Ikt.szám: VI. 519-1/2013.
Jegyzıkönyv

Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2013.
július 23-án (kedden) 14 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) I. emeleti Polgármesteri
Tárgyalójában tartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Kovács János alelnök,
Balogh Ferenc tanácstag,
Lemle Béláné tanácstag,
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 4 fı
Távolmaradását jelezte: Horváth István elnök,
Balogh József tanácstag.
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Göttlinger István aljegyzı,
Honti Sándor jegyzı,
Pál József igazgatóság-vezetı,
Tamási Anna osztályvezetı,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívott:
Horváth Erika intézményvezetı.

Kovács János alelnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 4
tagja az ülésen megjelent, a Tanács határozatképes, és megnyitja az ülést.
Kovács János alelnök – miután a napirenddel kapcsolatban kiegészítés, új javaslat nem
hangzott el – szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fı – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az
alábbiak szerint:
NAPIREND
1. Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi magasabb
vezetıi beosztására kiírt pályázat elbírálására
(1SzedresMedina2013 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István elnök
2. Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2013/2014.
nevelési évi óvodai csoportjaira
(2SzedresMedina2013 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István elnök
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3. Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi bölcsıdei és
családi napközis szakmai programjainak jóváhagyására
(3SzedresMedina2013 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István elnök
4. Tájékoztató egyes költségvetési feladatokról és kérdésekrıl
(4SzedresMedina2013 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István elnök
5. Egyebek

1. Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi magasabb
vezetıi beosztására kiírt pályázat elbírálására
Kovács János alelnök: Köszönti Horváth Erikát, a pályázót és intézményvezetıt, s
megállapítja, hogy a társulásban résztvevı önkormányzatok mind megtárgyalták az
elıterjesztést, s valamennyien javasolják Horváth Erika megbízását.
A napirenddel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 4 fı – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következı határozatot:
4/2013. (VII.23.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi vezetıjének megbízásáról

1. Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi
CXC. törvény 66-68. §-ai és 83. §-a, a nevelési-oktatási
intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
189-190. §-ai, valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A §-a és a Kjt.
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezı
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi
magasabb vezetıi feladatának ellátásával 2013. augusztus
1. napjától 2018. július 31. napjáig
Horváth Erikát
bízza meg.
Havi illetményét a határozat melléklete szerint állapítja
meg.
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2. A Tanács felkéri elnökét a szükséges munkáltatói
intézkedések megtételére.
Határidı: 2013. július 31.
Felelıs: Horváth István elnök

Kovács János alelnök: Gratulál Horváth Erikának a megbízáshoz.

2. Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2013/2014.
nevelési évi óvodai csoportjaira
Kovács János alelnök: Átadja a szót dr. Horváth Annamária oktatási referensnek.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Elmondja, hogy az elıterjesztést a korábbi
határozati javaslattal már tárgyalták és elfogadták az önkormányzatok képviselı-testületei, de
– mivel idıközben megjelent a köznevelési törvény módosítása, mely szerint a központi
költségvetés által az óvodatitkár, a dajka vagy gondozó és takarító, illetve a pedagógiai
asszisztensi álláshely finanszírozott – egy módosított határozati javaslat került a Társulási
Tanács elé. Elmondja azt is, hogy az intézményvezetıvel egyeztetve a határozati javaslat
kiegészült a bölcsıdei és a családi napközis csoportokra vonatkozó rendelkezéssel is. A
javaslat tartalmát ismerteti.
Kovács János alelnök: Megjegyzi, hogy Szedresben a dajkák mellett korábban is
foglalkoztattak gondozó és takarító álláshelyen egy személyt, s a jövıben is foglalkoztatni
kívánják. Kéri ennek feltüntetését a határozati javaslatban.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Köszöni a kiegészítést. Megjegyzi, hogy ez az
álláshely a továbbiakban sem finanszírozható a központi költségvetésbıl, ezért a társulási
megállapodás szerint ennek költségeit Szedres Község Önkormányzata viseli.
Pál József igazgatóság-vezetı: Azt kéri, hogy ez a kötelezettség jelenjen meg a határozatban
is.
Horváth Erika intézményvezetı: Elmondja, hogy a központilag finanszírozott létszámmal
különösen Medina esetében nehéz a feladatellátás. Korábban emiatt többször is egyeztetett
Vén Attila polgármesterrel és dr. Horváth Annamária oktatási referenssel arról, hogy
valamennyi érintett számára a lehetı legkedvezıbb módon legyen megoldható a probléma. A
családi napközit érintı pályázati kötelezettség miatt is szükség van a feladatellátás
átszervezésére. Elmondja, hogy a családi napközi álláshelyei nem államilag finanszírozottak,
a költséghatékony megoldás egyértelmően munkaszervezési feladat.
Lemle Béláné tanácstag: Szeretné hallani, hogy akkor miképpen módosul a határozati
javaslat Szedresre vonatkozó pontja.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Felolvassa az elhangzott módosító javaslatokkal
is kiegészített határozati javaslatot.
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A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kovács János alelnök szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot, melyet a
Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fı – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
meghozta a következı határozatot:

5/2013. (VII.23.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2013/2014. nevelési évi
óvodai, bölcsıdei és családi napközis csoportjairól

I.

Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási
Tanácsa
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 13. § (1) bekezdése, valamint a nemzeti
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. §
(2) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá a
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi
2013/2014. nevelési évi óvodai csoportjainak indítását:
1. A 2. Számú Óvoda 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
segítı)
álláshellyel.
A
jogszabályi
rendelkezések változására tekintettel 2 pedagógiai munkát
közvetlenül segítı álláshely bıvítésére kerül sor.
2. A 2. Számú Óvoda szedresi feladat-ellátási helyén 3
óvodai csoport indulhat 6 óvodapedagógus, valamint 3
dajka, 1 gondozó és takarító, illetve 1 pedagógiai
asszisztens (összességében 6 pedagógus és 5 pedagógiai
munkát közvetlenül segítı) álláshellyel. A jogszabályi
rendelkezések változására tekintettel 1 pedagógiai munkát
közvetlenül segítı álláshely bıvítésére kerül sor.
A központi költségvetés által nem finanszírozott 1
gondozó és takarító álláshely többlet költsége a társulási
megállapodás IV. fejezet 3.4. d) pontja alapján Szedres
Község Önkormányzatát terheli.
3. A 2. Számú Óvoda medinai feladat-ellátási helyén 1
óvodai csoport indulhat 2 óvodapedagógus, valamint 1
dajka (összességében 2 pedagógus és 1 pedagógiai munkát
közvetlenül
segítı)
álláshellyel.
A
jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel 0,8 pedagógiai munkát
közvetlenül segítı álláshely megszüntetésére kerül sor.
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A 2. Számú Óvodában tehát összesen 11 óvodai csoport
indulhat 24 pedagógus és 16 pedagógiai munkát
közvetlenül segítı álláshely biztosításával.

II.

A Tanács az Mötv. 13. § (1) bekezdése, illetve a
gyermekjóléti,
személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl rendelkezı
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján
2013. szeptember 1-tıl az alábbiak szerint hagyja jóvá a
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi
bölcsıdei és családi napközis csoportjainak mőködését:
1. A 2. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási helyein 1
bölcsıdei csoport indulhat 2 kisgyermekgondozó és 1
dajka álláshellyel.
2. A 2. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási helyein 1
családi napközis csoport indulhat 1,5 családi napközis
nevelı álláshellyel.
3. A 2. Számú Óvoda medinai feladat-ellátási helyén 1
családi napközis csoport indulhat 1,5 családi napközis
nevelı álláshellyel.
A 2. Számú Óvodában tehát összesen 1 bölcsıdei és 2
családi
napközis
csoport
indulhat
2
kisgyermekgondozó és 1 dajka, valamint 3 családi
napközis nevelı álláshely biztosításával.

III.

A Tanács a 2013. szeptembertıl decemberig történı
idıszak finanszírozására – amennyiben indokolt – 2013.
szeptember 30-ig tér vissza.
Határidı: 2013. július 31., illetve 2013. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István elnök

3. Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi bölcsıdei és
családi napközis szakmai programjainak jóváhagyására
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 4 fı – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következı határozatot:
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6/2013. (VII.23.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi bölcsıdei és családi napközis
szakmai programjainak jóváhagyásáról

1. Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1)
bekezdés d) pontja alapján jóváhagyja a Szekszárdi 2.
Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi bölcsıdei és
két családi napközis csoportjának szakmai programját.
2. A tanács felkéri munkaszervezetét, hogy a határozatot
juttassa el a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához.
Határidı: 2013. július 31.
Felelıs: Horváth István elnök

4. Tájékoztató egyes költségvetési feladatokról és kérdésekrıl
Kovács János alelnök: Átadja a szót dr. Horváth Annamária oktatási referensnek.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: A kiküldött határozati javaslat nem tartalmazza
a munkaszervezet számára adott határidıt, erre kéri a pénzügyi osztály képviselıinek
javaslatát is.
Tamási Anna osztályvezetı: Úgy véli, hogy a 2013. szeptember 30. tartható határidı, így a
szabályzatot a szekszárdi közgyőlés is el tudja fogadni. Tájékoztatja a Tanács tagjait, hogy a
Társulás már rendelkezik saját bankszámlával, az elnök aláírási jogosultságát már le is
jelentették. Kérdi, hogy az alelnök kíván-e aláírási jogosultságot.
Kovács János alelnök: Nem tudja, szükséges-e vagy célszerő-e ez.
Honti Sándor jegyzı: Mindenképpen ajánlatos, hogy az elnök akadályoztatása esetén az
aláírás megoldható legyen. Külön-külön, önálló aláírási jogosultság célszerő.
Tamási Anna osztályvezetı: Intézkedni fog az ügyben.
A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 4 fı – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következı határozatot:
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7/2013. (VII.23.) TT határozat
kötelezettségvállalásra, utalványozásra és ellenjegyzésre jogosultságról a SzekszárdSzedres-Medina Óvodafenntartó Társulás, illetve a Szekszárdi 2. Számú Óvoda,
Bölcsıde és Családi Napközi mőködésével összefüggésben
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa a kötelezettségvállalási, utalványozási
és egyéb pénzügyi-gazdálkodási jogköröket az alábbiak
szerint szabályozza:
1. A társulás nevében kötelezettségvállalási, utalványozási és
teljesítésigazolási jogkörrel Horváth István elnök, illetve
Kovács
János
alelnök
rendelkezik.
Pénzügyi
ellenjegyzésre, érvényesítésre, adatszolgáltatásra a társulás
munkaszervezete jogosult.
2. A Tanács felkéri munkaszervezetét, hogy Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdálkodási
Szabályzatát az 1. pontban meghatározottak szerint
egészítse ki.
3. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi
Napközi
tekintetében
kötelezettséget
vállalni,
utalványozni és teljesítést igazolni az intézmény vezetıje
és az általa kijelölt személy jogosult.
A kötelezettségvállalás, utalványozás, teljesítésigazolás, a
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és adatszolgáltatás
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményi
Gazdálkodási Szabályzata szerint történik.
Határidı: 2013. július 23.
a 2. pont tekintetében: 2013. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István elnök
Pál József igazgatóság-vezetı

5. Egyebek
Kovács János alelnök: Átadja a szót Honti Sándor jegyzınek.
Honti Sándor jegyzı: Javasolja, hogy az óvodai étkeztetésre vonatkozóan minél elıbb
szülessen meg a megállapodás, mivel könyvelés szempontjából a jelenlegi helyzet egyelıre
problémát okoz. A társulási megállapodás nem tartalmaz konkrét szabályozást erre
vonatkozóan, csak arra utal, hogy az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokról és a térítési díjak
beszedésérıl külön feladat-ellátási megállapodást kell kötni.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: A társulási megállapodás egyeztetésének és
elfogadásának idıpontjában még sok nyitott kérdés volt ezzel kapcsolatban, ezért nem ott lett
szabályozva ez a feladat.
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Horváth Erika intézményvezetı: A probléma ott van, hogy a három település a gyermekek
étkeztetését háromféleképpen oldja meg, de a térítési díjak beszedésével és a számlázással
kapcsolatban mindenféleképpen meg kellene állapodni.
Pál József igazgatóság-vezetı: A megoldásra záros határidıt kell kitőzni, javasolja egy
egyeztetı bizottság létrehozását, melynek tagjai lennének Horváth Erika intézményvezetı,
Tamási Anna a pénzügyi osztály részérıl, illetve a települések hivatalai részérıl a gazdaságis
szakemberek. A koordinálásra megkérné az intézményvezetıt azzal, hogy az egyeztetést a
jövı hét közepére le kellene zárni.
Horváth Erika intézményvezetı: Ha ezzel mindenki egyetért, vállalja a feladatot.
A jelenlevık egyetértésükrıl biztosítják.
Kovács János alelnök: Javasolja, hogy a finanszírozás ütemérıl is havonta-negyedévente
tartsanak egyeztetést, hogy az önkormányzatok tudjanak kalkulálni.
Pál József igazgatóság-vezetı: A költségvetési törvényben megjelenı 1-4 és 1-8 hónapos
finanszírozásnál arányaiban nagy szakadékot lát, negatív a tendencia, erre is számítaniuk kell
az önkormányzatoknak.
Horváth Erika intézményvezetı: Tárgyalásra javasolja, hogy a társult önkormányzatok a
közüzemi díjakat (mőködtetés) maguk finanszírozzák, ık egyenlítsék ki a számlákat. Ez
Medina esetében így történik, s a dolog nagyon jól mőködik, hiszen a település polgármestere
a helyszínen jobban tudja ellenırizni a tagintézmény fogyasztását, legyen szó áramról vagy
gázról.
Kovács János alelnök: A szakmai egyeztetés ezzel kapcsolatban is megtörténhet.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kovács János alelnök az ülést 15 óra 20
perckor berekesztette.

Kmf.
………………………….
Kovács János
Társulási Tanács alelnöke

Ellenjegyzem:
…………………………….
Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı

