Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B. 66-1/2018.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2018.
február 21-én (szerdán) 10 óra 45 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Műszaki Tárgyalójában
tartott üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső elnök,
Kovács János alelnök,
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag,
Lang Katalin tanácstag.
Összesen: 4 fő
Távolmaradását jelezte:
Balogh Ferenc tanácstag,
Vén Attila tanácstag
Tanácskozási joggal megjelent:
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
Horváth Erika intézményvezető,
dr. Ludas Gabriella jogi 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 új javaslata, kiegészítése.

Ács Rezső elnök – miután a napirenddel kapcsolatban kiegészítés és javaslat 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. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde álláshelyeinek
bővítése
(5. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
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2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének
negyedik módosítása
(7. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
3. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi költségvetése
(8. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
4. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018/2019.
nevelési évi óvodai beíratási felhívása
(6. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
5. Egyebek

1. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde álláshelyeinek
bővítése
Ács Rezső elnök: Az anyagot mindenki megkapta, kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.
Csillagné Szánthó Polixéna: Erika az előző ülésen már jelezte a bővítés szükségességét.
Horváth Erika intézményvezető: Jogszabályi rendelkezés miatt van szükség a bővítésre. Ez egy
fél álláshelyet jelent az előzőhöz képest.
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:
5/2018. (II.21.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes
Óvoda-Bölcsőde álláshelyeinek bővítéséről
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése, illetve a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
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rendelkező 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (1)
bekezdése alapján a Szekszárdi 2. Számú Óvoda
szekszárdi feladat-ellátási helyén működő munkahelyi
bölcsődei csoport 16/2017. (VI.29.) TT határozat 2.
pontjában meghatározott álláshelyeinek számát 2018.
január 1-jétől 0,5 álláshellyel megemeli,
így a Szekszárdi 2. Számú Óvodában összesen 3
kisgyermeknevelő-gondozó és 2 dajka álláshelyet
biztosít a szekszárdi feladat-ellátási helyen működő
bölcsődei csoportokban;
Határidő: 2018. február 21.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
2.

felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az álláshely
költségének az intézmény költségvetésébe történő
beépítéséről, s a költségvetési határozatot így
terjessze a Társulási Tanács elé.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének
negyedik módosítása
Ács Rezső elnök: Kérdezi, van-e esetleg a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás
a tanácstagok részéről.
Kovács János alelnök: Igen. Feltűnt neki, hogy igencsak megemelkedett a dologi kiadások
soron feltüntetett összeg. Szeretné tudni, hogy mi történt, mi ennek az oka.
Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi ügyintéző: A nagymértékű emelésre elsősorban a
vásárolt élelmiszer árának megemelkedése miatt volt szükség.
Kovács János alelnök: Ez melyik szolgáltatót érinti, mert minden tagintézményben máshogy
látják el az élelmezést.
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Ez Szekszárdot érinti, a Kölyökmenza Kft.
az ellátó.
Kovács János alelnök: Kéri, hogy a jövőben – és már a beszámolás esetében is így javasolja –
legyenek elkülönítve az adatok az egyes tagintézményekre vonatkozóan, hogy egyértelműbb
legyen, melyik társult tagot mekkora mértékben érintik a kiadások.
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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:
6/2018. (II.21.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2017. évi költségvetésének negyedik 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 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
b) kiadási főösszegét

344 501 ezer Ft-ban,
344 501 ezer Ft-ban

állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a költségvetés egyenlegét 0 Forintban,
a) működési célú kiadás összegét: 343 401 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadás összegét: 86 321 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
(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.
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(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.
III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
IV. A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Határidő: 2018. február 21.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző

3. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi költségvetése
Ács Rezső elnök: Ez már az idei költségvetés. Az előterjesztőket kérdezi, van-e kiegészítésük,
a tagoknak kérdése, hozzászólása.
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:
7/2018. (II.21.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2018. 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
2018. 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.
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II. A költségvetés bevételei és kiadásai
1.

A Társulási Tanács
költségvetésének

a

a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét

Társulás

2018.

évi

248 070 ezer Ft-ban,
248 070 ezer Ft-ban

állapítja meg.
2.

A Társulási Tanács a költségvetés egyenlegét 0
forintban,
a) működési célú összegét: 246 498 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú összegét: 1 572 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.

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 2018. 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 2018. évi
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a) általános tartalék előirányzatát
0 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban
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 2018. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét havi bontásban az 5.
melléklet szerint hagyja jóvá.
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.
15. A Társulási Tanács a 2018. évi likviditási tervét a 9.
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
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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.

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.
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13. A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt
előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.
14. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2017-ben
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
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. Létszám és bérgazdálkodás

1. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos
rendelkezések:
1.1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és
bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény
részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a
tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
1.2. A költségvetési szerv vezetője az egyes
foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős,
részmunkaidős,
valamint
a
megbízási,
tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként,
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illetve összességében az elemi költségvetésben
tervezett
(módosított
személyi
juttatás)
előirányzatot nem lépheti túl.
1.3. A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat
a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat
kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa
nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei
teljesítését.
1.4. Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót
terhelő járulékok előirányzatának differenciált
elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi
juttatás előirányzat túllépésének fedezete a
költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti
hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai
terhére átcsoportosítható.
1.5. A Társulási Tanács az engedélyezett betöltött
álláshelyenként évi 1 800 Ft-ot biztosít szociális
célra a személyi juttatás előirányzaton belül, mely
keret felhasználása a költségvetési szerv belső
szabályzata szerint történik.
1.6. A Társulási Tanács nem kötelező juttatásként a
Társulás által irányított intézményekben a
közalkalmazottak és a munkavállalók részére adott
étkezési hozzájárulás nettó 5 000 Ft/hó/fő összeg,
illetve bankszámla vezetésének költségtérítése
címen adott bruttó 1 000 Ft/hó/fő összeg
fedezetét az intézményi költségvetésekben
biztosítja.
1.7. A
költségvetési
intézmény
vezetője
a
feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket
nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat
még átmenetileg sem használhatja fel.
1.8. A nem rendszeres személyi juttatásról szóló
döntésről – a számfejtés előtt - a munkáltatói jog
gyakorlója tájékoztatja a polgármestert.
1.9. A
Társulási
Tanács
az
intézménye
költségvetésében a munkába járással kapcsolatos
utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a
munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó
munkába
járással
kapcsolatos
utazási
költségtérítés adómentesen adható összegének
(15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet
biztosítja.
1.10. A Társulási Tanács az intézmény költségvetésében
a munkáltatói döntésen alapuló határozott időre
szóló illetményrészre fedezetet biztosított.
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VI. Záró rendelkezések
1.

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép
hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától
kell alkalmazni.

Határidő: 2018. február 21.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

4. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018/2019. nevelési
évi óvodai beíratási felhívása
Ács Rezső elnök: Ismét következnek a beíratások. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás ezzel
kapcsolatban.
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:
8/2018. (II.21.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes
Óvoda-Bölcsőde 2018/2019. nevelési évi óvodai
beíratási felhívásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

a 2018/2019. nevelési évben a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodai
felvételi keretszámát az alábbiak szerint engedélyezi:

Szekszárd
felvételi keretszám: 45 gyermek
Szedres
felvételi keretszám: 15 gyermek
Medina
felvételi keretszám: 6 gyermek
_______________________________________________
Összesen:
66 gyermek
Határidő:
Felelős:

2018. február 21.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
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2.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja és
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján az
óvodai felvétel, beíratás időpontját a határozat 1.
számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg;
Határidő:
Felelős:

3.

az óvoda szekszárdi működési (felvételi) körzetét –
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének javaslata alapján – a határozat 2.
számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
A szedresi és medinai tagóvodák működési körzete az
óvoda alapító okiratában meghatározott módon
Szedres, illetve Medina községek közigazgatási
területe;
Határidő:
Felelős:

4.

2018. február 21.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

2018. február 21.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

felhívja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 2018/2019.
nevelési évre szóló, a határozat 1. számú melléklete
szerinti óvodai beíratási felhívás, valamint az Nkt. 49.
§ (3) bekezdése alapján a határozat 2. számú
melléklete szerinti óvodai körzet közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2018. március 23.
dr. Molnár Kata jegyző

5. Egyebek
Ács Rezső elnök: Kérdezi, van-e esetleg valakinek javaslata az Egyebek napirendi ponthoz.
Horváth Erika intézményvezető: Tájékoztat arról, hogy az egyik szekszárdi csoportban van egy
igen problémás gyermek, aki hamarosan eléri az iskolaköteles kort. A probléma sajnálatos
módon az, hogy a gyermek rendkívül agresszív módon viselkedik a társaival és a gondozókkal
szemben is: üt, vág, harap. A többi gyermek testi épségének védelmében – és tekintettel arra
is, hogy a gyermek mindkét szülője otthon tartózkodik – egyelőre abban állapodott meg a
szülőkkel, hogy a gyermek a kötelező négy órát bent tölti az óvodában, utána pedig hazaviszik.
A gyermek állapotáról minden arra hivatott intézmény tud (családsegítő és szakértői
bizottság), ám mindez ideig megnyugtató megoldást nem sikerült találni. Jelenleg az óvodában
egy pedagógiai asszisztens kizárólag vele foglalkozik, gyakorlatilag egy pillanatra sem hagyja
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magára. Azért tájékoztat erről, hogy ha esetleg bármilyen jelzés érkezne a szülőktől, akkor a
fenntartó is tisztában legyen az esettel.
Ács Rezső elnök: Köszöni a tájékoztatást, és reméli, előbb-utóbb megoldást találnak erre a
gyermekvédelmi szervezetek, mert még nagyobb probléma lesz akkor, ha a gyerek iskolába
kerül.
Horváth Erika intézményvezető: Feltételezi, hogy magántanuló lesz majd, de ez az óvodában
nem lehetséges megoldás.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Ács Rezső elnök az ülést 10 óra 55 perckor
berekesztette.

K.m.f.

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

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