Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás
(Adatok az általános közzétételi lista szerint)

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2.

A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve
székhelye
postai címe
telefonszáma
telefaxszáma
e-mail címe
honlapja
ügyfélszolgálata elérhetőségei

Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
74/504-174
74/412-719
postmaster@szekszard.hu
www.szekszard.hu
74/504-174
74/504-157
humano@szekszard.hu

A közfeladatot ellátó szerv
szervezeti felépítése
a) tagjai

feladatuk, jogkörük

b) irányító, döntéshozó szerve
feladata, jogköre

c) munkaszervezete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Szedres Község Önkormányzata
7056 Szedres, Arany János utca 2.
Egyetértési joguk van a közös fenntartású intézménnyel
kapcsolatos alapítói jog gyakorlásával összefüggő döntések
meghozatalában, valamint a területükön működő feladatellátási helyek tekintetében az intézmény költségvetésének
meghatározásáról és módosításáról, zárszámadásáról
(költségvetési beszámolójáról), illetve az intézményben
folyó szakmai munka értékeléséről szóló döntésben.
Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
Gyakorolja a közös fenntartású intézmény irányításával,
fenntartásával összefüggő jogokat, működteti az
intézményt.
A munkaszervezeti feladatokat Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala látja el.
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
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3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetői
a) Társulási Tanács elnöke
név
telefonszám
telefaxszám
e-mail
b) Társulási Tanács alelnöke
név
telefonszám
telefaxszám
e-mail
c) munkaszervezet vezetője
név
telefonszám
telefaxszám
e-mail

4.

5.

Ügyfélkapcsolat
a) ügyfélkapcsolati vezető
neve
telefonszáma
telefaxszáma
e-mail címe
b) ügyfélfogadási rend
hétfő
szerda

Zaják Rita Andrea képviselő
(Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata)
74/504-100
zajak.rita@gmail.com
Kovács János polgármester
(Szedres Község Önkormányzata)
74/434-000
polgarmester@szedresph.hu
Dr. Gábor Ferenc jegyző
74/504-103
74/510-251
jegyzo@szekszard.hu

Dr. Göttlinger István aljegyző
74/504-103
74/510-251
gottlinger.istvan@szekszard.hu
8-12 és 13-16 óra között
8-12 és 13-16 óra között

A Társulási Tanács
a) létszáma
b) tagjai
Zaják Rita Andrea elnök
(Szekszárd)
Kovács János alelnök (Szedres)
Balogh Ferenc tag (Szedres)
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér tag
(Szekszárd)

4 fő
74/504-100
74/434-000
74/434-000
74/504-100
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6.
(9.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

11.

A közfeladatot ellátó szerv
fenntartásában működő intézmény
hivatalos neve
rövid neve
székhelye
postai címe
telefonszáma
telefaxszáma
e-mail címe
honlapja
alapító okiratának száma, kelte
működési engedélyének száma, kelte

A közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
a) hivatalos neve
b) székhelye
c) postai címe
d) telefonszáma
e) telefaxszáma
f) e-mail címe
g) honlapja
h) ügyfélszolgálata elérhetőségei
neve
címe
telefonszáma
e-mail címe
i) ügyfélfogadási rend
hétfő
kedd-péntek

Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde
Szekszárdi 2. Számú Óvoda
7100 Szekszárd, Mérey utca 37-39.
7100 Szekszárd, Mérey utca 37-39.
74/511-255
74/511-255
ovymerey@tolna.net
http://mereyovi.hupont.hu
VI/B/314-5/2020.; 2020. május 29.

Tolna Megyei Kormányhivatal
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
7101 Szekszárd, Pf.: 136.
74/501-230
74/501-224
hivatal@tolna.gov.hu
www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
Kormányablak
7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7.
74/795-296; 74/795-297
szekszard.kab@tolna.gov.hu
7 – 17 óra között
8 – 18 óra között

