Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B/51-6/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2020. november 3án (kedden) 15 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Konferenciatermében tartott
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zaják Rita Andrea elnök,
Kovács János alelnök,
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér tanácstag.
Összesen: 3 fő
Távolmaradását jelezte:
Balogh Ferenc tanácstag.
Tanácskozási joggal megjelent:
Rieger Beáta osztályvezető,
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
Molnárné Lovász Andrea intézményvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető.

Zaják Rita Andrea elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 3
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. Ő szeretné az óvoda beszámolóját követően közvetlenül a munkatervet tárgyalni,
illetve még napirend előtt lenne kérdése az intézmény vezetőjéhez.

Zaják Rita Andrea elnök – miután a napirenddel kapcsolatban új javaslat, kiegészítés nem
hangzott el – szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
Társulási Tanács – melynek létszáma 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az
alábbiak szerint:
NAPIREND
1. Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás szervezeti és működési szabályzata
(26. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
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2. Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás 2020. évi költségvetésének negyedik
módosítása
(27. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
3. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt keretében megkötött konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítására
(28. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
4. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Kft-vel kötendő megállapodás elfogadására
(29. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2019/2020. nevelési évének munkája
(23. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
6. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2020/2021. nevelési évi munkaterve
(24. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
7. Tájékoztató a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde épületeinek 2020. évi nyári
kihasználtságáról
(25. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
8. Egyebek

Zaják Rita Andrea elnök: Ismételten gratulál az intézményvezetőnek a megbízásához. Arra
kíváncsi, milyenek az eddigi tapasztalatai.
Molnárné Lovász Andrea intézményvezető: Köszöni az érdeklődést. Nehéz volt az évkezdés,
mivel szeptember 1-jével kezdte meg a munkát, s így nem volt idő előzetesen felkészülni a
nevelési év kezdetére. A legnagyobb nehézséget azonban nem ez okozta, hanem a
járványhelyzettel összefüggő intézkedések, illetve az, hogy valamennyi bölcsődei csoportban
törvényességi és szakmai ellenőrzés zajlott és zajlik egyszerre.
A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség részéről pozitív fogadtatást tapasztalt, a
munkatársai maximálisan együttműködőek.
Zaják Rita Andrea elnök: Érdeklődik, hogy az ellenőrzések kapcsán mik a tapasztalatok.
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Molnárné Lovász Andrea intézményvezető: Általában úgy látja, hogy a szakmai ellenőrzést
végző szakértők nagyon az optimális lehetőségekhez igazítják az elvárásaikat, amit néhol
túlzónak érez.
Kovács János alelnök: Ő kicsit erősebben is fogalmazna. A szakértő fellépése alapján úgy látja,
hogy szinte semmi nem tetszik neki a bölcsődében. Szélsőséges, túlzó elvárásai és kifogásai
hangzottak el, ezért azt kéri, hogy amint megérkezik a jegyzőkönyv, azonnal történjen meg
annak áttanulmányozása és – ha szükséges – a reagálás rá. Véleménye szerint, ha a jogszabályi
előírásokat az intézmény betartja, annak elegendőnek kell lennie a megfelelő, jó működéshez.
Molnárné Lovász Andrea intézményvezető: Javasolja, hogy várják meg a jegyzőkönyvet, és az
abba leírt megállapításoknak megfelelően történjen a véleményezés.
Zaják Rita Andrea elnök: Kéri, hogy az intézmény a hivatallal együttműködve reagáljon a
jegyzőkönyvekre.
Molnárné Lovász Andrea intézményvezető: Az év eleji tapasztalatait kiegészíti azzal, hogy a
járvány miatt bevezetett intézkedésekkel összefüggésben a szülők szabálykövetőek,
elfogadták, hogy nem jöhetnek be az épületekbe, jól működnek a zárt facebook-csoportok.
Egy intézményi facebook-oldal is készül.
Zaják Rita Andrea elnök: Köszöni a választ és megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.

1. Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás szervezeti és működési szabályzata
Zaják Rita Andrea elnök: Átadja a szót az előterjesztőnek.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Az előterjesztést nem kívánja
kiegészíteni, de hangsúlyozza, hogy az új szervezeti és működési szabályzat elfogadásának
legfőbb indoka Medina Község kilépése a társulásból.
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 3 fő – 3 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:
37/2020. (XI. 3.) TT határozat
Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás
szervezeti és működési szabályzatáról
Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás Társulási
Tanácsa
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1.

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás,
valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §-a
alapján Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó
Társulásnak a határozat melléklete szerinti szervezeti
és működési szabályzatát elfogadja;

Határidő: 2020. november 3.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
2.

felhívja az elnököt a szervezeti és működési szabályzat
aláírására.

Határidő: 2020. november 3.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
dr. Gábor Ferenc jegyző

2. Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás 2020. évi költségvetésének negyedik
módosítása
Zaják Rita Andrea elnök: Az előterjesztés készítőjét kérdezi, van-e kiegészítése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Köszöni a szót, de nincs kiegészítése.
Zaják Rita Andrea elnök: Az iránt érdeklődik, hogy kell-e még valamilyen határozatot hoznia
a társulási tanácsnak Medina kilépésével összefüggésben. Az elszámolásra gondol.
Rieger Beáta osztályvezető: A vonatkozó társulási megállapodás szerint az elszámolásnak 30
napon belül kell elkészülnie, illetve külön megállapodás alapján történne meg.
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Igazán pontosan az elszámolást a
zárszámadással egyidejűleg tudná elkészíteni, addig nem tud egyértelmű, pontos kimutatást
összeállítani.
Kovács János alelnök: Véleménye szerint a medinai polgármesterrel egyeztetve kellene
rendezni az elszámolást, beleértve a határidőket is.
Zaják Rita Andrea elnök: Az előző ülésen alelnök úrnak is volt egy javaslata, kérése a
települések hozzájárulásának pontos meghatározásával kapcsolatban. Kérdezi, hogy
megtörtént-e a tervezett egyeztetés Szedressel.
Rieger Beáta osztályvezető: A számítások elkészültek. Először az elnökkel keresik az
egyeztetés időpontját, ezt követően kerülhet sor a polgármester úrral történő egyeztetésre.
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Zaják Rita Andrea elnök: Köszöni a tájékoztatást.
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 3 fő – 3 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

38/2020. (XI. 3.) TT határozat
Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás 2020. évi
költségvetésének negyedik módosításáról
Szekszárd és Szedres 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
költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 12.) TT határozatot (a
továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I.

Határozat II. pontjának 1. és 2. pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét

315 844 ezer Ft-ban,
315 844 ezer Ft-ban

állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a költségvetés egyenlegét 0 Forintban,
a) működési célú kiadás összegét: 276 872 ezer Ftban,
b) felhalmozási célú kiadás összegét: 38 972 ezer Ftban
állapítja meg.”

II.

Határozat
mellékletei
módosulnak:
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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 8. melléklete helyébe jelen határozat 8.
melléklete lép.

III.

Határozat egyéb pontjai és mellékletei változatlanok
maradnak.

IV.

Jelen határozat az elfogadásának napján lép
hatályba.

Határidő: 2020. november 3.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
dr. Gábor Ferenc jegyző

3. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című projekt keretében megkötött konzorciumi együttműködési
megállapodás módosítására
Zaják Rita Andrea elnök: A Stratégiai Tervezési Osztály referense jelezte, hogy nem tud részt
venni az ülésen, de egyeztettek az előterjesztésről. Ez már a megállapodás sokadik
módosítása. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.
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 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta
a következő határozatot:
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39/2020. (XI. 3.) TT határozat
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú
„Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt
keretében megkötött konzorciumi együttműködési
megállapodás módosításáról
Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás Társulási
Tanácsa
1.

a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása című pályázat vonatkozásában a
konzorciumi együttműködési megállapodás 6. számú
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja;

Határidő: 2020. november 3.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
2.

felhívja a Társulási Tanács elnökét a konzorciumi
együttműködési
megállapodás
6.
számú
módosításának aláírására.

Határidő: 2020. november 10.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke

4. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Kft-vel kötendő megállapodás elfogadására
Zaják Rita Andrea elnök: Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.
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 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta
a következő határozatot:
40/2020. (XI. 3.) TT határozat
a Szekszárdi Turisztikai Kft-vel kötendő megállapodás
elfogadásáról
Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás Társulási
Tanácsa
1.

a Szekszárdi Turisztikai Kft-vel kötendő, a TOP-6.2.115-SE1-2016-00002 azonosító számú „Kadarka utcai
mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében
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tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó
vállalkozási szerződés teljesítésének elismeréséről
szóló megállapodást az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja;
Határidő: 2020. november 3.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
2.

felhívja a Társulási Tanács elnökét az előterjesztés
melléklete szerinti megállapodás aláírására.

Határidő: 2020. november 10.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke

5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2019/2020. nevelési évének munkája
Zaják Rita Andrea elnök: A beszámolót még az előző intézményvezető készítette, de
megkérdezi a jelenlegi vezetőt, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.
Molnárné Lovász Andrea intézményvezető: Áttanulmányozta a beszámolót, és néhány
megállapítását az idei nevelési évre vonatkoztatva kiegészítené.
Sajnos idén nincsenek egyéb bevételeik a járvány miatt, mert például nem tudják bérbe adni
a tornatermüket. Az informatikai infrastruktúra területén elindult a fejlesztés, de igen nagy
szükség lenne egy rendszergazda közreműködésére, hiszen a pedagógusok nem tudják
megfelelően működtetni az informatikai rendszer egészét.
Zaják Rita Andrea elnök: Érdeklődik, lesz-e erre lehetőség, van-e rá szakember, rendelkezésre
áll-e a pénzügyi fedezet.
Molnárné Lovász Andrea intézményvezető: Kaptak rá ígéretet a hivataltól, és igen, a
szakember, aki kiépítette a rendszert, vállalná a feladatot.
Az eszközbeszerzéssel kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg az intézmény eszközellátottsága
jó, egyedül az udvar felszereltsége marad el az elvárhatótól, de ennek fejlesztése is
folyamatban van.
Zaják Rita Andrea elnök: Lakossági bejelentés érkezett fakivágással kapcsolatban, erről kér
tájékoztatást.
Molnárné Lovász Andrea intézményvezető: Valóban történt fakivágás az óvodánál, de
szabályos módon. A növény beteg volt, balesetveszélyessé vált. Az eljáró szakember szerint
valamennyi fa bevizsgálása szükséges lenne.
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Zaják Rita Andrea elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási
Tanács – melynek létszáma 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta
a következő határozatot:
41/2020. (XI. 3.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2019/2020.
nevelési évének munkájáról
Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás Társulási
Tanácsa
1.

a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2019/2020.
nevelési évi munkájáról szóló összefoglalót elfogadja;

Határidő: 2020. november 3.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
2.

köszönetét fejezi ki az intézmény korábbi vezetőjének
és valamennyi dolgozójának a nevelési évben végzett
eredményes munkáért.

Határidő: 2020. november 3.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
dr. Gábor Ferenc jegyző

6. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2020/2021. nevelési évi munkaterve
Zaják Rita Andrea elnök: Az intézményvezetőt kérdezi, hogy az előző napirendi ponthoz
kapcsolódva melyek a munkaterv azon elemei, amelyeket kiemelne, illetve kívánja-e
kiegészíteni az előterjesztést.
Molnárné Lovász Andrea intézményvezető: Fontosnak tartja kiemelni, hogy módszertani
előadásokat terveznek egyebek között az autizmussal küzdők ellátására vonatkozóan, melyhez
a szakszolgálat munkatársa fog segítséget nyújtani. Az óvoda pedagógiai programját felül kell
vizsgálniuk, a továbbképzési tervet aktualizálni kell, ez jelenleg kidolgozás alatt van.
A minősítési rend kialakítása is folyamatban van. Sok pedagógus halasztotta eddig a
minősítést, de tovább már nincs rá lehetőségük, a határidő sürgető.
A koronavírus járványra is tekintettel igyekeznek biztosítani a változatos programokat az
élménypedagógia módszereivel. Szerencsére – és ez igazán örvendetes – nagyon kreatív
ötletekkel jelentkeznek a kollégák.
A bölcsődei ellátásban azt tapasztalják, hogy – bár jelenleg csak kétéves kortól tudják fogadni
a gyerekeket – már 18 hónapos kortól lenne igény az ellátásra. Egyeztetnek azzal
kapcsolatban, milyen feltételek megteremtésével lehetne ezt biztosítani, mert a
gyermeklétszám növelésére a feltöltöttség miatt is nagy szükség lenne.
A Mérey utcai épület alacsony óvodai létszámára vonatkozóan is tájékozódott, és az ott
dolgozókkal közösen arra az álláspontra jutottak, hogy szükség lenne a „nyitásra”. Azt
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tapasztalták, hogy a csoportok, a dolgozók is elszigetelődtek egymástól, nem elég a nyitottság
a város, a városi rendezvények felé sem. Örömmel számol be arról, hogy a Mérey épületben
is működik már munkaközösség a mozgásos tevékenységek és a gyógytestnevelés
elősegítésének érdekében.
Zaják Rita Andrea elnök: Reméli, hogy valóban kedvezően alakul majd az intézmény
kihasználtsága.
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 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta
a következő határozatot:
42/2020. (XI. 3.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2020/2021.
nevelési évi munkatervéről
Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás Társulási
Tanácsa a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott
véleményezési jogával élve
1.

a társulás által fenntartott Szekszárdi 2. Számú ÓvodaBölcsőde 2020/2021. nevelési évre szóló munkatervét
és az abban foglaltakat támogatja;

Határidő: 2020. november 3.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
2.

felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozatot küldje meg
az óvoda vezetőjének.

Határidő: 2020. november 10.
Felelős:
dr. Gábor Ferenc jegyző

7. Tájékoztató a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde épületeinek 2020. évi nyári
kihasználtságáról
Zaják Rita Andrea elnök: Ismét átadja a szót az intézményvezetőnek.
Molnárné Lovász Andrea intézményvezető: A tavaszi járványhelyzet miatt az intézmény jóval
nagyobb kihasználtságot várt nyáron, hiszen sok szülő kénytelen volt korábban kivenni az éves
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szabadságát, de azt tapasztalták, hogy gyakorlatilag nem növekedett az igény a gyermekek
nyári felügyeletére vonatkozóan.
Kovács János alelnök: Ez talán betudható annak is, hogy többen munkanélkülivé váltak, illetve
a nagyszülőket nyáron ugyanúgy bevonták a felügyeletbe, mint a korábbi években.
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 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta
a következő határozatot:
43/2020. (XI. 3.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde épületeinek 2020.
évi nyári kihasználtságáról
Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás Társulási
Tanácsa a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2020. évi
nyári kihasználtságáról szóló tájékoztatót megköszöni és
tudomásul veszi.
Határidő: 2020. november 3.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke

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

Egyéb javaslat, további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Zaják Rita Andrea elnök
megköszönte a részvételt, és az ülést 16 óra 15 perckor berekesztette.

K.m.f.

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

………….………………………………..
Dr. Gábor Ferenc
jegyző
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