Ikt.szám: VI. 194-3/2014.
Jegyzıkönyv
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2014.
június 25-én (szerdán) 15 óra 50 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Konferenciatermében
tartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Kovács János alelnök,
Balogh Ferenc tanácstag,
Lemle Béláné tanácstag,
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 4 fı
Távolmaradását jelezte: Horváth István elnök,
Balogh József tanácstag.
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Pál József igazgatóság-vezetı (Gazdasági és Informatikai Igazgatóság),
Horváth Erika intézményvezetı,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzıkönyvvezetı.

Kovács János alelnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 4
tagja az ülésen megjelent, a Tanács határozatképes, és megnyitja az ülést.
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e valami észrevétel, kiegészítés a napirenddel
kapcsolatban.
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı: Javasolja, hogy a meghívóban szereplı 2. napirendi pontot a
Tanács zárt ülésen tárgyalja, az anyag már ezzel a megjelöléssel is lett kiküldve.
Kovács János alelnök – miután a napirenddel kapcsolatban egyéb kiegészítés, új javaslat
nem hangzott el – szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására
vonatkozó javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fı – 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Ezt követıen Kovács János alelnök – miután a napirenddel kapcsolatban további
kiegészítés, új javaslat nem hangzott el – szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének
elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fı – 4
igen szavazattal, egyhangúlag szintén elfogadott.
A Társulási Tanács a fentiek alapján az alábbi napirendet állapította meg, és az ülést e
szerint folytatja:
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NYILVÁNOS ÜLÉS NAPIRENDJE

1. Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
költségvetésérıl szóló 3/2014. (II.14.) TT határozat módosítására
(16. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István elnök

2014.

évi

2. Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2014/2015.
nevelési évi csoportjaira
(15. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István elnök
3. Egyebek

ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE

4. Tájékoztató a települési önkormányzatok társulására és feladatellátására vonatkozó,
2013 nyarán végzett ÁSZ ellenırzésrıl
(17. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István elnök

1. Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
költségvetésérıl szóló 3/2014. (II.14.) TT határozat módosítására

2014.

évi

Kovács János alelnök: Átadja a szót Pál József igazgatóság-vezetınek.
Pál József igazgatóság-vezetı: A pénzmaradvány átvezetésérıl van szó a módosításban. Ez
jogszabályi kötelezettség.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 4 fı – 4 igen szavazattal, minısített többséggel, egyhangúlag elfogadott,
és meghozta a következı határozatot:
14/2014. (VI.25.) TT határozat
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2014. évi költségvetésérıl szóló 3/2014. (II. 14.) TT
határozat módosításáról
1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi költségvetésérıl
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szóló 3/2014. (II.14.) TT határozat (a továbbiakban:
Határozat) II. 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„II. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2014.
évi költségvetésének
a) bevételi fıösszegét 201 063 eFt-ban,
b) kiadási fıösszegét 201 063 eFt-ban
állapítja meg.”
2. A Társulási Tanács a Határozat mellékleteirıl az
alábbiak szerint rendelkezik:
(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.
Határidı: 2014. június 25.
Felelıs: Horváth István Társulási Tanács elnöke

2. Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2014/2015.
nevelési évi csoportjaira

Kovács János alelnök:
hozzáfőznivalója.

Kérdezi

az

óvodavezetıt,

van-e

valami

kiegészítése,

Horváth Erika intézményvezetı: Köszöni, de az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 4 fı – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következı határozatot:
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15/2014. (VI.25.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi
Napközi 2014/2015. nevelési évi csoportjairól
I.

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási
Tanácsa
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése, valamint a
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdése alapján az
alábbiak szerint hagyja jóvá a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi (a továbbiakban: 2.
Számú Óvoda) 2014/2015. nevelési évi óvodai
csoportjainak indítását:
1. A 2. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási helyein
7 óvodai csoport indulhat 16 óvodapedagógus,
valamint 1 óvodatitkár, 7 dajka, illetve 2 pedagógiai
asszisztens (összességében 16 pedagógus és 10
pedagógiai munkát közvetlenül segítı) álláshellyel.
2. A 2. Számú Óvoda szedresi feladat-ellátási helyén 3
óvodai csoport indulhat 6 óvodapedagógus, valamint
3 dajka, 1 gondozó és takarító, illetve 1 pedagógiai
asszisztens (összességében 6 pedagógus és 5
pedagógiai munkát közvetlenül segítı) álláshellyel.
A központi költségvetés által nem finanszírozott 1
gondozó és takarító álláshely többlet költsége a
társulási megállapodás IV. fejezet 3.4. d) pontja
alapján Szedres Község Önkormányzatát terheli.
3. A 2. Számú Óvoda medinai feladat-ellátási helyén 1
óvodai csoport indulhat 2 óvodapedagógus, valamint
1 dajka (összességében 2 pedagógus és 1 pedagógiai
munkát közvetlenül segítı) álláshellyel.
A 2. Számú Óvodában tehát összesen 11 óvodai csoport
indulhat 24 pedagógus és 16 pedagógiai munkát
közvetlenül segítı álláshely biztosításával.

II.

A Tanács az Mötv. 13. § (1) bekezdése, illetve a
személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl
rendelkezı 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (1)
bekezdése alapján 2014. szeptember 1-tıl az alábbiak
szerint hagyja jóvá a Szekszárdi 2. Számú Óvoda,
Bölcsıde és Családi Napközi bölcsıdei és családi
napközis csoportjainak mőködését:
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1. A 2. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási helyein
1 bölcsıdei csoport indulhat 2 kisgyermekgondozó és
1 dajka álláshellyel.
2. A 2. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási helyein
1 családi napközis csoport indulhat 1,5 családi
napközis nevelı álláshellyel.
3. A 2. Számú Óvoda medinai feladat-ellátási helyén 1
családi napközis csoport indulhat 1,5 családi napközis
nevelı álláshellyel.
A 2. Számú Óvodában tehát összesen 1 bölcsıdei és 2
családi napközis csoport indulhat 2 kisgyermekgondozó
és 1 dajka, valamint 3 családi napközis nevelı álláshely
biztosításával.
III.

A Tanács a 2014. szeptembertıl decemberig történı
idıszak finanszírozására – amennyiben indokolt – 2014.
szeptember 30-ig tér vissza.
Határidı: 2014. június 25., illetve 2014. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István Társulási Tanács elnöke

3. Egyebek
Az egyebek napirendi ponthoz elıterjesztés, kérdés nem érkezett, hozzászólás nem volt.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kovács János alelnök a nyilvános ülést 15
óra 55 perckor berekesztette. A Társulási Tanács az ülést 15 óra 55 perctıl zárt üléssel
folytatta.

Kmf.

………………………….
Horváth István
Társulási Tanács elnöke

…………………………..
Dr. Göttlinger István
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében
jegyzıt helyettesítı aljegyzı,
munkaszervezet-vezetı

