közreműködő szervezeten keresztül folyósításra kerül a támogatás, beruházás 
esetén ennek a tagnak kell aktiválni a költséget. 

       A projekt keretében megvalósuló fejlesztés aktiválásának minden esetben annál a partnernél kell    
       megtörténnie, aki a fejlesztést ténylegesen megvalósítja. 
 
4.) Konzorciumi tagok vállalják, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt a pályázat    
        előkészítéséhez 2011. október 15-ig rendelkezésre bocsájtják. 
 
Felelős: Klotz Péter   polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
3.) Szőlősgyörök  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Somogyvár és térsége bel- és 
Külterületi vízrendezése” című pályázat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével a Kapos 
Hidro Kft-t bízza meg, aki egyben közreműködik a pályázat összeállításában is. A megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésének díja a pályázati kiírás C.3.2. pontja szerinti elszámolható költségek 2%-a, 
mértéke maximum 1,5M Ft. 
 
Felelős: Klotz Péter   polgármester 
Határidő: 2011. július 31. (szerződés kötésre) 
 2011. október 15. (tanulmány elkészítésére) 
 
Zsombok Lajos polgármester megköszöni a megjelenést, az együttes ülést bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 

dr. Szatmári Ibolya                    Zsombok Lajos 
        jegyző        polgármester 
 
 
 
Varga Lászlóné        Kara Lajos 
     jegyző                    polgármester 
 
 
 
dr. Szatmári Ibolya       Jelenka György 
      jegyző        polgármester 
 
 
 
dr. Szatmári Ibolya       Molnárné Kubik Zsuzsanna 
      jegyző             polgármester  
 
 
 
dr. Szatmári Ibolya       Horváth Krisztián 
      jegyző         polgármester 
 
 
 
Radóné Lelkes Erika        Maczucza Miklós 
     jegyző         polgármester 
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Vincze Rita        Kocsis László Szilveszterné 
körjegyző         alpolgármester 
 
 
 
Vincze Rita        Dékányné Károly Marianna 
körjegyző         polgármester  
 
 
 
Vincze Rita        Móring József Attila 
körjegyző        polgármester  
 
 
 
Sipos Ferenc        Klotz Péter 
címzetes főjegyző        polgármester  


