Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B. 66-2/2018.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2018.
március 26-án (hétfőn) 11 óra 00 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Műszaki Tárgyalójában tartott
üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső elnök,
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag,
Lang Katalin tanácstag,
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 4 fő
Távolmaradását jelezte:
Kovács János alelnök,
Balogh Ferenc tanácstag.
Tanácskozási joggal megjelent:
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
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 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. „Megbízási szerződés a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számú „Kadarka
utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében a Szekszárd, Kadarka u. 110.
398/7 hrsz-on mini bölcsőde építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák
elvégzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(9. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
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2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító
okiratának módosítása
(10. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
3. Egyebek

1. „Megbízási szerződés a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számú „Kadarka utcai
mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében a Szekszárd, Kadarka u. 110. 398/7
hrsz-on mini bölcsőde építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák
elvégzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
Ács Rezső elnök: Az előterjesztés egyértelmű, a döntés a határidők miatt sürgős. Kérdezi, vane 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:
9/2018. (III.26.) TT határozat
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számú
„Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt
keretében a Szekszárd, Kadarka u. 110, 398/7 hrsz-on
mini bölcsőde építési munkáihoz kapcsolódó műszaki
ellenőri munkák elvégzésére szóló megbízási
szerződésről

Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

megállapítja
a
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
azonosító számú „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című projekt keretében a Szekszárd,
Kadarka u. 110. 398/7 hrsz-on mini bölcsőde építési
munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák
elvégzésére tárgyú értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás kapcsán, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. tette.
Határidő:
Felelős:

2018. március 26.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
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2.

jóváhagyja, hogy a Társulás a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kössön szerződést a TOP6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú projekt
terhére.
Határidő:
Felelős:

3.

2018. március 26.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

felhatalmazza elnökét a megbízási szerződés
aláírására, a munkaszervezet-vezetőt pedig annak
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2018. március 28.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának
módosítása
Ács Rezső elnök: Kérdezi, van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés,
hozzászólás.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Igen. Szeretné jelezni, hogy a
szükséges egyetértéseket és véleményeket megkérték, de még nem érkezett meg mindegyik.
Kéri, hogy az érintettek mielőbb pótolják ennek megküldését. Addig az államkincstár nem
jegyzi be a módosításokat, amíg a határozatokat, illetve a társulás miatt a módosított társulási
megállapodást is be nem küldjük részükre.
Horváth Erika intézményvezető: Kérdezi, hogy április közepére megkaphatják-e az alapító
okiratot és az államkincstár határozatát a bejegyzésről.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Nem valószínű. Csak reméli,
hogy legalább addig be tudja küldeni az okiratokat. Az államkincstár gyorsan dolgozik, de még
így is idő, mire a dokumentumok rendben megérkeznek. Reméli, hogy hiánypótlási
kötelezettségük sem lesz, ettől is függ.
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag: Úgy gondolja, május közepére talán rendben lesz
minden.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Ács Rezső elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács –
melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag elfogadott,
és meghozta a következő határozatot:
10/2018. (III.26.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes
Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

2018. március 26.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

felhívja elnökét a módosító okirat aláírására;
Határidő:
Felelős:

3.

Társulás

a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes
Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítását és
egységes szerkezetű alapító okiratát az 1. és 2. számú
melléklet szerinti tartalommal és formában hagyja
jóvá;
Határidő:
Felelős:

2.

Óvodafenntartó

2018. április 15.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

felhívja a munkaszervezet-vezető jegyzőt az
okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóságához történő benyújtására a törzskönyvi
nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

3. Egyebek
Ács Rezső elnök: Kérdezi, van-e javaslat az Egyebek napirendi ponthoz.
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Szót kér és tájékoztat arról, hogy
eljuttatta a tanácstagoknak azt a pénzügyi kimutatást, amit az előző ülésen kértek, beleértve
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a 2016. és 2017. évek kiadásainak összehasonlítását. Kérdezi, van-e esetleg kérdés a
táblázatokkal kapcsolatban.
Vén Attila tanácstag: Köszöni a kimutatást, nincs kérdése. Természetesen elfogadják a
számokat, de azért elmondja, hogy Medina költségvetését meglehetősen súlyosan érinti a 7
millió forintos hozzájárulási kötelezettség.
Horváth Erika intézményvezető: Sajnos neki is említenie kell egy költségvetést is érintő
problémát. Nemrég ellenőrizték a családi napköziknél a 2016-os év normatíva-igénylését. El
kell, hogy mondja, Szekszárd és Medina esetében is visszafizetési kötelezettséget állapított
meg a hatóság, mivel mindkét településen volt két-két gyermek, aki – bár elmúlt hároméves –
továbbra is családi napköziben maradt, de nem történt meg az óvodalátogatás alóli
felmentése, amit a jegyző határozattal tehet meg.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Szekszárd jegyzője adott ki
ilyen határozatokat – nyilvánvalóan más esetekben –, de úgy emlékszik, a 2. Számú Óvodára
vonatkozóan is volt ilyen. Egyébként ezt a szülőnek kell kérnie, az óvodai beíratási felhívásban
ez a tájékoztatás szerepel is.
Horváth Erika intézményvezető: Így igaz. De ezekben az esetekben ez a kötelezettség
elkerülte a figyelmet, ezért erre a jövőben jobban fognak vigyázni.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Ács Rezső elnök az ülést 11 óra 20 perckor
berekesztette.

K.m.f.

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

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