Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B. 66/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2018. január
23-án (kedden) 08 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Polgármesteri Tárgyalójában tartott
üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső elnök,
Kovács János alelnök,
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag,
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 4 fő
Távolmaradását jelezte:
Balogh Ferenc tanácstag,
Lang Katalin tanácstag.
Tanácskozási joggal megjelent:
Horváth Erika intézményvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető.

Ács Rezső elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 4 tagja az
ülésen megjelent, a Társulási Tanács határozatképes, és megnyitja az ülést.
Ács Rezső elnök: Kérdezi, van-e valakinek a napirendre vonatkozóan új javaslata, kiegészítése.
Ács Rezső elnök – miután a napirenddel kapcsolatban kiegészítés és javaslat nem hangzott
el – szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Társulási
Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az alábbiak
szerint:

NAPIREND
1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi előzetes közbeszerzési
terve
(3. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
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2. Építési tevékenységre vonatkozó ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatása a TOP6.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása”
című pályázattal összefüggésben
(4. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
3. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde nyári
nyitvatartási rendje
(1. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
4. A 2017. év II. félévében elfogadott határozatok végrehajtása
(2. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
5. Egyebek

1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi előzetes közbeszerzési
terve
Ács Rezső elnök: A Kadarka utcai mini bölcsődével kapcsolatos a terv. Kérdezi, van-e kérdés,
hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ács Rezső 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:
1/2018. (I.23.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2018. évi Előzetes Közbeszerzési Tervéről

Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2018. évi Előzetes Közbeszerzési Tervét – a melléklet
szerinti tartalommal – elfogadja;

Határidő: 2018. január 23.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
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2.

felhívja a jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat 6.
§-a alapján gondoskodjon a tervben szereplő
beszerzési igények felülvizsgálatáról, szükség esetén a
változások átvezetéséről, valamint a Társulás 2018. évi
Közbeszerzési Tervének elkészítéséről.

Határidő: 2018. március 31.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

2. Építési tevékenységre vonatkozó ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatása a TOP-6.2.115-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című
pályázattal összefüggésben
Ács Rezső elnök: Sajnálatos módon az előző eljárás nem volt eredményes, mivel több tízmillió
forint nem állt az önkormányzat rendelkezésére. Attól tart, hogy ezúttal sem lesz sokkal jobb
a helyzet, nehéz lesz előteremteni a hiányzó összeget. Kérdezi, van-e esetleg kérdés,
hozzászólás a tanácstagok részéről.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ács Rezső 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:
2/2018. (I.23.) TT határozat
építési tevékenységre vonatkozó ismételt közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról a TOP-6.2.1-15-2016-00002
azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című pályázattal összefüggésben

Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

jóváhagyja a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 „Kadarka
utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázathoz az
építési
tevékenységre
vonatkozó
ismételt
közbeszerzési eljárás lefolytatását;

Határidő: 2018. január 23.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
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2.

felhatalmazza az elnököt a közbeszerzési eljárás
lefolytatására;

Határidő: 2018. március 31.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

3.

hozzájárulását adja, hogy az önerőt Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata biztosítsa;

Határidő: 2018. január 23.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

4.

a társulási megállapodás V. fejezetére hivatkozva
rögzíti, hogy a pályázati támogatás igénybevételével
megvalósuló beruházással az ingatlanban létrejövő
vagyonnövekmény a társulás megszűnése esetén
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti.

Határidő: 2018. január 23.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

3. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde nyári nyitvatartási
rendje
Ács Rezső elnök: Ez egy visszatérő téma. Az intézményvezetőt kérdezi, van-e kiegészítése.
Horváth Erika intézményvezető: Köszöni a lehetőséget, de nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A szekszárdi közgyűlés Humán Bizottsága is tárgyalta és támogatja
a határozati javaslatban foglaltakat.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ács Rezső 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:
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3/2018. (I.23.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes
Óvoda-Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről

Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1.

az óvodai és bölcsődei ellátás szünetelését a
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes
Óvoda-Bölcsőde feladat-ellátási helyein az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
a.

7100 Szekszárd, Mérey u. 37-39. épületében
2018. július 2. – 2018. július 27-ig,

b. 7100 Szekszárd, Kadarka u. 110. épületében
2018. július 30. – 2018. augusztus 24-ig,
c.

a Szedresi Bezerédj Amália Tagintézményben
2018. július 30. – 2018. augusztus 17-ig,

d. a Medinai Tagintézményben
2018. július 30. – 2018. augusztus 24-ig;
Határidő: 2018. január 23.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

2.

felhívja az intézményvezetőt a nyári nyitvatartási rend
közzétételére;

Határidő: 2018. február 15.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

3.

felhívja az intézményvezetőt az óvodaépületek zárva
tartása idején felmerülő ellátási igény előzetes
felmérésére;

Határidő: 2018. március 15
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
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4.

felhívja az intézményvezetőt, hogy a Társulási Tanács
2018. évi első őszi ülésére az ellátási napokra lebontva
készítsen részletes kimutatást az egyes intézményi
épületek nyári kihasználtságáról.

Határidő: 2018. szeptember 15.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

4. A 2017. év II. félévében elfogadott határozatok végrehajtása
Ács Rezső elnök: Ez egy szokásos beszámoló. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás ezzel
kapcsolatban.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ács Rezső 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:
4/2018. (I.23.) TT határozat
a 2017. év II. félévében elfogadott határozatok
végrehajtásáról

Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a 18-23/2017. (X.25.) és a 24-25/2017.
(XII.12.) határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: 2018. január 23.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

5. Egyebek
Ács Rezső elnök: Kérdezi, van-e esetleg valakinek javaslata az Egyebek napirendi ponthoz.
Horváth Erika intézményvezető: Tájékoztat arról, hogy a következő ülésen dönteni kell majd
a Szekszárdon működő munkahelyi bölcsőde álláshelyeiről. A gyermeklétszám alacsony volt
az előző négy hónapban, ezért belső átcsoportosítással meg tudták oldani az előírásoknak
megfelelő ellátást, de 2018. január 1-től 7 fő bölcsődés kisgyermek ellátása folyik a munkahelyi
bölcsődében, amely 100% -os feltöltöttséget jelent. A jelenlegi létszám alapján a továbbiakban
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biztosítani szükséges a jogszabály által meghatározott 1 fő kisgyermeknevelőt és az 1 fő dajka
szakembert.
Ács Rezső elnök: Kéri, hogy a hivatallal közösen készítsék el a szükséges előterjesztést.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Ács Rezső elnök az ülést 08 óra 45 perckor
berekesztette.

K.m.f.

………………………………......
Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

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