Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B. 66-7/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2018.
november 6-án (kedden) 08 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Konferenciatermében
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 javaslata, kiegészítése.
Dr. Horváth Annamária jegyzőkönyvvezető: Igen. A meghívóval egy előterjesztést küldött ki,
később pedig pótlólag egy másodikat is, amit szintén kér napirendre venni.
Ács Rezső elnök – miután a napirenddel kapcsolatban további kiegészítés nem hangzott el –
szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó kiegészített javaslatot, melyet a
Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az
alábbiak szerint:

NAPIREND
1. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde szedresi és medinai mini bölcsődei
csoportjainak szakmai programja
(31. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
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2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda 2018/2019. nevelési évi munkaterve
(32. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
3. Egyebek

1. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde szedresi és medinai mini bölcsődei csoportjainak
szakmai programja
Ács Rezső elnök: Kérdezi, van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Csak arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az
előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik. Külön kérné elfogadni a szedresi és a medinai
csoportok szakmai programját.
Ács Rezső elnök: Rendben van, a két határozat elfogadása két szavazással történik.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.

Ács Rezső elnök szavazásra teszi fel a szedresi mini bölcsőde szakmai programjára
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

33/2018. (XI. 6.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde szedresi mini
bölcsődei csoportjának szakmai programjáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Társulás

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d)
pontja alapján a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde
szedresi mini bölcsődei csoportjának szakmai
programját jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2.

Óvodafenntartó

2018. november 6.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

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

2018. november 12.
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

Ács Rezső elnök szavazásra teszi fel a medinai mini bölcsőde szakmai programjára
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

34/2018. (XI. 6.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde medinai mini
bölcsődei csoportjának szakmai programjáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Társulás

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d)
pontja alapján a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde
medinai mini bölcsődei csoportjának szakmai
programját jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2.

Óvodafenntartó

2018. november 6.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

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

2018. november 12.
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda 2018/2019. nevelési évi munkaterve
Ács Rezső elnök: Ismét kérdezi, van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, 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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35/2018. (XI. 6.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda 2018/2019. 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 2018/2019. nevelési évre szóló munkatervét
és az abban foglaltakat támogatja;
Határidő:
Felelős:

2.

2018. november 6.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

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

2018. november 15.
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

3. Egyebek
Ács Rezső elnök: Kérdezi, van-e javaslat az Egyebek napirendi ponthoz.
A napirendi ponthoz javaslat nem érkezett.

További 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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