Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B/208-3/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2019. április
26-án (pénteken) 08 óra 00 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Konferenciatermében tartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Kovács János alelnök,
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag,
Lang Katalin tanácstag,
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 4 fő
Távolmaradását jelezte:
Ács Rezső elnök,
Balogh Ferenc tanácstag.
Tanácskozási joggal megjelent:
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető,
Horváth Erika intézményvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető.

Kovács János alelnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 4 tagja
az ülésen megjelent, a Társulási Tanács határozatképes, és megnyitja az ülést.
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e valakinek a napirendre vonatkozóan javaslata,
kiegészítése.
Kovács János alelnök – 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. A TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című projekt keretében kötött konzorciumi együttműködési
megállapodás módosítása
(10. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
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2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde továbbképzési programjának felülvizsgálata,
beiskolázási terv
(8. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
3. A 2018/2019. nevelési év értékelésének szempontjai
(9. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
4. Egyebek

1. A TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című projekt keretében kötött konzorciumi együttműködési megállapodás
módosítása
Kovács János alelnök: Kéri, hogy az előterjesztés készítője foglalja össze, miről is van szó.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Röviden összefoglalja az előterjesztés
lényegét.
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.
Vén Attila tanácstag: Köszöni az összefoglalót.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:
8/2019. (IV. 26.) TT határozat
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú,
„Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt
keretében kötött konzorciumi együttműködési
megállapodás módosításáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

elfogadja
a
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde” című
pályázat
keretében
kötött
konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítását;
Határidő:
Felelős:

2019. április 26.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
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2.

felhívja elnökét a konzorciumi együttműködési
megállapodás módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. április 30.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde továbbképzési programjának felülvizsgálata,
beiskolázási terv
Kovács János alelnök: Az intézményvezetőt kérdezi, van-e kiegészítése. Esetleg kérdés,
hozzászólás a jelenlevők részéről.
Horváth Erika intézményvezető: Köszöni, az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:
9/2019. (IV. 26.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde továbbképzési
programjának felülvizsgálatáról, beiskolázási tervéről
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet
1. § (8) bekezdése alapján – a Szekszárdi 2. Számú ÓvodaBölcsőde 2019/2020. nevelési évi beiskolázási tervével
egyetért, s azt a költségvetésben biztosított mértékig
támogatja.
Határidő: 2019. április 26.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

3. A 2018/2019. nevelési év értékelésének szempontjai
Kovács János alelnök: Ismert, szokásos napirendi pontról van szó. Kérdezi, van-e esetleg
kiegészítés, kérdés.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:
10/2019. (IV. 26.) TT határozat
a 2018/2019. nevelési év értékelésének szempontjairól
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Társulás

a 2018/2019. nevelési év értékelésének szempontjait
a határozat melléklete szerint elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2.

Óvodafenntartó

2019. április 26.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

felhívja a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde
vezetőjét, hogy beszámolóját az elfogadott
szempontsor és táblázatok alapján készítse el.
Határidő:
Felelős:

2019. július 12.
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

4. Egyebek
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e javaslat az Egyebek napirendi ponthoz.

Javaslat, további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kovács János alelnök az ülést 08
óra 15 perckor berekesztette.

K.m.f.

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

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