Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B/51-5/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2020.
augusztus 14-én (pénteken) 08 óra 00 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Házasságkötő termében
tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zaják Rita Andrea elnök,
Kovács János alelnök,
Balogh Ferenc tanácstag.
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 4 fő
Távolmaradását jelezte:
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér tanácstag,
Lang Katalin tanácstag.
Tanácskozási joggal megjelent:
Rieger Beáta osztályvezető,
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető.

Zaják Rita Andrea elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 4
tagja az ülésen megjelent, a Társulási Tanács határozatképes, és megnyitja az ülést.
Zaják Rita Andrea elnök: Kérdezi, van-e valakinek a napirendre vonatkozóan kiegészítése,
javaslata. Zárt üléssel kezdődik a mai tanácskozás, amit a nyilvános ülés napirendi pontjai
követnek.

Zaják Rita Andrea elnök – miután a napirenddel kapcsolatban új javaslat, kiegészítés nem
hangzott el – szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Ezt követően Zaják Rita Andrea elnök – miután a napirenddel kapcsolatban új javaslat,
kiegészítés nem hangzott el – szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének
elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4
igen szavazattal, egyhangúlag szintén elfogadott.
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A Társulási Tanács a fentiek alapján az alábbi napirendet állapította meg, és az ülést e
szerint folytatja:
ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE
1. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása
(19. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
Meghívott: Molnárné Lovász Andrea pályázó
NYILVÁNOS ÜLÉS NAPIRENDJE
2. A veszélyhelyzetben hozott elnöki döntések jóváhagyása
(20. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
3. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2020. évi költségvetésének 3.
módosítása
(18. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
4. A TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása című
pályázattal összefüggő támogatási szerződés módosítása
(21. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
5. Beszámoló a 2020. év I. félévében elfogadott határozatok végrehajtásáról
(22. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
6. Egyebek

A bizottság 08 óra 04 perctől 08 óra 15 percig zárt ülést tartott.

2. A veszélyhelyzetben hozott elnöki döntések jóváhagyása
Zaják Rita Andrea elnök: Elmondja, hogy minden döntés előtt kikérte a tanácstagok
véleményét, s ez – telefonon történt előzetes egyeztetés alapján – az óvodavezetői pályázat
ismételt kiírásával kapcsolatban is megtörtént. Átadja a szót dr. Horváth Annamária oktatási
referensnek, jegyzőkönyvvezetőnek.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Megerősíti az elhangzottakat.
Az elnök által hozott határozatok teljes szövege az ötödik napirendi pont előterjesztésében
látható.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Zaják Rita Andrea 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:
32/2020. (VIII. 14.) TT határozat
a veszélyhelyzetben hozott elnöki döntések
jóváhagyásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa jóváhagyja elnökének a Társulási Tanács
nevében hozott alábbi határozatait:
1.

13/2020. (V. 8.) TT határozat a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda-Bölcsőde
alkalmazottainak
cafetéria
juttatásáról;
2. 14/2020. (V. 8.) TT határozat Szekszárd-SzedresMedina Óvodafenntartó Társulás 2020. évi
költségvetésének módosításáról;
3. 15/2020. (V. 29.) TT határozat a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról;
4. 16/2020. (V. 29.) TT határozat Szekszárd-SzedresMedina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi
költségvetésének 5. számú módosításáról;
5. 17/2020. (V. 29.) TT határozat a TOP-6.2.1-15-SE12016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása
című pályázat vonatkozásában az átadás-átvételi
megállapodás módosításának jóváhagyásáról;
6. 18/2020. (V. 29.) TT határozat a Szekszárd-SzedresMedina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi
tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról;
7. 19/2020. (VI. 12.) TT határozat a Szekszárd-SzedresMedina Óvodafenntartó Társulást érintő, 2019. évben
lezajlott ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadásáról;
8. 20/2020. (VI. 12.) TT határozat Szekszárd-SzedresMedina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi
költségvetésének végrehajtásáról;
9. 21/2020. (VI. 12.) TT határozat a Szekszárd-SzedresMedina Óvodafenntartó Társulás 2020. évi
költségvetésének 2. módosításáról;
10. 22/2020. (VI. 16.) TT határozat a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői (intézményvezető)
megbízására kiírt pályázatról és az ismételt pályázati
kiírásról.
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Határidő: 2020. augusztus 14.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke

3. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2020. évi költségvetésének 3.
módosítása
Zaják Rita Andrea elnök: Az előterjesztés készítőjét kéri, foglalja össze a módosítás lényegét.
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Röviden ismerteti az előterjesztést.
Zaják Rita Andrea elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Kovács János alelnök: A korábbi társulási megállapodás szerint az intézmény központi
irányításának költségeit, az óvodavezető, az óvodatitkár és a hivatali dolgozók bérezését a
tagok lakosságszám-arányosan fizették, szeptembertől ez a hozzájárulás az ellátotti szám
arányában történik majd. Kéri a Szedrest terhelő hozzájárulás pontos meghatározását az idei
és a jövő évre is. Azt is szeretné látni például, hogy ezek a dolgozók mennyi időt töltenek az
intézmény, ezen belül a tagintézmény ügyeinek ellátásával.
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző: A munkaszervezet bére csak a vezető, az
óvodatitkár és a könyvelő „költségét” tartalmazza. Költségvetésarányosan már készített egy
kimutatást erre vonatkozóan.
Kovács János alelnök: Javasolja ezt vagy megállapodásba foglalni, vagy pedig azt kéri, hogy
legalább egy mellékletből derüljön ki pontosan ez az adat és a számítás módja.
Zaják Rita Andrea elnök: Javasolja, hogy a pénzügyi osztály tekintse át részletesen a gyakorlati
megvalósulást, utána pedig egyeztessen Szedres képviselőivel is.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Zaják Rita Andrea 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:
33/2020. (VIII. 14.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2020. évi költségvetésének 3. módosításáról
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (a
továbbiakban:
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 2020. évi
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költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 12.) TT határozatot (a
továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
I.

Határozat II. pontja 1. és 2. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„1. A Társulási
költségvetésének

Tanács

a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
állapítja meg.

a

Társulás

2020.

évi

315 002 ezer Ft-ban,
315 002 ezer Ft-ban

2. A Társulási Tanács a költségvetés egyenlegét 0
Forintban,
a) működési célú kiadás összegét: 276 030 ezer Ftban,
b) felhalmozási célú kiadás összegét: 38 972 ezer Ftban
állapítja meg.”
II.

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.
(8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7.
melléklete lép.
(9) Határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 9.
melléklete lép.
III.

Határozat egyéb pontjai és mellékletei változatlanok
maradnak.
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IV.

Jelen határozat az elfogadásának napján lép
hatályba.

Határidő: 2020. augusztus 14.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
dr. Göttlinger István aljegyző

4. A TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása című
pályázattal összefüggő támogatási szerződés módosítása
Zaják Rita Andrea elnök: Úgy értelmezi, hogy ezt a plusz támogatási összeget már az előbb
elfogadott költségvetési módosításban is átvezette a hivatal, tehát csak egy formalitásról van
szó a megállapodások aláírására vonatkozóan.
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Megerősíti az elhangzottakat.
Zaják Rita Andrea elnök: Kérdezi, van-e egyéb kérdés, hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Zaják Rita Andrea elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási
Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta
a következő határozatot:
34/2020. (VIII. 14.) TT határozat
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása című pályázattal összefüggő
támogatási szerződés módosításáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása című pályázatra vonatkozó
támogatási
szerződést
és
konzorciumi
együttműködési megállapodást az 1404/2020. (VII.
15.) Korm. határozatban foglalt 38.127.471 Ft
többlettámogatás alapján módosítja;

Határidő: 2020. augusztus 14.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
2.

felhívja a munkaszervezet vezetőjét a támogatási
szerződés és a konzorciumi együttműködési

6

megállapodás módosításával összefüggő feladatok
elvégzésére.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős:
dr. Göttlinger István aljegyző

5. Beszámoló a 2020. év I. félévében elfogadott határozatok végrehajtásáról
Zaják Rita Andrea elnök: Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.

Zaják Rita Andrea 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:
35/2020. (VIII. 14.) TT határozat
a 2020. év I. félévében elfogadott határozatok
végrehajtásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa az 1-6/2020. (I. 15.), a 7-12/2020. (II.
12.), a 13-14/2020. (V. 8.), a 15-18/2020. (V. 29.), 1921/2020. (VI. 12.) és a 22/2020. (VI. 16.) határozatai
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2020. augusztus 14.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke

6. Egyebek
Zaják Rita Andrea elnök: Megköszöni a társulásból kiváló medinaiak korábbi
együttműködését, a jövőre nézve pedig sok óvodás gyerekkel kíván nekik sikeres további
működést.
Vén Attila tanácstag: Ő is köszöni a partnerséget, de úgy tűnik, jelenleg finanszírozási
szempontból kedvezőbb lesz számukra a helyzet az önálló óvodaműködtetéssel.
Kovács János alelnök: Felveti, hogy talán Szekszárd vagy a társulás is tudna igényelni
támogatást forráshiányra hivatkozva.
Rieger Beáta osztályvezető: Minden évben benyújtjuk a támogatási kérelmet, de az esélyeink
sajnos limitáltak.
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Zaják Rita Andrea elnök: Még egy kéréssel fordul a jelenlevőkhöz. Kéri, hogy támogassák a
jelenlegi óvodavezető ki nem vett szabadságának kifizetését.
Kovács János alelnök: Természetesen, ez jár az óvodavezetőnek.
Rieger Beáta osztályvezető: Kéri, hogy a Társulási Tanács hozzon a kérdésben egy határozatot.

Zaják Rita Andrea elnök szavazásra teszi fel a jegyzőkönyvvezető által ismertetett
határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:
36/2020. (VIII. 14.) TT határozat
szabadságmegváltás kifizetéséről
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa

Óvodafenntartó

Társulás

felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a Szekszárdi 2.
Számú Óvoda-Bölcsőde nyugdíjba vonuló vezetőjét
szabadságmegváltás
jogcímen
megillető
összeg
megállapításáról és kifizetéséről.
Határidő: 2020. augusztus 14.
a kifizetésre: 2020. december 30.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
dr. Göttlinger István aljegyző

Zaják Rita Andrea elnök: Kérdezi, van-e más javaslat az Egyebek napirendi ponthoz.

Egyéb javaslat, további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Zaják Rita Andrea elnök az
ülést 08 óra 30 perckor berekesztette.

K.m.f.

……………………………………......
Zaják Rita Andrea
Társulási Tanács elnöke

………….………………………………..
Dr. Göttlinger István
aljegyző
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