Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B. 183-4/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2017.
október 25-én (szerdán) 11 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Polgármesteri
Tárgyalójában tartott üléséről.

Jelen vannak:
Kovács János alelnök,
Balogh Ferenc tanácstag,
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag,
Lang Katalin tanácstag,
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 5 fő

Távolmaradását jelezte:
Ács Rezső elnök.

Tanácskozási joggal megjelent:
Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
Horváth Erika intézményvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető.

Kovács János alelnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 5 tagja
az ülésen megjelent, a Társulási Tanács határozatképes, és megnyitja az ülést.
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e valakinek a napirendre vonatkozóan új javaslata,
kiegészítése.

Kovács János alelnök – miután a napirenddel kapcsolatban kiegészítés és javaslat nem
hangzott el – szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó kibővített javaslatot,
melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott az alábbiak szerint:
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NAPIREND
1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének 2.
módosítása
(23. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet 2016/2017. nevelési évének munkája
(18. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
3. Tájékoztató a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és
Napközbeni Gyermekfelügyelet épületeinek 2017. évi nyári kihasználtságáról
(20. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
4. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017/2018.
nevelési évi munkaterve
(19. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító
okiratának módosítása
(22. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
6. Beszámoló a 2017. év I. félévében elfogadott határozatok végrehajtásáról
(21. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
7. Egyebek

1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének
második módosítása
Kovács János alelnök: Kérdezi az előadót, van-e valami kiegészítése az előterjesztéshez.
Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Köszöni, de nincs kiegészítése.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:
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18/2017. (X.25.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2017. évi költségvetésének módosításáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
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
2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) 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 a Társulás 2017. évi
költségvetésének
a) bevételi főösszegét 256 578 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 256 578 ezer Ft-ban
állapítja meg.

2.

A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg
a) működési célú összegét: 255 278 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú összegét: 1 100 ezer Ft-ban
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.
3

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
IV. A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Határidő: 2017. október 25.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző

2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet 2016/2017. nevelési évének munkája
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés,
hozzászólás. Megköszöni az intézmény éves munkáját.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:
19/2017. (X.25.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda 2016/2017. nevelési
évének munkájáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Társulás

a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes ÓvodaBölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet
2016/2017. nevelési évi munkájáról szóló
összefoglalót elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2.

Óvodafenntartó

2017. október 25.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

megköszöni az intézmény vezetőjének és valamennyi
dolgozójának a nevelési évben végzett eredményes
munkát.
Határidő:
Felelős:

2017. október 25.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
4

3. Tájékoztató a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és
Napközbeni Gyermekfelügyelet épületeinek 2017. évi nyári kihasználtságáról
Kovács János alelnök: Ismét kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Gyakorlatilag nincs más
teendő, mint tudomásul venni az adatokat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:

20/2017. (X.25.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet épületeinek
2017. évi nyári kihasználtságáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes
Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde
és
Napközbeni
Gyermekfelügyelet 2017. évi nyári kihasználtságáról szóló
tájékoztatót megköszöni és tudomásul veszi.
Határidő: 2017. október 25.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

4. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017/2018. nevelési
évi munkaterve
Kovács János alelnök: A munkaterv a tavalyihoz hasonlóan, a jogszabályoknak megfelelően
készült el. Kérdezi, van-e kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:
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21/2017. (X.25.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda 2017/2018. 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 és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017/2018.
nevelési évre szóló munkatervét és az abban
foglaltakat támogatja;
Határidő:
Felelős:

2.

2017. október 25.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

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

2017. november 3.
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának
módosítása
Kovács János alelnök: A módosítás oka világos, kérdezi, van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:
22/2017. (X.25.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes
Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa

Óvodafenntartó
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Társulás

1.

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.

felhívja elnökét a módosító okirat aláírására;
Határidő:
Felelős:

3.

2017. október 25.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

2017. október 30.
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:

2017. november 3.
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

6. Beszámoló a 2017. év I. félévében elfogadott határozatok végrehajtásáról
Kovács János alelnök: Ez is ismerős napirendi pont, a korábbi döntések végrehajtásáról.
Kérdezi, van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:

23/2017. (X.25.) TT határozat
a 2017. év I. félévében elfogadott határozatok
végrehajtásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa elfogadja az 1-4/2017. (II.15.), 5-6/2012.
(II.27.), 7-12/2017. (V.29.), valamint a 13-17/2017. (VI.29.)
határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót.
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Határidő: 2017. október 25.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

7. Egyebek
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e javaslat az Egyebek napirendi ponthoz.
Horváth Erika intézményvezető: Igen, két dolgot szeretne megbeszélni a társulási tanáccsal.
Szeretne egy elvi állásfoglalást kérni azzal kapcsolatban, mennyire kívánja a fenntartó
támogatni annak lehetőségét, hogy a 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjba vonuló kollégák
nyugdíjuk mellett megbízással visszajöjjenek az óvodába dolgozni. Véleménye szerint ez –
azon kívül, hogy komoly kiadást jelent a fenntartónak és gátolja a fiatal, pályakezdő
óvodapedagógusok alkalmazását – ellenérzést válthat ki a többi alkalmazottból, hiszen így az
idős munkavállaló havi „bevétele” jelentősen meghaladja az övékét. Ugyanakkor nem biztos,
hogy teljesítményük is ennek megfelelő.
Kovács János alelnök: Véleménye szerint kivételes esetben kellene megadni ezt a lehetőséget,
akkor, ha más módon nem lehet biztosítani az ellátást.
Vén Attila tanácstag: Egyetért a véleménnyel.
Horváth Erika intézményvezető: Köszöni a megerősítést. A másik kérés a többi szekszárdi
óvodát is érinti, nem csak a sajátját. Már korábban is jelezte, hogy a megnövekedett
számítógép-használat miatt szükség lenne városi szinten legalább egy olyan számítógépes
szakemberre vagy legalábbis a számítógépekhez értő emberre, akihez fordulhatnának, ha
gondjuk akad a gépek használata során. Szeretné kérni Csillagné Szánthó Polixéna tanácstagot,
hogy kérésüket képviselje a város előtt.
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag: Megérti a problémát és ígéri, hogy támogatni fogja a
kérés teljesítését.
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e egyéb kérdés, javaslat.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kovács János alelnök az ülést 11 óra 50
perckor berekesztette.
K.m.f.

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

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