Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B/51-1/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2020. január
15-én (szerdán) 15 óra 00 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Dísztermében tartott tisztújító
üléséről.
Jelen vannak:
Zaják Rita Andrea képviselő (Szekszárd),
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér képviselő (Szekszárd),
Kovács János polgármester (Szedres),
Balogh Ferenc alpolgármester (Szedres),
Vén Attila polgármester (Medina),
Lang Katalin alpolgármester (Medina),
dr. Herczig Hajnalka jegyző,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
Horváth Erika intézményvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető.

Lang Katalin korelnök köszönti a megjelenteket a Társulási Tanács tisztújító ülésén.
Megállapítja, hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok valamennyi delegáltja – 6 fő –
az ülésen megjelent, a Társulási Tanács határozatképes.

Lang Katalin korelnök – azzal a megjegyzéssel, hogy már a tisztújító ülésen több ügyben is
döntést kell hozniuk – javaslatot tesz a napirendi pontokra, mely javaslatot a Társulási
Tanács – melynek létszáma 6 fő – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az alábbiak
szerint:

NAPIREND
1. A Társulási Tanács elnökének megválasztása
(1. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető
2. A Társulási Tanács alelnökének megválasztása
(2. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető
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3. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálata
(3. számú előterjesztés)
Előterjesztő: …………………….. Társulási Tanács elnöke
4. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének 4.
számú módosítása
(6. számú előterjesztés)
Előterjesztő: …………………….. Társulási Tanács elnöke
5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2019/2020. nevelési évi munkaterve
(4. számú előterjesztés)
Előterjesztő: …………………….. Társulási Tanács elnöke
6. Beszámoló a 2019. év II. félévében elfogadott határozatok végrehajtásáról
(5. számú előterjesztés)
Előterjesztő: …………………….. Társulási Tanács elnöke
7. Egyebek

1. A Társulási Tanács elnökének megválasztása
Lang Katalin korelnök: Átadja a szót dr. Horváth Annamária oktatási referensnek,
jegyzőkönyvvezetőnek.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Felkéri a Társulási Tanács
tagjait, hogy a társulás szervezeti és működési szabályzatának megfelelően tegyenek
javaslatot az elnök személyére.
Kovács János polgármester: Javasolja, hogy az eddig bevált gyakorlatnak megfelelően
Szekszárd Megyei Jogú Város delegáltja legyen a Társulási Tanács elnöke.
Zaják Rita önkormányzati képviselő: A szekszárdi delegáltak számára új a feladat, nincs
tapasztalatuk a társulás működésével kapcsolatban, ezért javasolja, hogy – szakítva az eddigi
gyakorlattal – a korábbi alelnököt, Szedres Község polgármesterét bízzák meg a feladattal.
Kovács János polgármester: Elmondja, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói és az
óvodavezető minden döntést alaposan előkészítenek, rendszeresen tájékoztatják az elnököt
és az alelnököt, egyeztetnek a tanács tagjaival, ezért megítélése szerint nincs nehéz dolga az
elnöknek. A szekszárdi elnök mellett szól az is, hogy a társulás által fenntartott intézmény
székhelye is Szekszárd.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér önkormányzati képviselő: Javasolja Zaják Rita Andreát a
társulási tanács elnökének.
Zaják Rita önkormányzati képviselő: A jelölést köszönettel elfogadja.
2

Lang Katalin korelnök szavazásra teszi fel az elnök személyére vonatkozó határozati
javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 6 fő – 5 igen szavazattal (Zaják
Rita Andrea tartózkodott a szavazástól), minősített többséggel elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:
1/2020. (I. 15.) TT határozat
a Társulási Tanács elnökének megválasztásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Társulási Tanács elnökének Zaják Rita
Andreát választja meg. Az elnök megbízatása határozott
időre szól, önkormányzati képviselői megbízatása lejártáig
tart.
Határidő: 2020. január 15.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

2. A Társulási Tanács alelnökének megválasztása
Zaják Rita Andrea elnök: Köszöni a megbízást, és alelnöknek javasolja a korábbi alelnököt,
Kovács Jánost, Szedres Község polgármesterét.
Kovács János polgármester: A jelölést köszönettel elfogadja.

Zaják Rita Andrea elnök szavazásra teszi fel az alelnök személyére vonatkozó határozati
javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 6 fő – 5 igen szavazattal (Kovács
János tartózkodott a szavazástól), minősített többséggel, egyhangúlag elfogadott, és
meghozta a következő határozatot:
2/2020. (I. 15.) TT határozat
a Társulási Tanács alelnökének megválasztásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Társulási Tanács alelnökének Kovács
Jánost választja meg. Az alelnök megbízatása határozott
időre szól, polgármesteri megbízatása lejártáig tart.
Határidő: 2020. január 15.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
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3. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
szabályzatának felülvizsgálata

Társulás

szervezeti

és

működési

Zaják Rita Andrea elnök: Átadja a szót az előterjesztés készítőjének, dr. Horváth Annamária
oktatási referensnek, jegyzőkönyvvezetőnek.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Röviden összefoglalja az
előterjesztést.
Zaják Rita Andrea elnök: Megkérdezi, van-e kérdés, vélemény, 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, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:
3/2020. (I. 15.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján
1.

felhívja a munkaszervezet-vezetőt, hogy a társulás
szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatát
a Társulási Tanács következő ülésére készítse elő;

Határidő: 2020. január 31.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
2.

felhívja a munkaszervezet-vezetőt, hogy a szervezeti
és működési szabályzat 1. számú függeléke helyébe a
jelen határozat mellékletében meghatározott 1.
számú függeléket illessze be.

Határidő: 2020. január 22.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
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4. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének 4.
számú módosítása
Zaják Rita Andrea elnök: Átadja a szót Tamási Anna igazgatóságvezetőnek, kéri, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Röviden összefoglalja az előterjesztés lényegét, ismerteti a
költségvetés módosításának okait.
Zaják Rita Andrea elnök: Megköszöni az ismertetést. Kérdezi, van-e valakinek egyéb kérdése,
kiegészítése, hozzászólása.
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, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:
4/2020. (I. 15.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2019. évi költségvetésének 4. számú módosításáról
Szekszárd-Szedres-Medina 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 2019. évi
költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 27.) TT határozatot (a
továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
I.

Határozat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„II. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. A Társulási Tanács
költségvetésének

a

a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
állapítja meg.

Társulás

2019.

366 572 ezer Ft-ban,
366 572 ezer Ft-ban
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évi

2. A Társulási Tanács a költségvetés egyenlegét 0
Forintban,
a) működési célú kiadás összegét: 288 699 ezer Ftban,
b) felhalmozási célú kiadás összegét: 77 873 ezer Ftban
állapítja meg.”
II.

Határozat
mellékletei
módosulnak:

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 7. melléklete helyébe jelen határozat 7.
melléklete lép.
(9) Határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 9.
melléklete lép.
III.

Határozat egyéb pontjai és mellékletei változatlanok
maradnak.

IV.

Jelen határozat az elfogadásának napján lép
hatályba.

Határidő:
Felelős:

2020. január 15.
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző

5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2019/2020. nevelési évi munkaterve
Zaják Rita Andrea elnök: Az intézményvezetőt kérdezi, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.
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Horváth Erika intézményvezető: Köszöni a szót. Nem az előterjesztést egészíti ki, inkább a
munkaterv készítésének metodikáját mondja el, ezzel együtt ismertetve az intézmény
feladatait is.
Az alapfeladatok száma az elmúlt évek során megsokszorozódott, hiszen három településen
látnak el óvodai és bölcsődei feladatokat egyaránt. Éppen ezért nem az intézményvezető
készíti el a munkatervet, ő csak egy egésszé formálja. A feladatok meghatározása alulról
építkező közös munka, melynél fontos az egységes szemlélet, de az is, hogy – ha szükséges –
az egyes feladatok település-specifikusak maradhassanak, hiszen más-más problémák
adódhatnak egy nagyobb és egy kisebb település családjai esetében, s ez megjelenik az óvodai
nevelés területén is.
Amennyiben kérdés van, szívesen válaszol.
Zaják Rita Andrea elnök: Kérdezi, hogy az intézmény milyen forrásokból finanszírozza az
óvodai udvarok éves tervben szereplő felújítását.
Horváth Erika intézményvezető: Az alapítványok segítségére támaszkodhatnak. Elmondja,
hogy a szekszárdi Kadarka utcai és Mérey utcai óvodaépületek esetében nem is az udvari
játékok, hanem inkább az ütéscsillapítás megoldása jelenti a nagyobb gondot. A homokkal
feltöltés nem bizonyult szerencsés megoldásnak, a szinte állandósult porfelhőre megoldást
kell találniuk.
Zaják Rita Andrea elnök: Mindenképpen egy csapadékáteresztő burkolatot javasol.
Horváth Erika intézményvezető: Reméli, hogy a nevelési év végéig meg tudják oldani a
problémát.
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:
5/2020. (I. 15.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2019/2020.
nevelési évi munkatervéről
Szekszárd-Szedres-Medina
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 2019/2020. nevelési évre szóló munkatervét
és az abban foglaltakat támogatja;
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Határidő: 2020. január 15.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
2.

felhívja a társulás munkaszervezetének vezetőjét,
hogy jelen határozatot küldje meg az óvoda
vezetőjének.

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

6. Beszámoló a 2019. év II. félévében elfogadott határozatok végrehajtásáról
Zaják Rita Andrea elnök: Az előterjesztés készítőjét kérdezi, kívánja-e kiegészíteni az
előterjesztést.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: A Társulási Tanács korábban
félévente tekintette át határozatainak végrehajtását, most ismét erre kerül sor.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, egyéb 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:
6/2020. (I. 15.) TT határozat
a 2019. év II. félévében elfogadott határozatok
végrehajtásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa az 16-17/2019. (VII. 3.) és a 18-22/2019.
(IX. 5.) határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: 2020. január 15.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke

7. Egyebek
Zaják Rita Andrea elnök: Kérdezi, van-e javaslat az Egyebek napirendi ponthoz.
Kovács János alelnök: Kifejezi reményét, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a
tanácstagok a jövőben is mindig biztosítani tudják majd a határozatképességet. Nem egyszerű
feladat megszervezni, hogy minden településről el tudjon jönni a megfelelő számú képviselő.
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Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: A mai ülés időpontjának
meghatározása során úgy tűnik, hogy a 15 óra utáni kezdés mindenkinek megfelelő lehet,
lehetőség szerint szerdai napon.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér tanácstag: Ő javasol egy negyedórával későbbi kezdést, ami a
szekszárdi tagoknak is kedvezőbb, és a szedresiek, medinaiak számára sem túl késői.
A tanácstagok egyetértésüket fejezik ki.
Vén Attila tanácstag: Jelezni kívánja a tanácstagoknak, hogy Medina képviselő-testülete 2020.
január 30-i ülésén dönt arról, hogy kiválik a társulásból. Az erről szóló határozatot azonnal
eljuttatják a társuláshoz. Hangsúlyozza, hogy nagyon elégedettek voltak a társulás munkájával,
de anyagi megfontolások miatt szükséges meghozniuk ezt a döntést, mivel a jelenlegi
szabályozás szerint csak önálló fenntartóként tudnak hozzájutni a Medina számára fontos
rendkívüli települési támogatáshoz.
Dr. Herczig Hajnalka jegyző: Medinának jelenleg a település számára jelentős összegű
tartozása áll fenn Szekszárddal szemben, de azt kérik, hogy Szekszárd ne indítson inkasszót.
Ígérik, hogy minden tartozásukat kifizetik.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Finanszírozási szempontból valóban nem jelent már plusz
bevételt a társulási forma, így Medina számára sem lehet már gazdaságos. Javasolja, hogy
készítsenek egy fizetési ütemtervet, és a kérelmet címezzék Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának.
Dr. Herczig Hajnalka jegyző: Céljuk mindenképpen az, hogy a tartozásukat kifizessék. A
szekszárdi polgármesteri hivatal részéről valóban nagyon szép, jól előkészített anyagokat
kaptak, s a tájékoztatással, együttműködéssel is teljes mértékben elégedettek voltak,
részükről csak a pénzügyeket volt nehéz átlátni.
Kovács János alelnök: Az utóbbi megjegyzéssel nem ért egészen egyet. A sarokszámok
megvoltak, ő ezeket korrektnek is tartja, ezen a területen is megfelelő a partnerkapcsolat.
Zaják Rita Andrea elnök: Ígéretet tesz arra, hogy a jelzéseket, a kérést és a véleményeket
továbbítja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felé.

Egyéb javaslat, további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Zaják Rita Andrea elnök az
ülést 15 óra 35 perckor berekesztette.
K.m.f.

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

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