Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B. 183/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2017.
február 15-én (szerdán) 08 óra 00 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ (7100
Szekszárd, Szent István tér 10.) Remete termében tartott 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:
Horváth Erika intézményvezető,
dr. Horváth Annamária 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 új javaslata,
kiegészítése.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Kéri a meghívóban feltüntetett első pont levételét
a napirendről, mert az anyag sajnos még nem készült el.
Kovács János alelnök – miután a napirenddel kapcsolatban egyéb kiegészítés és javaslat
nem hangzott el – szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó módosított
javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott az alábbiak szerint:
NAPIREND
1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi költségvetése
(5. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
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2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet nyári nyitvatartási rendje
(1. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
3. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 1/2015. (VII.13.) szabályzatának 2. számú módosítása
(3. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
4. A 2016. II. félévében elfogadott határozatok végrehajtása
(2. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
5. Egyebek

1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi költségvetése
Kovács János alelnök: Két észrevétele van, amire választ szeretne kapni. A 7. számú
mellékletben szereplő összeg magasabb, mint az 1. számú mellékletben, illetve a mérlegben
szereplő összeg. Kérdezi, mi ennek az oka.
Horváth Erika intézményvezető: Úgy tudja, hogy ez a személyi juttatások, a bér alakulása
miatt van így. Itt szeretné jelezni, hogy a Pedagógusok Szakszervezetének jogászai szerint a
„negyvenéves” nyugdíjra jogosultakat is – amennyiben az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges
szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb idejük van hátra – Pedagógus II.
fokozatba kell besorolni a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló kormányrendelet
szerint.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Tekintettel arra, hogy a rendelkezés úgy szól, az
átsorolás arra a személyre vonatkozik, akinek a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséig és a szolgálati idő megszerzéséig (tehát a két feltétel együttes meglétéig) van hátra
hét év vagy annál kevesebb, a hivatal álláspontja az, hogy a „negyvenéves” nyugdíjasokra ez
nem vonatkozik. A pénzügyi osztály korábban ezekkel a kiadásokkal is számolt – sajnálatos
módon így maradt bent a magasabb összeg a 7-8. mellékletekben, ahol nem történt meg
ennek javítása. A valós összeg a mérlegben is szereplő szám. Ezt kéri elfogadni azzal, hogy a
hivatal javítani fogja a másik két mellékletet is.
Kovács János alelnök: Köszöni. A másik észrevétele az, hogy szeretné pontosan tudni, mennyi
Szedres község befizetési kötelezettsége, mert ebből a költségvetésből számára ez nem derül
ki.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Tolmácsolni fogja a kérdést és kérést az
illetékeseknek.
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Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e egyéb kérdés, hozzászólás.
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, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:
1/2017. (II.15.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2017. évi költségvetéséről
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás
2017. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
I. A költségvetési határozat hatálya
1.

A költségvetési határozat hatálya a Szekszárd-SzedresMedina Óvodafenntartó Társulásra, a Társulási
Tanácsra és az általa irányított költségvetési szervre,
valamint a munkaszervezetre terjed ki.
II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.

A Társulási Tanács
költségvetésének

a

a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét

Társulás

2017.

évi

230 445 ezer Ft-ban,
230 445 ezer Ft-ban

állapítja meg.
2.

A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg
a) működési célú összegét:
229 345 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú összegét:
1 100 ezer Ft-ban
állapítja meg.

3.

A II/ 1. pontban megállapított költségvetési
bevételeket és költségvetési kiadásokat az I. mérleg
alapján határozza meg a Társulási Tanács.
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4.

A Társulás összesített költségvetési bevételeit és
költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti
bontásban a 1. melléklet alapján határozza meg a
Társulási Tanács.

5.

A Társulási Tanács 2017. évi költségvetésében olyan
fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet
megkötése válik vagy válhat szükségessé – az
adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes
összegével együtt – a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.

A Társulási Tanács a Társulás összevont költségvetési
mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg szerint
hagyja jóvá.

7.

A Társulási Tanács a Társulás bevétel – kiadását a 2.
melléklet szerint hagyja jóvá.

8.

A Társulási Tanács az intézményi bevétel – kiadást a 3.
melléklet szerint hagyja jóvá.

9.

A Társulási Tanács a 2017. évi
a) általános tartalék előirányzatát
0 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ftban
állapítja meg.

10. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat mérlegszerűen az I. A. mérleg
tartalmazza.
11. A Társulási Tanács a többéves kihatással járó
kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves
bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint fogadja
el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen
az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
12. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét havi bontásban az 5.
melléklet szerint hagyja jóvá.
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13. A Társulási Tanács a kötelező- és nem kötelező
feladatok megoszlását, finanszírozását az Áht. 23. § (2)
bekezdés bb) pontja alapján a 7. melléklet szerint
hagyja jóvá.
14. A Társulási Tanács a középtávú tervezést az Áht. 24. §
(4) bekezdés d) pontja alapján a 8. melléklet szerint
hagyja jóvá.
III. A költségvetés végrehajtásának szabályai
1.

A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az
elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok
ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.

2.

A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatók.

3.

A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a
költségvetési határozat módosítása.

4.

Az előirányzatok módosítása az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak
figyelembevételével történhet.

5.

A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai
közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a
Társulási Tanács jogosult.

6.

Az év közben engedélyezett központi támogatások
felhasználásáról, valamint a társulás költségvetési
szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások
miatt a költségvetési határozat módosításáról a
Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető által
történő előkészítése után, az elnök előterjesztése
alapján, szükség szerint dönt.

7.

A
munkaszervezet
az
évközi
előirányzatmódosításokról, az előirányzat felhasználásáról
köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

8.

Az
előirányzatok
felhasználása
során
a
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.
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9.

A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve
más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a
kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése
alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.

10. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres
költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési
kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok
időarányost nem meghaladóan vállalhatók és
fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének
figyelembevételével).
11. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből
származó többletforrásból működési tartalékot kell
képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból,
egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem
tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási
kiadási előirányzatot kell képezni.
12. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi)
megtakarítások felhasználására csak a Társulási
Tanács engedélyével kerülhet sor.
13. A Társulási Tanács által jóváhagyott
előirányzatokat a költségvetési szerv
betartani.

kiemelt
köteles

14. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2016-ban
vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével
összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok
kivételével) a beszámolóval együtt történő
felülvizsgálatot, illetve a tanácsi jóváhagyást követően
használható fel.
15. A Társulás számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.
16. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás
válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges
módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.
17. A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött
átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti
lekötés és nyílt befektetési alap útján hasznosíthatja.
18. Az előírások szerint a tartalék felhasználásáról a
Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék az évközi
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működési
és
fejlesztési
többletigények
finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására,
valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
19. A költségvetési határozat módosítását a következő évi
költségvetés első fordulós tárgyalásával egy időben
(december 31-i hatállyal) kell végrehajtani.
IV. Költségvetési létszám
1.

A Társulási Tanács a költségvetési szerv költségvetési
létszámkeretét 46 főben állapítja meg.
V. Záró rendelkezések

1.

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép
hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától
kell alkalmazni.

Határidő: 2017. február 15.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet nyári nyitvatartási rendje
Kovács János alelnök: Mindenképpen jelezni kívánja, hogy a szedresi óvoda felújítása esetén
a nyári hónapokban végig zárva lesz az épület a gyermekek előtt, de gondoskodni fognak
elhelyezésükről vagy egy másik tagintézményben, vagy pedig a szedresi iskolaépületben.
Horváth Erika intézményvezető: Természetesen. De nem csak erről, hanem a tárgyi dolgok
elhelyezéséről is gondoskodnak, hiszen a munkálatok idejére ezek biztonságos tárolását is
meg kell oldani. Kérdezi, hogy befejeződik-e még nyáron a munka.
Kovács János alelnök: Megbízható helyi céggel szeretnének szerződni, ami számukra garanciát
jelent a pontos munkára. A közbeszerzés már folyik.
Horváth Erika intézményvezető: A felújítás összefügg az egységes óvoda-bölcsőde
átalakításával is, úgy tudja, hogy ezzel kapcsolatban már az EMMI is érdeklődött a
fenntartónál.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen, erről tájékoztatja a jelenlévőket. Ács Rezső
elnök már válaszolt a megkeresésre. A válaszlevélben leírta, hogy Szedres és Medina egyaránt
pályázott a Területi Operatív Program keretében megvalósítandó bölcsődei, illetve óvodai
infrastruktúra-fejlesztésekre meghirdetett (TOP-1.4.1-15) pályázati alapra. Ezek sikeressége
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esetén az egységes óvoda-bölcsődei csoport egy óvodai és egy mini bölcsődei csoportként
működhet tovább.
Kovács János alelnök: Remélik, hogy a pályázatuk sikeres lesz, mert később nem nagyon lesz
esély újabb hasonló pályázat kiírására. Kérdezi, van-e még kérdés, hozzászólás.
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:
2/2017. (II.15.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet nyári
nyitvatartási rendjéről
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1.

elrendeli az óvodai, bölcsődei és napközbeni
gyermekfelügyelet ellátás szünetelését a Szekszárdi 2.
Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde
és Napközbeni Gyermekfelügyelet feladat-ellátási
helyein az alábbiak szerint:
a. 7100 Szekszárd, Mérey u. 37-39. épületében
2017. július 3. – 2017. július 28-ig,
b. 7100 Szekszárd, Kadarka u. 110. épületében
2017. július 31. – 2017. augusztus 25-ig,
c. 7056 Szedres, Széchenyi u. 44. épületében
(Szedresi Bezerédj Amália Tagintézmény)
2017. július 31. – 2017. augusztus 18-ig,
d. 7057 Medina, Petőfi u. 10. épületében (Medinai
Tagintézmény)
2017. július 31. – 2017. augusztus 25-ig.

Határidő: 2017. február 15.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
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2.

felhívja az intézményvezetőt a nyári nyitvatartási rend
közzétételére.

Határidő: 2017. február 15.
Felelős:
Horváth Erika intézményvezető
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
3.

felhívja az intézményvezetőt az óvodaépületek zárva
tartása idején felmerülő ellátási igény előzetes
felmérésére.

Határidő: 2017. március 15
Felelős:
Horváth Erika intézményvezető
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
4.

felhívja az intézményvezetőt, hogy 2017. évi első őszi
ülésére az ellátási napokra lebontva készítsen
részletes kimutatást az egyes intézményi épületek
nyári kihasználtságáról.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős:
Horváth Erika intézményvezető
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

3. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 1/2015. (VII.13.) szabályzatának 2. számú módosítása
Kovács János alelnök: Úgy látja, hogy a módosítás technikai jellegű. Kérdezi az előterjesztés
készítőjét, van-e valami kiegészítés.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nincs kiegészítése, valóban technikai jellegű
módosításról van szó, melyre az intézmény nevének változása miatt van szükség.
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e esetleg egyéb hozzászólás, kérdés.
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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3/2017. (II.15.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
1/2015. (VII.13.) szabályzatának módosításáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
53. §-ában kapott felhatalmazás, valamint az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 13. §-a alapján
1.

jóváhagyja a társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról szóló szabályzatot a
határozat melléklete szerinti tartalommal és
formában.

Határidő: 2017. február 15.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
2.

felhívja a jegyzőt az egységes szerkezetű Szervezeti és
Működési Szabályzat elkészítésére.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

4. A 2016. II. félévében elfogadott határozatok végrehajtása
Kovács János alelnök: Ez a szokásos beszámoló, mely szerint a határozatok végrehajtása
megtörtént. Kérdezi az előterjesztés készítőjét, van-e valami kiegészítése. 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:
4/2017. (II.15.) TT határozat
a 2016. II. félévében elfogadott határozatok
végrehajtásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa elfogadja a 17-18/2016. (VII.6.), 1910

24/2016. (IX.13.), 25-26/2016. (XI.9.), valamint a 27/2016.
(XII.19.) határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

5. Egyebek
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e javaslat az Egyebek napirendi ponthoz.
Horváth Erika intézményvezető: Egy olyan kérdést szeretne felvetni, amellyel kapcsolatban
kéri a fenntartó álláspontfoglalását.
Az intézményben magas a közeljövőben nyugdíjba készülők száma. Egy részük már jelezte,
hogy nyugdíja mellett továbbdolgozna az óvodában, mivel erre a hatályos jogszabályi
rendelkezések szerint lehetősége van. Néhány évvel ezelőtt Szekszárd város olyan állásponton
volt, hogy ezt nem támogatja, mivel sok fiatal szeretne elhelyezkedni óvónőként, s a nyugdíjas
visszafoglalkoztatása esetén erre nincs esélye. Jelzi, hogy most is várnak üres álláshelyre
fiatalok, ezért kéri az állásfoglalást.
Csillatné Szánthó Polixéna tanácstag: Kérdezi, van-e olyan idős kolléga, akit szívesen
továbbfoglalkoztatna.
Horváth Erika intézményvezető: Igen, de az illető valószínűleg csak a nyugdíja megállapítását
fogja kérni, a folyósítását nem. E szerint képzeli el, hogy továbbdolgozik.
Kovács János alelnök: Rendben, a kérdést fontolóra vesszük.

Egyéb 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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