Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B/208-6/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2019.
szeptember 5-én (csütörtökön) 08 óra 00 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Házasságkötő termében
tartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Kovács János alelnök,
Balogh Ferenc tanácstag,
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag,
Lang Katalin tanácstag,
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 5 fő
Távolmaradását jelezte:
Ács Rezső elnök.
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Herczig Hajnalka jegyző,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető,
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens,
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
Horváth Erika intézményvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető.

Kovács János alelnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 5 tagja
az ülésen megjelent, a Társulási Tanács határozatképes, és megnyitja az ülést.

Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e valakinek a napirendre vonatkozóan kiegészítése,
javaslata.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Jelzi, hogy pótlólag kiküldött
egy előterjesztést az intézmény nyári kihasználtságára vonatkozóan, és kéri ennek
megtárgyalását.
Kovács János alelnök – az előbbi kiegészítéssel együtt – szavazásra teszi fel a napirend
elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 5 fő – 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az alábbiak szerint:

1

NAPIREND
1. A TOP-6.2.1-15-SE1-2046-00002 azonosítószámú, Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása című pályázatban szereplő épület és eszközök átadása
(18. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének 3.
számú módosítása
(21. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

3. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2018/2019. nevelési évének munkája
(19. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

4. Beszámoló a 2019. év I. félévében elfogadott határozatok végrehajtásáról
(20. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

5. Tájékoztató a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde épületeinek 2019. évi nyári
kihasználtságáról
(22. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

6. Egyebek

1. A TOP-6.2.1-15-SE1-2046-00002 azonosítószámú, Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása című pályázatban szereplő épület és eszközök átadása
Kovács János alelnök: Egyértelmű, hogy a Kadarka utcai bölcsőde épülete és a beszerzett
eszközök Szekszárdot illetik, az átadásnak így semmi akadálya, de azért megkérdezi, van-e
valakinek kiegészítése, kérdése, hozzászólása.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:
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18/2019. (IX. 5.) TT határozat
a TOP-6.2.1-15-SE1-2046-00002 azonosítószámú,
Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása című
pályázatban szereplő épület és eszközök átadásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa

Óvodafenntartó

Társulás

1. a TOP-6.2.1-15-SE1-2046-00002 azonosítószámú,
Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása című pályázat
megvalósulása során keletkezett vagyontárgyakat – az
épületet és az eszközöket – térítésmentesen átadja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának;
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 5.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

2. felhívja a Társulási Tanács elnökét az átadás-átvételi
megállapodás aláírására és ezzel összefüggésben a
támogatási szerződés, valamint a konzorciumi
együttműködési
megállapodás
módosításának
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 5.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének 3.
számú módosítása
Kovács János alelnök: Kéri az előterjesztés készítőjét, hogy ismertesse a napirendi pont
tartalmát.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Röviden összefoglalja az előterjesztés lényegét.
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e további kérdés, vélemény, hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:
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19/2019. (IX. 5.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2019. évi költségvetésének 3. számú módosításáról
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (a
továbbiakban:
Társulás)
Társulási
Tanácsa
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1)
bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2019. évi
költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 27.) TT határozatot (a
továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I.

Határozat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács
költségvetésének

a

a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
állapítja meg.

Társulás

2019.

évi

363 755 ezer Ft-ban,
363 755 ezer Ft-ban

2. A Társulási Tanács a költségvetés egyenlegét 0
Forintban,
a) működési célú kiadás összegét: 285 870 ezer Ftban,
b) felhalmozási célú kiadás összegét: 77 885 ezer Ftban
állapítja meg.”

II.

Határozat
mellékletei
módosulnak:

az

alábbiak

szerint

(1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I.
mérlege lép.
(2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A.
mérlege lép.
(3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B.
mérlege lép.
(4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1.
melléklete lép.
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(5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2.
melléklete lép.
(6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3.
melléklete lép.
(7) Határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5.
melléklete lép.
(8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7.
melléklete lép.
(9) Határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 9.
melléklete lép.
III.

Határozat egyéb pontjai és mellékletei változatlanok
maradnak.

IV.

Jelen határozat az elfogadásának napján lép
hatályba.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 5.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző

3. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2018/2019. nevelési évének munkája
Kovács János alelnök: Az intézményvezetőt kérdezi, van-e valami kiegészítése az
előterjesztéshez.
Horváth Erika intézményvezető: Szakmai szempontból is nagyon jó dolog, hogy most már
mindhárom településen működik mini bölcsőde, hiszen ez a tény jelentős eredményeket
hozhat. Azon kívül, hogy mindenütt igyekeznek minél családiasabb környezetet biztosítani a
gyermekek számára, rendkívül szerencsés dolog, hogy gyakorlatilag két- és hat-hétéves koruk
között lehetnek egy helyen, így a nevelőknek, pedagógusoknak több lehetőségük van olyan
nevelési iránymutatásokat adni és szokásokat elfogadtatni a szülőkkel is, melyek valóban
elősegítik nemcsak a gyerekek megfelelő fejlődését, de a szülők valódi szülővé válását is.
Kovács János alelnök: Köszöni a kiegészítést és megkérdezi, van-e kérdés, egyéb vélemény,
hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:
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20/2019. (IX. 5.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2018/2019.
nevelési évének munkájáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa

Óvodafenntartó

Társulás

1. a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2018/2019.
nevelési évi munkájáról szóló összefoglalót elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 5.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

2. köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és
valamennyi dolgozójának a nevelési évben végzett
eredményes munkáért.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 5.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

4. Beszámoló a 2019. év I. félévében elfogadott határozatok végrehajtásáról
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:
21/2019. (IX. 5.) TT határozat
a 2019. év I. félévében elfogadott határozatok
végrehajtásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa az 1-5/2019. (II. 12.), a 6-7/2019. (II. 27.),
a 8-10/2019. (IV. 26.) és a 11-15/2019. (V. 29.) határozatai
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2019. szeptember 5.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
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5. Tájékoztató a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde épületeinek 2019. évi nyári
kihasználtságáról
Kovács János alelnök: Úgy látja, hogy lehetne javítani a nyári kihasználtságon.
Horváth Erika intézményvezető: Igen, az adatokat látva mindenképpen szükséges lenne.
Elmondja, hogy szakmailag mindenki támogatja, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek
a szüleikkel a nyári szabadságok alatt. De természetesen, ha a szülő dolgozik, az intézménynek
is az az érdeke, hogy rendelkezésre álljon, jobb kihasználtsággal működjön.
A mini bölcsődék mindegyikének más-más programja van, így akár pénzes szolgáltatást is
nyújthatnának nyáron, amennyiben van rá kereslet. A nyár sajnos nagy normatíva-kiesést
okozhat az alacsony kihasználtság miatt.
Kovács János alelnök: Valóban nem mindegy, hogy Szedresben is két vagy három óvodai
csoportot lehet működtetni az évben. Kérdezi, van-e további kérdés, hozzászólás.
Csillagné Szánthó Polixéna: Nem érti, miért eltérő a bölcsődék programja.
Horváth Erika intézményvezető: A mini bölcsődék nem egyszerűen csoportok, hanem
mindegyik önálló bölcsődei egységként működik, s ezeknek saját programmal kell
rendelkezniük. Nem ugyanaz a helyzet, mint a Városi Bölcsőde esetében, ahol egy helyen több
csoport működik egy egységként.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:
22/2019. (IX. 5.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde épületeinek 2019.
évi nyári kihasználtságáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde
2019. évi nyári kihasználtságáról szóló tájékoztatót
megköszöni és tudomásul veszi.
Határidő: 2019. szeptember 5.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
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6. Egyebek
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e javaslat az Egyebek napirendi ponthoz.

Javaslat, további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kovács János alelnök az ülést 08
óra 25 perckor berekesztette.

K.m.f.

………………………………......
Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

………….………………………………..
Dr. Molnár Kata
jegyző, munkaszervezet-vezető
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