Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B. 66-6/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2018.
október 8-án (hétfőn) 08 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Házasságkötő termében 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:
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens,
Kaló Gábor műszaki ellenőr,
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 javaslata,
kiegészítése.
Dr. Horváth Annamária jegyzőkönyvvezető: Igen. A meghívóval három előterjesztést küldött
ki, később pedig pótlólag egy negyediket is, ezeket mind kéri napirendre venni. A pályázati
referens készített azóta egy további előterjesztést, melyet az ülés előtt osztottak ki, ezt is kérik
megtárgyalni.

Kovács János alelnök – miután a napirenddel kapcsolatban további kiegészítés nem
hangzott el – szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó kiegészített javaslatot,
melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott az alábbiak szerint:
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NAPIREND
1. Az „Adásvételi szerződés Szekszárd- Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás TOP6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, ’Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása’
c. pályázatának megvalósításához szükséges eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati
eljárás eredménye
(26. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
2. Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása a TOP-6.2.1-15-SE1-201600002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt
keretében
(27. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
3. Tájékoztató a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde
épületeinek 2018. évi nyári kihasználtságáról
(28. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
4. Aláírási jogosultság engedélyezése
(29. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
5. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
a pótmunkák kapcsán, továbbá a kivitelezői vállalkozási szerződés határidő
módosítása
(30. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
6. Egyebek

1. Az „Adásvételi szerződés Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás TOP6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, ’Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása’ c.
pályázatának megvalósításához szükséges eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
Kovács János alelnök: Kissé bonyolultnak találja a címet, véleménye szerint jobb lenne, ha a
határozatban a pályázati eljárás helyett a beszerzési eljárás kifejezés szerepelne, mivel végül
is eszközbeszerzésről van szó.
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: Nincs kifogása a módosítással szemben és köszöni
az észrevételt.
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e egyéb kiegészítés, kérdés, hozzászólás.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a
Társulási Tanács – melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
meghozta a következő határozatot:
28/2018. (X. 8.) TT határozat
az „Adásvételi szerződés Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, ’Kadarka
utcai mini bölcsőde létrehozása’ c. pályázatának
megvalósításához szükséges eszközbeszerzésre” tárgyú
beszerzési eljárás eredményéről
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

2018. október 8.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

felhívja a jegyzőt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket
az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

3.

Társulás

megállapítja, hogy az „Adásvételi szerződés a TOP
6.2.1-15-SE1-2016-0002 azonosítószámú Kadarka
utcai mini bölcsőde elnevezésű pályázat keretében” az
eszközökre vonatkozó meghívásos, értékhatár alatti
beszerzési eljárás kapcsán a legkedvezőbb ajánlatot a
Gárdi és Társa Kft. (7100 Szekszárd, Bikavér u. 2.)
tette;
Határidő:
Felelős:

2.

Óvodafenntartó

2018. október 15.
Dr. Molnár Kata jegyző

felhívja az elnököt az 1. pont szerinti ajánlattevővel
kötendő szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. október 15.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző

2. Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében
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Kovács János alelnök: Ismét a mini bölcsődét érinti a döntés. Kérdezi, van-e kérdés,
hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés 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:
29/2018. (X. 8.) TT határozat
konzorciumi együttműködési megállapodás
módosításáról a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című projekt keretében
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Társulás

elfogadja
a
konzorciumi
együttműködési
megállapodás módosítását a TOP-6.2.1-15-SE1-201600002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde”
című pályázat keretében;
Határidő:
Felelős:

2.

Óvodafenntartó

2018. október 8.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

felhívja az elnököt a konzorciumi együttműködési
megállapodás módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. október 15.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző

3. Tájékoztató a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde
épületeinek 2018. évi nyári kihasználtságáról
Kovács János alelnök: Ez egy szokásos beszámoló, kérdezi, van-e kiegészítés, kérdés,
hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás, kérdés 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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30/2018. (X. 8.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes
Óvoda-Bölcsőde épületeinek 2018. évi nyári
kihasználtságáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és
Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018. évi nyári kihasználtságáról
szóló tájékoztatót megköszöni és tudomásul veszi.
Határidő: 2018. október 8.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

4. Aláírási jogosultság engedélyezése
Kovács János alelnök: Nem hiszi, hogy bárkinek is kifogása lenne a kéréssel kapcsolatban, de
kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés 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:
31/2018. (X. 8.) TT határozat
aláírási jogosultságról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Óvodafenntartó

Társulás

egyetértését adja ahhoz, hogy a Szekszárd-SzedresMedina
Óvodafenntartó
Társulás
Magyar
Államkincstárnál
vezetett
10046003-0034791800000017 Eu.forr.fin.progr.leb.szla-TOP-6.2.1-15-SE12016-00002 számlája feletti rendelkezésre további
jogosultként Tamási Anna igazgatóságvezető, Zsiga
Marianna osztályvezető, Rieger Beáta osztályvezető
bejelentésre kerüljön;
Határidő:
Felelős:

2018. október 8.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
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2.

felhívja a munkaszervezet-vezetőt, hogy az ehhez
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

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

5. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a
pótmunkák kapcsán, továbbá a kivitelezői vállalkozási szerződés határidő módosítása
Kovács János alelnök: Ismét kérdezi, van-e esetleg 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:
32/2018. (X. 8.) TT határozat
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú,
„Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a
pótmunkák kapcsán, továbbá a kivitelezői vállalkozási
szerződés határidő-módosításáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Társulás

elfogadja, hogy a „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása”
című
projekt
megvalósításához
szükséges önerőt, nettó 1.267.554,- Ft-ot Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítsa;
Határidő:
Felelős:

2.

Óvodafenntartó

2018. október 8.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

elfogadja, hogy a kivitelezői vállalkozási szerződés
határideje 2018. december 3-ra módosuljon;
Határidő:
Felelős:

2018. október 8.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
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3.

felhívja az elnököt a kivitelezővel kötött szerződés 2.
számú módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. október 11.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

6. Egyebek
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e javaslat az Egyebek napirendi ponthoz.
Horváth Erika intézményvezető: Tájékoztat a mini bölcsődei csoportok beindításáról.
Szekszárdon – az előző napirendi pontban is elfogadottak szerint – sajnálatos módon tovább
csúszik a mini bölcsődei csoportok működésének megkezdése, ő azonban ígéretet tett a
szülőknek, hogy amennyiben szükséges, elhelyezi gyermekeiket a rendelkezésre álló
férőhelyeken, biztosítani fogja a felügyeletüket. Ezt mindenképpen azokkal a kollégákkal
szeretné végrehajtatni, akik a későbbiekben foglalkozni fognak az érintett gyermekekkel,
viszont sajnos ezekre a gyerekekre nem tud normatívát igényelni. Ezért kéri a fenntartó
támogatását, ami ebben az esetben jelentősebb anyagi támogatást is jelent.
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag: Sajnálja, hogy még tovább húzódik a kivitelezés, de
maximálisan megérti a szülők és az intézményvezető helyzetét is.
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: Javasolja, hogy az intézményvezető juttassa el
kérelmét írásban Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesteréhez és a jegyzőhöz. A levélben
jelölje meg azt is, hogy nagyjából mekkora plusz költséget jelentene ez.
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kovács János alelnök az ülést 09 óra 00
perckor berekesztette.

K.m.f.

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

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