Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B/51-4/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2020. július
22-én (szerdán) 15 óra 30 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.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér tanácstag,
Lang Katalin tanácstag,
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 6 fő
Tanácskozási joggal megjelent:
Horváth Erika intézményvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető.

Zaják Rita Andrea elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 6
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. Jelzi, hogy újként napirendre venné Horváth Erika kérését a mobiltelefon
hívószámának további használatára vonatkozóan.

Zaják Rita Andrea elnök – miután a napirenddel kapcsolatban további kiegészítés nem
hangzott el – szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot az imént
elhangzott kiegészítéssel. A javaslatot a Társulási Tanács – melynek létszáma 6 fő – 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:
NAPIREND
1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás közbeszerzési szabályzata
(13. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2020/2021. nevelési évi beiskolázási terve
(14. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
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3. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2020/2021. nevelési évi csoportjai
(15. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
4. A
Szekszárdi
2.
Számú
Óvoda-Bölcsőde
tagintézményvezetőinek illetménye
(16. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök

intézményvezetőjének

és

5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde alapdokumentumai
(17. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
6. Javaslat mobiltelefon hívószámának átengedésére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
7. Egyebek

1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
Társulás közbeszerzési szabályzata
Zaják Rita Andrea elnök: Átadja a szót dr. Horváth Annamária oktatási referensnek,
jegyzőkönyvvezetőnek.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Röviden összefoglalja az
előterjesztés lényegét.
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 6 fő – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta
a következő határozatot:
23/2020. (VII. 22.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
közbeszerzési szabályzatáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
alapján
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1.

magára nézve kötelezőnek fogadja el a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
77/2020. (II. 17.) számú határozatával elfogadott
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közbeszerzési szabályzatáról szóló 2/2020. (II. 27.)
számú szabályzatot, és meghatalmazza Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatát a beszerzési
értéktől függetlenül – a Kbt. alapján közbeszerzésnek
minősülő – valamennyi visszterhes beszerzésének a
nevében történő lefolytatására;

Határidő: 2020. július 22.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
2.

hatályon kívül helyezi Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás közbeszerzési szabályzatról
szóló 2/2014. (II. 14.) számú szabályzatát.

Határidő: 2020. július 22.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2020/2021. nevelési évi beiskolázási terve
Zaják Rita Andrea elnök: Mielőtt átadná a szót az intézményvezetőnek, megjegyzi, hogy igen
kevésnek találja azt az összeget, melyet a pedagógusok továbbképzésére lehet fordítani. A
pedagógusonként adott 6.300,- Ft-os összeg meglehetősen csekély ahhoz képest, hogy egy
képzés 90.000,- Ft-nál kezdődik.
Horváth Erika intézményvezető: Nagyon meg kell fontolni, milyen továbbképzésre fordítják
az összeget, hiszen a hétévente kötelező továbbképzéseket minden eszközzel segíteniük kell.
Zaják Rita Andrea elnök: Köszöni a kiegészítést, kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.
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 6 fő – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta
a következő határozatot:
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24/2020. (VII. 22.) 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 2020/2021. nevelési évi beiskolázási tervével
egyetért, s azt a költségvetésben biztosított mértékig
támogatja.
Határidő: 2020. július 22.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

3. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2020/2021. nevelési évi csoportjai
Zaják Rita Andrea elnök: Nagyon aggasztónak tartja az intézmény 70 %-os kihasználtságát. Az
intézményvezető véleményét kérdezi ezzel kapcsolatban.
Horváth Erika intézményvezető: A 70 %-os kihasználtságban az is benne van, hogy nyáron
szinte alig van gyerek. A Kadarka utcai épületben minden rendben van, de a Mérey utcaiban
sajnos tényleg nem jók a létszámok. Tavalyelőtt Szedres volt bajban, ott idén rendeződött a
helyzet. A járványhelyzet miatt most áprilisban automatikus beíratások történtek a kötelező
felvételi körzettel rendelkező intézményekben. Az óvodai felvételről kiértesített szülők egy
része nem válaszolt, nagyobb részükről kiderült, hogy gyermekeikkel együtt külföldön
tartózkodnak. A gyermeklétszám emelkedése jövőre sem várható, kétcsoportnyi gyermek fog
iskolába menni, ezért a következő évben csoportot kell majd megszüntetni. Idén a 13 fős
létszámokat is nehezen lehetett összehozni.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: A 13 fős csoportlétszám a
törvény által meghatározott minimum. Több egyeztetés után, és mert az idei jelentkezés
módja miatt meglehetősen nagy volt a bizonytalanság, a hivatal azt javasolta a szekszárdi
közgyűlésnek is, hogy idén hagyja meg a csoportszámokat és álláshelyeket, viszont jövőre
nagyon alaposan fontolja meg a leépítést. Lesznek nyugdíjba vonuló alkalmazottak, voltak üres
álláshelyek is.
Horváth Erika intézményvezető: Szekszárdon az üres álláshely a munkahelyi bölcsődében
volt, amire korábban igen, de az utóbbi években már nem volt igény. A születési adatokat
ismerve a bölcsődei csoportok feltöltése is nehézséget okozhat.
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Zaják Rita Andrea elnök: A szőlőhegyi építkezés így nem tűnik észszerűnek a
gyermeklétszámot tekintve.
Horváth Erika intézményvezető: A bölcsődei ellátás amúgy sem rentábilis. Egyetlen bölcsődés
után több mint egymillió forintot fizet az önkormányzat.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér: Látta az adatokat, és Szőlőhegyen 60 gyermek várható az új
intézménybe.
Horváth Erika intézményvezető: Ez lehetséges, és megérti azt is, hogy a szülő biztosan
szívesen vinné gyermekét a 20-30 méterre levő bölcsődébe, de a mini bölcsődék létesítésével
kapcsolatos pályázat 10 éves fenntartásról szól. Ha a szülő nem ebbe a bölcsődébe hozza majd
a gyermeket, akkor nem fogjuk tudni tartani az indikátorokat, a vállalt kötelezettséget.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér: Érdeklődik, mi történik akkor, ha nem tudjuk teljesíteni a
vállalást. Talán lehetne vis maiorra hivatkozni.
Horváth Erika intézményvezető: A pályázat írása során 2028-ig kellett előrejelezni a
gyermeklétszámot. Nem hiszi, hogy a születések elmaradása vis maior lehetne, ezért
valószínűleg vissza kellene fizetni a pályázati támogatást vagy annak egy részét.
Tájékoztat arról is, hogy a Kadarka utcai épületben normál bölcsődei csoport is működik.
Korábban egyeztetéseket kezdeményezett arról, hogy ezt a csoportot óvodai csoporttá
alakítsák, a bölcsisekkel pedig fel lehetett volna tölteni a mini bölcsődés csoportokat. Az
elképzelés szerint az így létrehozott óvodai csoport fogadta volna a paksi erőmű bővítésében
érdekelt szülők gyermekeit, s az orosz nyelv tanulására is ösztönözte az alkalmazottakat.
Sajnos, az egyeztetések egy idő után leálltak.
Hozzáteszi még, hogy a Kadarka utcai óvoda jól feltöltött óvoda, a szülők keresik az
egészségnevelési programot, amit ott kínálnak.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér: A szőlőhegyi óvoda létesítése mellett érvelve elmondja, hogy
minden körzetnek biztosítani kell egy óvodát.
Horváth Erika intézményvezető: Tény az, hogy kevesebb gyermek várható, ezért el kell
gondolkozni azon is, hogyan hasznosítható a felszabaduló csoportszoba.
Zaják Rita Andrea elnök: Köszöni a hozzászólásokat és információkat.
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 6 fő – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta
a következő határozatot:
25/2020. (VII. 22.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2020/2021.
nevelési évi csoportjairól
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Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2)
bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá a
Szekszárdi
2.
Számú
Óvoda-Bölcsőde
(a
továbbiakban: 2. Számú Óvoda) 2020/2021. nevelési
évi óvodai csoportjainak indítását:
a.

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
segítő)
álláshellyel;

b. szedresi feladat-ellátási helyén 3 óvodai csoport
indulhat 6 óvodapedagógus, valamint 3 dajka,
illetve 1 pedagógiai asszisztens (összességében 6
pedagógus és 4 pedagógiai munkát közvetlenül
segítő) álláshellyel.
A 2. Számú Óvodában tehát összesen 10 óvodai csoport
indulhat 22 pedagógus és 14 pedagógiai munkát
közvetlenül segítő, mindösszesen 36 álláshely
biztosításával.
Határidő: 2020. július 22.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
2.

az Mötv. 13. § (1) bekezdése, illetve a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről rendelkező 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az
alábbiak szerint hagyja jóvá a 2. Számú Óvoda
2020/2021. nevelési évi bölcsődei csoportjainak
működését:
a.

szekszárdi feladat-ellátási helyein 1 bölcsődei
csoport indulhat 2 kisgyermeknevelő és 1
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bölcsődei dajka, valamint 2 mini bölcsődei
csoport indulhat 2 kisgyermeknevelő és 2
bölcsődei
dajka
(összességében
4
kisgyermeknevelő és 3 bölcsődei dajka)
álláshellyel;
b. szedresi feladat-ellátási helyén 1 mini bölcsődei
csoport indulhat 1 kisgyermeknevelő és 1
bölcsődei dajka álláshellyel.
A 2. Számú Óvodában tehát összesen 1 bölcsődei és 3
mini bölcsődei csoport indulhat 5 kisgyermeknevelő és 4
dajka, mindösszesen 9 álláshely biztosításával.
Határidő: 2020. július 22.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
3.

a Társulási Tanács a 2020. szeptembertől decemberig
történő időszak finanszírozására – amennyiben
indokolt – 2020. szeptember 30-ig tér vissza.

Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

4. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde intézményvezetőjének és tagintézményvezetőinek illetménye
Zaják Rita Andrea elnök: Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.
Horváth Erika intézményvezető: Sajnálja, hogy nincs lehetőség differenciálásra annak alapján,
hogy mennyire összetett az intézmény.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: A jogszabály a pótlék mértékét
a gyermeklétszámtól teszi függővé, és egyértelműen meghatározza azt. Kivétel ez alól a 150
fő alatti intézmények esete, ahol a minimális és maximális mérték adott.
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 6 fő – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta
a következő határozatot:
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26/2020. (VII. 22.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde
intézményvezetőjének és tagintézményvezetőinek
illetményéről
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 65. § (1)-(3) bekezdése, valamint 83. § (2)
bekezdés f) pontja, továbbá a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
2020. július 1. napjától hatályos 16. § (5a) bekezdése
alapján
1.

a
Szekszárdi
2.
Számú
Óvoda-Bölcsőde
tagintézményvezetői vezetői pótlékának mértékét
2020. július 1. napjától a pótlékalap 30 %-ában
állapítja meg (54.810,- Ft/hó/tagintézményvezető);

Határidő: 2020. július 22.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
2.

felhívja munkaszervezete vezetőjét, a jegyzőt, hogy
gondoskodjon a 2020. július 1. napjától a Szekszárdi 2.
Számú Óvoda-Bölcsődében foglalkoztatottak részére
járó ágazati szakmai pótlék összegének és az
intézményvezetői, valamint a tagintézményvezetői
pótlékok különbözete összegének (a vezetőt
jogszabály alapján megillető pótlék 146.160,- Ft/hó) az
intézmény költségvetésébe történő beépítéséről;

Határidő: 2020. július 31.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
3.

felhívja a Társulási Tanács elnökét, hogy az
intézményvezető
illetménymegállapításával
összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg;

Határidő: 2020. július 31.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
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4.

felhívja a jegyzőt, hogy az intézményi gyermeklétszám
alakulását kövesse figyelemmel, és amennyiben a
tárgyévet megelőző nevelési év október 1-jei
gyermeklétszáma alapján az intézményvezetői pótlék
mértékét módosítani kell, a szükséges munkáltatói
döntések előkészítését tárgyév március 31. napjáig
tegye meg.

Határidő: 2020. július 22.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde alapdokumentumai
Zaják Rita Andrea elnök: Átadja a szót az intézményvezetőnek.
Horváth Erika intézményvezető: Ismerteti az előterjesztésben leírtakat, a dokumentumok
módosításának két legfőbb okát, utalva az óvodai és bölcsődei épületeket érintő
címváltozásra, valamint Medina Községnek a társulásból történő kiválására. A módosítás
végrehajtásának legfőbb oka, hogy a kormányhivataltól 2020. szeptember 1-jei hatállyal kérni
kellett a dokumentumok átvezetését a nyilvántartásban.
Itt tájékoztat arról is, hogy 2020. augusztus 18-án átfogó ellenőrzést tart az intézményben a
kormányhivatal.
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Zaják Rita Andrea elnök szavazásra teszi fel a I. számú határozati javaslatot, melyet a
Társulási Tanács – melynek létszáma 6 fő – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
meghozta a következő határozatot:
27/2020. (VII. 22.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde szekszárdi
bölcsődéjének szakmai programjáról és házirendjéről
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
104. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Szekszárdi 2.
Számú Óvoda-Bölcsőde szekszárdi bölcsődéjének
szakmai programját jóváhagyja;

Határidő: 2020. július 22.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
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2.

a Gyvt. 104. § (3) bekezdése alapján a bölcsőde
házirendjében foglaltakkal egyetért;

Határidő: 2020. július 22.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
3.

felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot juttassa el a
Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához, valamint az intézményvezetőhöz.

Határidő: 2020. július 31.
Felelős:
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

Zaják Rita Andrea elnök szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a
Társulási Tanács – melynek létszáma 6 fő – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
meghozta a következő határozatot:
28/2020. (VII. 22.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde szekszárdi mini
bölcsődéjének szakmai programjáról és házirendjéről
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
104. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Szekszárdi 2.
Számú Óvoda-Bölcsőde szekszárdi mini bölcsődéjének
szakmai programját jóváhagyja;

Határidő: 2020. július 22.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
2.

a Gyvt. 104. § (3) bekezdése alapján a mini bölcsőde
házirendjében foglaltakkal egyetért;

Határidő: 2020. július 22.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
3.

felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot juttassa el a
Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához, valamint az intézményvezetőhöz.
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Határidő: 2020. július 31.
Felelős:
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

Zaják Rita Andrea elnök szavazásra teszi fel a III. számú határozati javaslatot, melyet a
Társulási Tanács – melynek létszáma 6 fő – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
meghozta a következő határozatot:
29/2020. (VII. 22.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde szervezeti és
működési szabályzatáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
104. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Szekszárdi 2.
Számú Óvoda-Bölcsőde szervezeti és működési
szabályzatát jóváhagyja, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése alapján
azzal egyetért;

Határidő: 2020. július 22.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
2.

felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot juttassa el a
Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához, valamint az intézményvezetőhöz.

Határidő: 2020. július 31.
Felelős:
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

6. Javaslat mobiltelefon hívószámának átengedésére
Zaják Rita Andrea elnök: Átadja a szót az intézményvezetőnek.
Horváth Erika intézményvezető: Több mint tíz éve használja a mobiltelefont, nagyon sokan
ismerik ezt a telefonszámot, ezen a számon keresi mindenki. Ezért kéri a hívószám
átengedését. Elmondja, tud olyan esetről, hogy valaki „megörökölte” más hívószámát,
amelyen aztán folyamatosan hívták az illetőt az előző szám tulajdonosát keresve. Ez
nyilvánvalóan nagyon kellemetlen helyzet.
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Zaják Rita Andrea elnök: Érti a kérés indokoltságát, ő is tud hasonló esetről. Javasolja a
kérelem támogatását.

Zaják Rita Andrea elnök szavazásra teszi fel a jegyzőkönyvvezető által ismertetett
határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 6 fő – 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:
30/2020. (VII. 22.) TT határozat
mobiltelefon hívószámának átengedéséről
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

egyetért azzal, hogy a Horváth Erika intézményvezető
által használt hivatali mobil 20/591-5775 hívószámát
az intézményvezető 2020. szeptember 1. napjától
saját számaként használhassa;

Határidő: 2020. július 22.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
2.

felhívja a jegyzőt, hogy az előfizetésről való
lemondással és annak átadásával kapcsolatos teendők
elvégzését indítsa meg a szolgáltatónál.

Határidő: 2020. augusztus 14.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző

7. 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 az
ülést 16 óra 25 perckor berekesztette.

K.m.f.

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

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