Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B/208-5/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2019. július
3-án (szerdán) 08 óra 00 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Dísztermében tartott üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső elnök,
Kovács János alelnök,
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag,
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 4 fő
Távolmaradását jelezte:
Balogh Ferenc tanácstag,
Lang Katalin tanácstag.
Tanácskozási joggal megjelent:
Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
Horváth Erika intézményvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető.

Ács Rezső elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 4 tagja az
ülésen megjelent, a Társulási Tanács határozatképes, és megnyitja az ülést.
Ács Rezső elnök: Kérdezi, van-e valakinek a napirendre vonatkozóan kiegészítése, javaslata.
Ács Rezső elnök – miután a napirenddel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el –
szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az alábbiak szerint:

NAPIREND
1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének 2.
számú módosítása
(17. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2019/2020. nevelési évi csoportjai
(16. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
1

3. Egyebek

1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének 2.
számú módosítása
Ács Rezső elnök: Kérdezi, van-e valakinek kiegészítése, kérdése, hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ács Rezső elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács –
melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag elfogadott,
és meghozta a következő határozatot:
16/2019. (VII. 3.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2019. évi költségvetésének 2. 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) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét

a

Társulás

2019.

évi

331 470 ezer Ft-ban,
331 470 ezer Ft-ban

állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a költségvetés egyenlegét 0
Forintban,
a) működési célú kiadás összegét:
Ft-ban,
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285 489 ezer

b) felhalmozási célú kiadás összegét: 45 981 ezer
Ft-ban
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.
(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. július 3.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző

2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2019/2020. nevelési évi csoportjai
Ács Rezső elnök: Az intézményvezetőt kérdezi, van-e kiegészítése. Esetleg kérdés, hozzászólás
a jelenlevők részéről.
Horváth Erika intézményvezető: Röviden összefoglalja az előterjesztés lényegét. Nagy
örömmel emeli ki, hogy a tavalyi alacsony óvodai csoportlétszámhoz képest idén várhatóan
Szekszárdon, a Mérey utcában is 18-19 fős óvodai csoportokkal tudnak kezdeni. Az is nagyon
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jó dolog, hogy mindhárom település tud az intézményben kínálni óvodai és bölcsődei ellátást
is.
Ács Rezső elnök: Országos szinten indulnak bölcsődei fejlesztések, de szerencsére a társulás
tagjai már meglépték ezeket a lehetőségeket.
Úgy értesült, hogy Szekszárd újvárosi részén egyre több a fiatal lakosok száma. Ez biztosan
tükröződni fog a kihasználtságban. Mindenesetre a gyermekek elhelyezése adott.
Horváth Erika intézményvezető: Valóban cserélődik a lakosság, de most leginkább az orosz
gyermekek fogadására készülnek. Egy kollégájuk beszél oroszul, de tolmácsot is kell majd
alkalmazniuk, illetve októbertől egy ingyenes képzést kapnak az intézmény dolgozói a
munkaügyi központtól, melynek végén egy használható angol nyelvtudást várnak.
Megemlíti, hogy sok személyi változás várható a nyugdíjazások miatt.
Ács Rezső elnök: Az érdekelné, mennyire oldható meg a pedagógusok utánpótlása, hiszen
Szekszárdon működik az egyetemi kar.
Horváth Erika intézményvezető: Igen, de ennek ellenére nehéz megfelelő munkaerőt találni.
A frissen végzett lányokat leginkább a fizetés érdekli, és – úgy tűnik – nem igazán
elkötelezettek a gyermeknevelés iránt. Az alkalmasnak talált pályázók nem szekszárdiak, az
albérlet pedig meglehetősen drága, nincs szolgálati lakás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ács Rezső elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács –
melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:
17/2019. (VII. 3.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2019/2020.
nevelési évi csoportjairól
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa

Óvodafenntartó

Társulás

1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2)
bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá a
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde (a továbbiakban:
2. Számú Óvoda) 2019/2020. nevelési évi óvodai
csoportjainak indítását:
a.

szekszárdi feladat-ellátási helyein 7 óvodai
csoport indulhat 16 óvodapedagógus, valamint 1
4

óvodatitkár, 7 dajka, illetve 2 pedagógiai
asszisztens (összességében 16 pedagógus és 10
pedagógiai
munkát
közvetlenül
segítő)
álláshellyel;
b. szedresi feladat-ellátási helyén 3 óvodai csoport
indulhat 6 óvodapedagógus, valamint 3 dajka,
illetve 1 pedagógiai asszisztens (összességében 6
pedagógus és 4 pedagógiai munkát közvetlenül
segítő) álláshellyel;
c.

medinai feladat-ellátási helyén 1 óvodai csoport
indulhat 2 óvodapedagógus, valamint 1 dajka
(összességében 2 pedagógus és 1 pedagógiai
munkát közvetlenül segítő) álláshellyel.

A 2. Számú Óvodában tehát összesen 11 óvodai
csoport indulhat 24 pedagógus és 15 pedagógiai
munkát közvetlenül segítő, mindösszesen 39 álláshely
biztosításával.

Határidő:
Felelős:

2019. július 3.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

2. az Mötv. 13. § (1) bekezdése, illetve a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről rendelkező 15/1998. (IV.30.)
NM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az alábbiak
szerint hagyja jóvá a 2. Számú Óvoda 2019/2020.
nevelési évi bölcsődei csoportjainak működését:
a.

szekszárdi feladat-ellátási helyein 1 bölcsődei
csoport indulhat 2 kisgyermeknevelő és 1 bölcsődei
dajka, 1 munkahelyi bölcsődei csoport indulhat 1
kisgyermeknevelő és 1 bölcsődei dajka, valamint 2
mini
bölcsődei
csoport
indulhat
2
kisgyermeknevelő és 2 bölcsődei dajka
(összességében 5 kisgyermeknevelő és 4 bölcsődei
dajka) álláshellyel;

b. szedresi feladat-ellátási helyén 1 mini bölcsődei
csoport indulhat 1 kisgyermeknevelő és 1
bölcsődei dajka álláshellyel;
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c.

medinai feladat-ellátási helyén 1 mini bölcsődei
csoport indulhat 1 kisgyermeknevelő és 1
bölcsődei dajka álláshellyel.

A 2. Számú Óvodában tehát összesen 1 bölcsődei, 1
munkahelyi bölcsődei és 4 mini bölcsődei csoport
indulhat 7 kisgyermeknevelő és 6 dajka, mindösszesen
13 álláshely biztosításával.

Határidő:
Felelős:

2019. július 3.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

3. a Társulási Tanács a 2019. szeptembertől decemberig
történő időszak finanszírozására – amennyiben indokolt
– 2019. szeptember 30-ig tér vissza.

Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

3. Egyebek
Ács Rezső elnök: Kérdezi, van-e javaslat az Egyebek napirendi ponthoz.

Javaslat, további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Ács Rezső elnök az ülést 08 óra 20
perckor berekesztette.

K.m.f.

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

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