Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI. 51-4/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015.
október 14-én (szerdán) 09 óra 00 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ (7100
Szekszárd, Szent István tér 10.) Palánk termében 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:
Pál József igazgatóság-vezető (Gazdasági és Informatikai Igazgatóság),
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 Tanács határozatképes, és megnyitja az ülést.
Ács Rezső elnök: Kérdezi, van-e valami észrevétel, kiegészítés a napirenddel kapcsolatban.
Horváth Annamária jegyzőkönyvvezető: Az ülés elején kiosztott még egy előterjesztést, kéri
napirendi pontként felvenni és tárgyalni a 2. Számú Óvoda szekszárdi bölcsődei és családi
napközis csoportjának szakmai programját is.
Horváth Erika intézményvezető: Az Egyebek napirendi pont keretében szeretne tájékoztatást
adni a szedresi tagintézményben folytatott közegészségügyi ellenőrzéssel kapcsolatban.

Ács Rezső elnök – a javasolt napirendi ponttal kiegészítve – szavazásra teszi fel a napirend
elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az alábbiak szerint:
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NAPIREND
1. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015. (II.2.) TT határozat 2. számú módosítása
(15. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
2. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak eseti illetménykiegészítése
(16. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
3. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési
évének munkája
(12. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
4. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
2015/2016. nevelési évi munkaterve
(13. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
5. Tájékoztató a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi épületeinek
2015. évi nyári kihasználtságáról
(14. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
6. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
szekszárdi bölcsődei és családi napközis csoportjainak szakmai programja
(17. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
7. Egyebek

1. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.2.) TT határozat 2. számú módosítása
Ács Rezső elnök: Átadja a szót Pál József igazgatóságvezetőnek.
Pál József igazgatóságvezető: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni, de korábban már
feltett kérdésre elmondja, hogy a normatív támogatásokra vonatkozó adatokat mindig utólag
kell korrigálni, ezért szükséges a jelenlegi módosítás is.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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:
13/2015. (X.14.) TT határozat
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.) TT
határozat 2. számú módosításáról
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
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.) TT
határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak
szerint módosítja:
I.

A határozat I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„I. A költségvetési határozat hatálya
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 határozat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„II. A költségvetés bevételei és kiadásai
1.

A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi
költségvetésének
a) bevételi főösszegét 218 560 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 218 560 ezer Ft-ban,
állapítja meg.

2.

A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg
a) működési célú összegét: 216 455 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú összegét: 2 105 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
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III. A Határozat
módosulnak:

mellékletei

az

alábbiak

szerint

(1) A Határozat I. mérlege helyébe e határozat I.
mérlege lép.
(2) A Határozat I.A. mérlege helyébe e határozat
I.A. mérlege lép.
(3) A Határozat I.B. mérlege helyébe e határozat
I.B. mérlege lép.
(4) A Határozat 1. melléklete helyébe e határozat
1. melléklete lép.
(5) A Határozat 2. melléklete helyébe e határozat
2. melléklete lép.
(6) A Határozat 3. melléklete helyébe e határozat
3. melléklete lép.
(7) A Határozat 5. melléklete helyébe e határozat
5. melléklete lép.
IV. A Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Varga Katalin jegyző,
munkaszervezet-vezető

2. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak eseti illetménykiegészítése
Ács Rezső elnök: Kiegészítésként elmondja, hogy miután a KLIK 50 ezer Ft-os
illetménykiegészítést biztosít saját intézményeiben a pedagógiai munkát közvetlenül segítő
alkalmazottak részére, úgy gondolja, ezt a gesztust a társulásnak is fel kell vállalnia. Szekszárd
megelőlegezi az ehhez szükséges összeget, s ő maga bízik abban, hogy a települések is tudják
majd vállalni a kifizetést, természetesen képviselő-testületi döntést követően.
Kovács János alelnök: Igen, az illetménykiegészítés mindenképpen gesztusértékkel bír.
Vén Attila tanácstag: Természetesen, Medina képviselő-testülete nevében is így gondolja.
Pál József igazgatóságvezető: Ismét hangsúlyozza, hogy eseti, 2015-ben esedékes
kiegészítésről van szó, a következő évre ez nem vonatkozik, nem válik automatikussá.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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:
14/2015. (X.14.) TT határozat
a pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
eseti illetménykiegészítéséről
1.

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Szekszárdi 2. Számú Óvoda,
Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi
Napközi intézményben dolgozó, pedagógiai munkát
közvetlenül segítő alkalmazottakat a 2015. évre az
alábbiak szerint részesíti illetménykiegészítésben:
a.

A már 2015. július 01. előtt az intézményben
dolgozó pedagógiai munkát közvetlenül segítő
munkatársak 2 x 25 000 Ft nettó eseti illetménykiegészítésben,
b. a 2015. július 01-gyel vagy azt követően
jogviszonyt létesítő munkatársak 1 x 25 000 Ft
nettó eseti illetménykiegészítésben
részesülnek.
2.

Az eseti illetménykiegészítés kifizetését két ütemben:
2015. november 10-ig, illetve 2015. december 10-ig
kell végrehajtani.

3.

A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezet vezetőjét
a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 1. pont: 2015. október 14.
2-3. pont: 2015. november 10. és
2015. december 10.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Varga Katalin jegyző,
munkaszervezet-vezető

3. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évének
munkája
Ács Rezső elnök: Horváth Erikát kérdezi, van-e esetleg kiegészítése az előterjesztéshez.
Horváth Erika intézményvezető: Köszöni, az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
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A napirendi ponttal kapcsolatban további 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:
15/2015. (X.14.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi
Napközi 2014/2015. nevelési évének munkájáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde
és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évi munkájáról
szóló összefoglalót elfogadja és megköszöni az intézmény
valamennyi dolgozójának a nevelési év eredményes
munkáját.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Varga Katalin jegyző,
munkaszervezet-vezető

4. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
2015/2016. nevelési évi munkaterve
Ács Rezső elnök: Kérdezi, van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás.
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag: Valamennyi előterjesztést megkapták a települési
önkormányzatok is, nem most szembesülnek velük, ezért nincs már egyéb kérdés. Az
intézményvezető mindegyik önkormányzattal folyamatosan tartja a kapcsolatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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:
16/2015. (X.14.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Családi Napközi 2015/2016. nevelési évi
munkatervéről
1.

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a nevelési-oktatási intézmények
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működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott véleményezési
jogával élve a társulás által fenntartott Szekszárdi 2.
Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és
Családi Napközi 2015/2016. nevelési évre szóló
munkatervét és az abban foglaltakat támogatja.
2.

A
Társulási
Tanács
felkéri
a
társulás
munkaszervezetének vezetőjét, hogy a határozatot
küldje meg az óvoda vezetőjének.

Határidő: 2015. október 14.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Varga Katalin jegyző,
munkaszervezet-vezető

5. Tájékoztató a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi épületeinek 2015.
évi nyári kihasználtságáról
Ács Rezső elnök: Szeretne egy kicsit részletesebb tájékoztatást kérni az intézményvezetőtől,
pontosan mit is jelentenek a táblázat adatai.
Horváth Erika intézményvezető: Az óvodában – az iskolákhoz hasonlóan június 15-ig tart a
„szorgalmi időszak”, de a nevelési év vége augusztus 31. Szedres és Medina esetében az 1
hónapos nyári leállás (takarítási szünet) nem okoz problémát, mert Medina esetében a szülők
kérhetik gyermekük felügyeletét a családi napköziben, s Szedres községben is csak egy szülői
igény volt a gyermekfelügyeletre a nyári leállás alatt, melyet megoldottak.
Más a helyzet Szekszárdon, ahol a városi fenntartású óvodák úgy látják el a gyermekek nyári
felügyeletét, hogy az intézmények egy-egy épülettel folyamatosan nyitva vannak és várják az
igénybevevőket. Ezért folyamatos átjárás figyelhető meg az épületek között, a 2. Számú Óvoda
esetében kb. 30 %-os az átlépés nyáron.
Ács Rezső elnök: A kihasználtságot tekintve megoldható lehet, hogy ne minden óvoda, hanem
csak egy intézmény vállalja a nyári felügyeletet?
Horváth Erika intézményvezető: Igen és gazdaságosabbnak is tűnik, de javasolja, hogy ebben
az esetben azokból az óvodákból, ahonnan a gyermekek átjönnek, óvónők is jöjjenek
felügyelni. Így oldható meg az, hogy mindig legyen olyan felnőtt is a gyerekekkel, akit
ismernek.
Ács Rezső elnök: Csillagné Szánthó Polixénának mint a Humán Bizottság elnökének javasolja
megfontolásra ezt a lehetőséget jövőre.
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Horváth Erika intézményvezető: Azt is hozzátenné, hogy szakmai szempontból sem
támogatható, ha a szülő egész nyáron óvodába járatja a gyermekét, mert fontos a családdal
közösen töltött idő. Intézményük felmérte nyár elején, kik és mikor kérik az óvodai ellátást.
Vén Attila tanácstag: Kérdezi, hogy mennyibe kerül, ha a gyermeket másik óvodába viszik
nyáron.
Horváth Erika intézményvezető: Az említett esetben ez nem jelent többletköltséget, a szülők
ugyanazt fizetik, amit egyébként, az étkezés díját. Szedresben például 100 %-os az
ingyenesség, de Szekszárdon is kevés azoknak a száma, akik fizetnek az étkezésért. Elég
sajátságos helyzet, hogy hivatalosan 17 gyermekről tudnak a szekszárdi épületekben, akik
gyermekvédelmi támogatásra jogosultak, ugyanakkor például csak a székhelyintézményben
80 gyermekből 67 az ingyenesen étkező. A szülőknek mindössze nyilatkozniuk kell, kérik-e az
ingyenes étkezést.
Ez a helyzet különösen a bölcsőde esetében érdekes, mert a gondozási díjat kereseti igazolás
alapján fizetik, míg az ingyenes étkezés a szülő nyilatkozatán múlik.
Ács Rezső elnök: Mi történik, ha hiányzik a gyerek, bejelentik ezt a szülők? Elég sok információt
hallott már ezzel kapcsolatban.
Horváth Erika intézményvezető: Valóban, sok szülő úgy gondolja, nem kell szólnia, ha
gyermeke hiányzik, hiszen az étkezés ingyenes. Ilyenkor fel kell világosítaniuk őket, hogy az
ingyenes étkezést valaki fizeti számukra.
Ács Rezső elnök: Ez egyébként az iskolában is érdekes lehet, mert a városnak ez komoly
kiadást jelenthet.
Horváth Erika intézményvezető: Ők a házirendben igyekszenek felvilágosítani a szülőket a
hiányzásokkal kapcsolatosan.
Ács Rezső elnök: Mikor kell bejelenteni, ha a szülő a gyermek hiányzása miatt nem kéri az
étkezést, illetve lehet-e szankcionálni valamilyen szinten, ha a szülő elmulasztja a bejelentést?
Vén Attila tanácstag: Az óvodavezetőket is rá kell szorítani arra, hogy minél kevesebb legyen
a felesleges kiadás.
Ács Rezső elnök: Olyan esetről is hallott, hogy a gyerek nem megy óvodába, de a szülő
megjelenik az éthordóval és vinné az ebédet.
Horváth Erika intézményvezető: Az étkezést előző nap kell lemondani, de – tekintettel arra,
hogy a gyerek reggelre lehet beteg, délután fogadja az orvos és csak másnap tudja bejelenteni
a szülő – az első napon hazavihető az ebéd.
Egyébként nagyon precíz adminisztrációt kell folytatniuk ezzel kapcsolatban az
intézményeknek, különösen a bölcsőde és a családi napközi esetében. Bonyolítja a helyzetet,
hogy a szülő maga is igazolhat hiányzásokat. Háromfajta dokumentálást vezetnek – mulasztási
napló, orvosi és szülői igazolások. Mindennek összhangban kell lennie egymással.

8

Kovács János alelnök: Az étkeztetés másik problematikája az ingyenesség mellett az
egészséges étkeztetés. Gyakran jelzik, hogy az ebéd annyira íztelen, hogy a gyerekek nem eszik
meg.
Horváth Erika intézményvezető: Sokszor igazak lehetnek ezek a jelzések, de inkább azt
mondaná, hogy sok gyerek azért sem fogyasztja el az ebédet, mert nincs hozzászokva ezekhez
a meleg ételekhez. A porleveseket szívesen megeszik, de egy hagyományos krumplilevessel
gondjuk van, az nem ízlik.
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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:
17/2015. (X.14.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi
Napközi épületeinek 2015. évi nyári kihasználtságáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde
és Családi Napközi 2015. évi nyári kihasználtságáról szóló
tájékoztatót megköszöni és tudomásul veszi.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Varga Katalin jegyző,
munkaszervezet-vezető

6. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
szekszárdi bölcsődei és családi napközis csoportjainak szakmai programja
Ács Rezső elnök: Ismét kérdezi, van-e kiegészítés, javaslat, kérdés, 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, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:
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18/2015. (X.14.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Családi Napközi szekszárdi bölcsődei és
családi napközis csoportjainak szakmai programjáról
1.

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
104. § (1) bekezdés d) pontja alapján hozzájárul a
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes ÓvodaBölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi szekszárdi
bölcsődei és családi napközis csoportjai szakmai
programjának a feladat-ellátási helyeket érintő
módosításához, és azokat jóváhagyja.

2.

A tanács felkéri munkaszervezetét, hogy a határozatot
juttassa el a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához.

Határidő: 1. pont: 2015. október 14.
2. pont: 2015. október 22.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Varga Katalin jegyző,
munkaszervezet-vezető

7. Egyebek
Ács Rezső elnök: Először azt kérdezné az intézményvezetőtől, hogy mi a helyzet a szekszárdi
Kadarka utcai épülettel.
Horváth Erika intézményvezető: Sajnos több gond is van, például a beázás, illetve a kazán
folyamatos hibaüzenet-jelzése. A kivitelezőnek már másfél hónappal ezelőtt szóltak a
problémákról, de gyakorlatilag azóta sem történt semmi.
Ács Rezső elnök: Kéri a problémák összeírását és a lista eljuttatását számára.
Horváth Erika intézményvezető: Hozzáteszi, hogy a Mérey utcai épület esetében elégedettek
a felújítással.
Ács Rezső elnök: Kérdezi, hogy milyen megállapítások és intézkedések történtek a szedresi
ellenőrzés kapcsán.
Horváth Erika intézményvezető: A tagintézményben 2015. szeptember 16-án tartott a
kormányhivatal közegészségügyi ellenőrzést szülői bejelentésre. A bejelentő szerint az
intézményben elszaporodtak a rágcsálók.
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Szeretné jelezni, hogy az ilyen ellenőrzések esetében nagyon rövidek a határidők. Ezután
röviden ismerteti a Társulási Tanács elnökéhez címzett levele tartalmát az apróbb
hiányosságok megszüntetéséről (elszakadt szúnyogháló kicserélése, az ajtón levő rések
eltüntetése, falfelület újravakolása).
A rágcsáló- és rovarirtás éves rendszerességgel történik valamennyi épületben. Tekintettel
arra, hogy ezt évi két alkalommal kellene elvégezni, a szükséges pénzügyi forrásokat a jövőben
a költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni. Azokkal a kérdésekkel kapcsolatban,
melyekre a helyszíni ellenőrzés során az ott tartózkodó pedagógusok nem tudtak válaszolni, a
határidők betartása érdekében telefonon értesítette a tisztifőorvos osztályvezetőt.
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat tartalmazó végzés szerint a rágcsálók
elszaporodására és jelenlétére nem utalnak nyomok, de az épület rossz általános állapota
miatt a bejutásuk akadálytalan lehet.
Elmondja még, hogy sajnos a teljes felújításhoz szükséges erőforrások nem állnak
rendelkezésre, bár a települési önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz ennek
előteremtésére. Többször nyújtottak be pályázatot, s a felújításra vonatkozó tervek is
elkészültek.
Ács Rezső elnök: Kérdezi, hogy kinek kellett volna reagálnia az ellenőrzés megállapításaira.
Feltételezi, hogy mint a társulás elnökének, neki címezték a leveleket és a végzést.
Horváth Erika intézményvezető: A dokumentumok címzettje a társulás, illetve annak elnöke.
Ács Rezső elnök: Kéri az intézményvezetőt, hogy az ismertetett intézkedésekről szóló
tájékoztatót küldje meg neki, hogy aláírhassa és továbbküldhessék. A polgármesteri hivatalnak
reagálnia kellett volna az ellenőrzés megállapításaira.
Megköszöni a tájékoztatást.
A napirendi ponthoz egyéb előterjesztés, további kérdés nem érkezett, hozzászólás nem volt.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Ács Rezső elnök az ülést 09 óra 40 perckor
berekesztette.

K.m.f.

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

………………………………..
Dr. Varga Katalin
jegyző, munkaszervezet-vezető
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