Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B. 183-3/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2017. június
29-én (csütörtökön) 10 óra 30 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:
Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
Dési Ildikó közbeszerzési referens,
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 új javaslata,
kiegészítése.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Igen. Ismerteti a tárgyalásra
javasolt további négy előterjesztés címét. Az előterjesztéseket már e-mailen eljuttatta a
Társulás Tanács tagjaihoz. Kéri ezeket is napirendre venni és elfogadni.
Kovács János alelnök – miután a napirenddel kapcsolatban további kiegészítés és javaslat
nem hangzott el – szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó kibővített
javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott az alábbiak szerint:
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NAPIREND
1. Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina
költségvetésének módosítására
(14. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

Óvodafenntartó

Társulás

2017.

évi

2. Közbeszerzési terv
(17. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
3. Építési tevékenységre vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatása a TOP-6.2.115-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című
pályázat vonatkozásában
(15. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács János alelnök
4. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet 2017/2018. nevelési évi csoportjai
(13. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet alapító okiratának módosítása
(16. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
6. Egyebek

1. Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina
költségvetésének módosítására

Óvodafenntartó

Társulás

2017.

évi

Kovács János alelnök: Kéri az előterjesztés ismertetését.
Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Ismerteti az előterjesztésben
foglaltakat.

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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13/2017. (VI.29.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2017. évi költségvetésének módosításáról
2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet előírásaira, a Társulás 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II.15.) 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 a Társulás 2017. évi
költségvetésének
a) bevételi főösszegét 244 177 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 244 177 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2.

II.

A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg
a) működési célú összegét: 242 877 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú összegét: 1 100 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
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.
III.

Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV.

A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
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Határidő: 2017. június 29.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző

2. Közbeszerzési terv
Kovács János alelnök: Tekintettel arra, hogy a következő napirendi pontok mind újólag lettek
napirendre véve, valamennyinek kéri a rövid ismertetését.
Dési Ildikó közbeszerzési referens: A társulásnak éves közbeszerzési tervet kell készítenie és
elfogadnia. Egyelőre egy tervezett közbeszerzés szerepel a dokumentumban, a Kadarka utcai
mini bölcsődére vonatkozó.
Kovács János alelnök: Erről szól a következő napirendi pont. 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:
14/2017. (VI.29.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2017. évi Közbeszerzési Tervéről

Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási
Tanácsa
a
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás 2017. évi Közbeszerzési Tervét –
a melléklet szerinti tartalommal – elfogadja.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

3. Építési tevékenységre vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatása a TOP-6.2.1-152016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázat
vonatkozásában
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Kovács János alelnök: Ez szerepel a közbeszerzési tervben. Kérdezi, hogy meghívásos-e az
eljárás vagy sem. De ettől függetlenül mindenképpen kéri rögzíteni, hogy – okulva az előző
eljárási tevékenységből – megbízhatóbb vállalkozót javasol fogadni a feladatra.
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Ez a pályáztató szándékától függ, a hivatal végrehajtja a
döntést.
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:
15/2017. (VI.29.) TT határozat
a TOP-6.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka
utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázat
vonatkozásában építési tevékenységre vonatkozóan
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Társulás

jóváhagyja a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 „Kadarka
utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázathoz az
építési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás
lefolytatását;
Határidő:
Felelős:

2.

Óvodafenntartó

2017. június 29.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

felhatalmazza az elnököt a közbeszerzési eljárás
lefolytatására.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

4. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet 2017/2018. nevelési évi csoportjai
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e változás a tavalyi helyzethez képest.
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Horváth Erika intézményvezető: Szedresben ugyanazok a csoportok indulhatnak és az
álláshelyek sem módosulnak. Szekszárdon ugyanez a helyzet. Medina esetében a bölcsődei
csoportot úgy érinti a nevelési év közben várható építkezés, hogy csak az óvodai csoportot
működtetjük.
A napirendi ponttal kapcsolatban több 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:
16/2017. (VI.29.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet 2017/2018.
nevelési évi csoportjairól

Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

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, Egységes ÓvodaBölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet
(a továbbiakban: 2. Számú Óvoda) 2017/2018.
nevelési évi óvodai csoportjainak indítását:
a.

a 2. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási
helyein 7 óvodai csoport indulhat 16
óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár, 7 dajka,
illetve 2 pedagógiai asszisztens (összességében 16
pedagógus és 10 pedagógiai munkát közvetlenül
segítő) álláshellyel;

b. a 2. Számú Óvoda szedresi feladat-ellátási helyén
2 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsődei csoport
indulhat 6 óvodapedagógus, valamint 3 dajka, 1
pedagógiai asszisztens, illetve 1 bölcsődei
kisgyermeknevelő-gondozó (összességében 6
pedagógus és 4 pedagógiai munkát közvetlenül
segítő, valamint 1 bölcsődei kisgyermeknevelőgondozó) álláshellyel;
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c.

a 2. Számú Óvoda medinai feladat-ellátási helyén
1 óvodai csoport indulhat 2 óvodapedagógus,
valamint 2 dajka (összességében 2 pedagógus és
2 pedagógiai munkát közvetlenül segítő)
álláshellyel oly módon, hogy a második dajka
álláshelyet Medina Község Önkormányzata saját
költségvetéséből biztosítja.

A 2. Számú Óvodában tehát összesen 10 óvodai és 1
egységes óvoda-bölcsődei csoport indulhat 24
pedagógus és 16 pedagógiai munkát közvetlenül
segítő, valamint 1 bölcsődei kisgyermeknevelőgondozó álláshely biztosításával.
Határidő:
Felelős:

2.

2017. június 29.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

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
2017/2018. nevelési évi bölcsődei csoportjainak
működését:
a.

a 2. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási
helyein 1 bölcsődei csoport indulhat 2
kisgyermeknevelő-gondozó
és
1
dajka
álláshellyel, valamint egy munkahelyi bölcsődei
csoport indulhat 1 kisgyermeknevelő-gondozó és
0,5 dajka álláshellyel;

A 2. Számú Óvodában tehát összesen 1 bölcsődei és
1 munkahelyi bölcsődei csoport indulhat 3
kisgyermeknevelő-gondozó és 1,5 dajka álláshely
biztosításával.
Határidő:
Felelős:

2017. június 29.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
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3.

a Társulási Tanács a 2017. szeptembertől decemberig
történő időszak finanszírozására – amennyiben
indokolt – 2017. szeptember 30-ig tér vissza.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet alapító okiratának módosítása
Kovács János alelnök: Kérdezi, hogy miért került ismét napirendre az okirat módosítása.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Az államkincstártól érkezett a
hiánypótlásra felszólító végzés. Nem annyira tartalmi, mint inkább technikai jellegű
javításokról van szó, bár egyik esetben az egyszerűbb eljárás kedvéért az intézmény rövidített
nevének módosítása is javasolt. A mellékelt okiratok egyebekben a korábban elfogadott
módosításokat tartalmazzák.
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e egyéb hozzászólás, kérdés.
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:
17/2017. (VI.29.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet alapító
okiratának módosításáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes ÓvodaBölcsőde,
Bölcsőde
és
Napközbeni
Gyermekfelügyelet alapító okiratának módosítását és
egységes szerkezetű alapító okiratát az 1. és 2. számú
melléklet szerinti javított tartalommal és formában
hagyja jóvá;

Határidő: 2017. június 29.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
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2.

felhívja elnökét a módosító okirat aláírására;

Határidő: 2017. július 3.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

3.

felhívja a munkaszervezet-vezető jegyzőt az
okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóságához történő benyújtására a törzskönyvi
nyilvántartás számára.

Határidő: 2017. július 5.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

6. Egyebek
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e javaslat az Egyebek napirendi ponthoz. Ha nincs, akkor ő
elmondja, hogy Szedresben jó ütemben halad az óvoda-felújítás, a közbeszerzés is lezajlott.
Reméli, hogy a továbbiakban is minden a tervek szerint folytatódik.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kovács János alelnök az ülést 10 óra 50
perckor berekesztette.

K.m.f.

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

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

9

