Ikt.szám: VI. 194-4/2014.
Jegyzıkönyv

Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2014. december 17-én (szerdán) 08 óra 00 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Konferenciatermében tartott
tisztújító ülésérıl.
Jelen vannak: Ács Rezsı polgármester (Szekszárd Megyei Jogú Város),
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı (Szekszárd Megyei Jogú Város),
Kovács János polgármester (Szedres Község),
Balogh Ferenc alpolgármester (Szedres Község),
Vén Attila polgármester (Medina Község),
Lang Katalin alpolgármester (Medina Község),
dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Pál József igazgatóság-vezetı,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzıkönyvvezetı.

Ács Rezsı, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere köszönti a
megjelenteket a Társulási Tanács tisztújító ülésén, melyen rögtön több ügyben is döntést kell
hozniuk. Megállapítja, hogy a társulásban részt vevı önkormányzatok valamennyi delegáltja
– 6 fı – az ülésen megjelent, a Társulási Tanács határozatképes.
Ács Rezsı polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, amelyet a Társulási Tanács –
melynek létszáma 6 fı – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az alábbiak szerint:

NAPIREND
1. A Társulási Tanács elnökének és alelnökének megválasztása
(23. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı, munkaszervezet-vezetı
2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás szervezeti és mőködési
szabályzatának módosítása
(18. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: ……………… Társulási Tanács elnöke
3. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetésérıl
szóló 3/2014. (II.4.) TT határozat második módosítása
(25. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: ……………… Társulási Tanács elnöke
4. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2013/2014. nevelési
évének munkája
(19. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: …………. Társulási Tanács elnöke
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5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési
évre szóló munkaterve
(20. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: …………….. Társulási Tanács elnöke
6. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési
évi csoportjainak elhelyezése és az óvodai csoportok összevonása
(22. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: …………….. Társulási Tanács elnöke
7. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi bölcsıdei és családi
napközire vonatkozó szakmai programjainak jóváhagyása
(24. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: …………….. Társulási Tanács elnöke
8. Beszámoló a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról
(21. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: ……………… Társulási Tanács elnöke
9. Egyebek

1. A Társulási Tanács elnökének és alelnökének megválasztása
Ács Rezsı polgármester: Átadja a szót dr. Kajos Nikolett aljegyzınek.
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı: Röviden összefoglalja, ismerteti az elnökválasztással és az
alelnökválasztással kapcsolatos teendıket.
Ács Rezsı polgármester: A szavazatok megszámlálására felkéri dr. Kajos Nikolett aljegyzıt
és dr. Horváth Annamária jegyzıkönyvvezetıt.

A javaslatot a Társulási Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják.
Kovács János polgármester: Javasolja, hogy a Társulási Tanács elnökének Ács Rezsıt,
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterét válasszák meg.

A Társulási Tanács tagjai a jelölést egyhangúlag elfogadják.
A szavazólapok kiosztását követıen a tagok titkos szavazással nyilvánítanak véleményt. A
szavazás idejére Ács Rezsı polgármester 2 perc szünetet rendel el, s a tanács ülését 08 óra 04
perckor felfüggeszti.
Ács Rezsı polgármester az ülést 08 óra 06 perckor újra megnyitja és ismerteti a titkos
szavazás eredményét.
Ezután szavazásra teszi fel az eredmény alapján megfogalmazott határozati javaslatot,
amelyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 6 fı – 5 igen szavazattal (Ács Rezsı
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polgármester nem szavazott), minısített többséggel elfogadott, és meghozta az alábbi
határozatot:
16/2014. (XII.17.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa elnökének megválasztásáról
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Társulási Tanács elnökének Ács
Rezsıt, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterét
választja meg. Az elnök megbízatása határozott idıre szól,
polgármesteri megbízatása lejártáig tart.
Határidı: 2014. december 17.
Felelıs: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
munkaszervezet-vezetı

Ács Rezsı elnök: Köszöni a megbízást, s javasolja, hogy a Társulási Tanács alelnökének
Kovács Jánost, Szedres Község polgármesterét válasszák meg.

Ezután Ács Rezsı elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási
Tanács – melynek létszáma 6 fı – 5 igen szavazattal (Kovács János polgármester nem
szavazott) elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot:
17/2014. (XII.17.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa alelnökének megválasztásáról
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Társulási Tanács alelnökének Kovács
Jánost, Szedres Község polgármesterét választja meg. Az
alelnök megbízatása határozott idıre szól, polgármesteri
megbízatása lejártáig tart.
Határidı: 2014. december 17.
Felelıs: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
munkaszervezet-vezetı

2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
szabályzatának módosítása

Társulás

szervezeti

és

mőködési

Ács Rezsı elnök: Átadja a szót dr. Kajos Nikolett aljegyzınek.
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı: Továbbadja a szót dr. Horváth Annamária oktatási referensnek.
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Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Röviden összefoglalja az elıterjesztés tartalmát.
Ács Rezsı elnök: Kérdezi, van-e kérdés, egyéb kiegészítés, hozzászólás.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezsı elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács –
melynek létszáma 6 fı – 6 igen szavazattal, minısített többséggel, egyhangúlag elfogadott,
és meghozta az alábbi határozatot:
18/2014. (XII.17.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
szervezeti és mőködési szabályzatának módosításáról
I.

Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási
Tanácsa
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 53. §-ában kapott felhatalmazás,
valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. §-a alapján a
társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az alábbiak
szerint módosítja:

1.

A szervezeti és mőködési szabályzat II. fejezetének 2.
pontja a következık szerint módosul:

„2. Társulás által ellátandó tevékenységek kormányzati
funkció szerinti megjelölése:
• 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
• 091120 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
• 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai
• 091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai
• 096010 Óvodai intézményi étkeztetés
• 104030 Gyermekek napközbeni ellátása”
2.

A szervezeti és mőködési szabályzat III. fejezetének A/3.
pontja a következık szerint módosul:

„3. Irányítási, fenntartói és munkáltatói jogok:
• A közös fenntartású intézménnyel kapcsolatos
irányítási, fenntartói és munkáltatói jogokat a
társulási megállapodás tartalmazza.
• A Társulási Tanács által az elnökre átruházott
irányítási jogok a következık:
- az intézmény kezelésében lévı közérdekő adatok és
közérdekbıl nyilvános adatok, valamint az egyes
irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges,
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törvényben meghatározott személyes adatok
kezelése;
- azonnali, sürgıs intézkedést igénylı esetekben –
amennyiben a Társulási Tanács rendkívüli ülésének
összehívása sikertelen volt – valamennyi további, a
társulási megállapodásban foglalt irányítási jog az
abban foglalt kivételekre tekintettel (az érintett
település polgármesterét tájékoztatva, véleményét
kikérve).
Az elnök átruházott hatáskörben tett intézkedésérıl a
Társulási Tanács soron következı ülésén
tájékoztatni köteles a Társulási Tanácsot.
• Az intézményvezetı feletti munkáltatói jogokat a
Társulási Tanács a társulási megállapodásban
foglaltak szerint gyakorolja.”
3.

A szervezeti és mőködési szabályzat III. fejezete B/1.
pontjának utolsó bekezdése a következık szerint módosul:
„
• A társulás nevében kötelezettségvállalási és
utalványozási jogkörrel rendelkezik. E jogkörrel
írásban felruházhatja a Társulási Tanács más tagját
is. (Teljesítés igazolására a kötelezettségvállaló
írásban jelölheti ki a jogosultakat.)”

4.

A szervezeti és mőködési szabályzat III. fejezetének B/2.
pontja a következık szerint módosul:

„2. A Társulási Tanács alelnöke:
• A Társulási Tanács választja meg az elnök
munkájának segítésére. Személyére az elnök tesz
javaslatot.
• Távollétében, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel
helyettesíti az elnököt.”
5.

A szervezeti és mőködési szabályzat IV. fejezete 1.
pontjának zárt ülés megtartására vonatkozó 5. és 6.
bekezdése a következık szerint módosul:
„
• A Társulási Tanács zárt ülést tart:
a) önkormányzati
hatósági,
összeférhetetlenségi,
méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi
büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárás esetén;
b) az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés,
vezetıi megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi
eljárás megindítása és állásfoglalást igénylı személyi
ügy tárgyalásakor.
• A Társulási Tanács zárt ülést rendelhet el:
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a) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa
kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás
Társulás, annak tagjai vagy más érintett üzleti érdekét
sértené.”
6.

A szervezeti és mőködési szabályzat IV. fejezete 5.
pontjának 14., utolsó bekezdése a következık szerint
módosul:
„
• A Társulási Tanács jegyzıkönyvi rögzítéssel,
alakszerő, számozott határozat nélkül dönt:
- a napirend meghatározásáról;
- ügyrendi kérdésekrıl;
- módosító javaslatokról.”

7.

A szervezeti és mőködési szabályzat IV. fejezete 7.
pontjának 1. bekezdése a következık szerint módosul:
„
• Elıterjesztés az ülés napirendjére felvett határozati
javaslat, beszámoló, tájékoztató, megállapodás.”

8.

A szervezeti és mőködési szabályzat IV. fejezete 8.
pontjának 2. és 3. bekezdése a következık szerint
módosul:
„
az
elnök
és
Társulás
• A
jegyzıkönyvet
munkaszervezetének vezetıje írja alá.
• A jegyzıkönyv két eredeti példányban készül. A
jegyzıkönyvet az ülést követı 15 napon belül meg kell
küldeni a Tolna Megyei Kormányhivatalnak.”

9.

A szervezeti és mőködési szabályzat VII. fejezete 4.
pontjának 1-6. bekezdése a következık szerint módosul:
„
• Számviteli politika (2000. évi C. tv. 14. § (3)-(4)
bekezdés, 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 50. § (1) és
(7) bekezdés);
• Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási
szabályzata (2000. évi C. tv. 14. § (5) bekezdés a)
pont, 4/2013.( I.11.) Korm. rendelet 22. §);
• Eszközök és a források értékelési szabályzata (2000.
évi C. tv. 14. § (5) bekezdés b) pont, 4/2013.(I.11.)
Korm. rendelet 20 - 21. §);
• Önköltségszámítás
rendjére
vonatkozó
belsı
szabályzat (2000. évi C. tv. 14. § (5) bekezdés c) pont,
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 50. § (3) – (5)
bekezdés);
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•
•

Pénzkezelési szabályzat (2000. évi C. tv. 14. § (5)
bekezdés d) pont, 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 50. §
(6) bekezdés);
Számlarend (2000. évi C. tv. 161. §, 4/2013.(I.11.)
Korm. rendelet 51. §);”

10. A szervezeti és mőködési szabályzat 1. számú függeléke
helyébe a jelen határozat mellékletében meghatározott 1.
számú függelék lép.
II. A Társulási Tanács felkéri elnökét a módosított szervezeti
és mőködési szabályzat aláírására.
III. A Társulási Tanács javasolja a társult tagok
önkormányzatainak, hogy a társulási megállapodás I.
fejezetének 3. pontjában aktualizálják, módosítsák a
Társulás tagjainak képviselıire, illetve lakosságszámára
vonatkozó adatokat.
Javasolja továbbá a társulási megállapodás III. fejezetének
1.2. pontjából törölni a titkos szavazás meghatározást a
Társulási
Tanács
elnökének
megválasztásával
kapcsolatban.
IV. A Társulási Tanács – amennyiben a társult tagok a
társulási megállapodást úgy módosítják, hogy törlik a
Társulási Tanács elnökének megválasztására vonatkozó
titkos szavazás meghatározást – a szervezeti és mőködési
szabályzat III. fejezet B/1. pontjának elsı bekezdésébıl
törlik a „titkos szavazással” kifejezést, így az a
következık szerint módosul:
„
• Társulás alakuló ülésén Társulási Tanács tagjai
választják meg tagjaik sorából minısített többséggel
az önkormányzati ciklus végéig.”
V. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezet vezetıjét,
hogy a III. pontban tett javaslatnak a társult
önkormányzatok által történt elfogadása esetén a IV.
pontban megfogalmazott módosítást a szervezeti és
mőködési szabályzatban vezesse át, az elnököt pedig
felhatalmazza a módosított okirat aláírására.
Határidı: 2014. december 17.
a II. pont tekintetében 2015. január 5.,
az V. pont tekintetében 2015. március 31.
Felelıs: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
munkaszervezet-vezetı
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3. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetésérıl
szóló 3/2014. (II.4.) TT határozat 2. számú módosítása
Ács Rezsı elnök: Átadja a szót Pál József igazgatóság-vezetınek.
Pál József igazgatóság-vezetı: Az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezsı elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács –
melynek létszáma 6 fı – 6 igen szavazattal, minısített többséggel, egyhangúlag elfogadott,
és meghozta az alábbi határozatot:
19/2014. (XII.17.) TT határozat
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2014. évi költségvetésérıl szóló 3/2014. (II.4.) TT
határozat 2. számú 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 szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet elıírásaira, a Társulás
2014. évi költségvetésérıl szóló 3/2014. (II.14.) TT
határozat (a továbbiakban: Határozat) II. 1. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„II. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2014. évi
költségvetésének
a) bevételi fıösszegét 207 790 eFt-ban,
b) kiadási fıösszegét 207 790 eFt-ban
állapítja meg.”
2. A Társulási Tanács a Határozat mellékleteirıl az
alábbiak szerint rendelkezik:
(1) A Határozat I. mérlege helyébe e határozat I.
mérlege lép.
(2) A Határozat I.A. mérlege helyébe e határozat I.A.
mérlege lép.
(3) A Határozat I.B. mérlege helyébe e határozat I.B.
mérlege lép.
(4) A Határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1.
melléklete lép.
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(5) A Határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2.
melléklete lép.
(6) A Határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3.
melléklete lép.
(7) A Határozat 5. melléklete helyébe e határozat 5.
melléklete lép.
Határidı: 2014. december 17.
Felelıs: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
munkaszervezet-vezetı

4. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2013/2014. nevelési
évének munkája
Ács Rezsı elnök: Horváth Erika intézményvezetıt kérdezi, kívánja-e kiegészíteni az
elıterjesztést.
Horváth Erika intézményvezetı: Köszöni, az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezsı elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács –
melynek létszáma 6 fı – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta az alábbi
határozatot:
20/2014. (XII.17.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi
Napközi 2013/2014. nevelési évének munkájáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde
és Családi Napközi 2013/2014. nevelési évi munkájáról
szóló összefoglalót elfogadja és megköszöni az intézmény
valamennyi dolgozójának a nevelési év eredményes
munkáját.
Határidı: 2014. december 17.
Felelıs: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke

5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évre
szóló munkaterve
Ács Rezsı elnök: Ez a napirendi pont is kicsit késın került az ülés elé, hiszen a munka már
ennek megfelelıen folyik, de kérdezi, van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás.
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A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezsı elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács –
melynek létszáma 6 fı – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta az alábbi
határozatot:
21/2014. (XII.17.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi
Napközi 2014/2015. nevelési évre szóló munkatervérıl
1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a nevelési-oktatási intézmények
mőködésérıl és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott véleményezési
jogával élve a társulás által fenntartott Szekszárdi 2.
Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi
2014/2015. nevelési évre szóló munkatervét és az
abban foglaltakat támogatja.
2. A
Társulási
Tanács
felkéri
a
társulás
munkaszervezetének vezetıjét, hogy a határozatot
küldje meg az óvoda vezetıjének.
Határidı: 2014. december 17.
Felelıs: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
munkaszervezet-vezetı

6. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évi
csoportjainak elhelyezése és az óvodai csoportok összevonása
Ács Rezsı elnök: Ennél a napirendi pontnál viszont megkéri az intézményvezetıt, hogy
ismertesse néhány mondattal az elıterjesztésben is leírtakat, illetve azt, miért van szükség a
fenntartó döntésére. Elmondja azt is, hogy a kialakult helyzet csak Szekszárdot érinti, de
fontosnak tartja, hogy a másik két település vezetıi is ismerjék a körülményeket, ha esetleg
valahol szóba kerülnének a történtek.
Horváth Erika intézményvezetı: Összefoglalja az elıterjesztés tartalmát, ismerteti a
pályázattól és a felújítástól várható elınyöket.
Ács Rezsı elnök: Úgy érzi, hogy a szükséges feladatok végrehajtása folyamatos, a
gyermekek elhelyezése megnyugtató.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Ács Rezsı elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács –
melynek létszáma 6 fı – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta az alábbi
határozatot:
22/2014. (XII.17.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi
Napközi 2014/2015. nevelési évi csoportjainak
elhelyezésérıl és az óvodai csoportok összevonásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa az óvoda szekszárdi Kadarka utcai
épületének energetikai felújítási munkálatai miatt a 2.
Számú Óvoda csoportjainak elhelyezését és összevonását
az alábbiak szerint engedélyezi:
1.

Családi napközis csoport:

A csoport a Mérey utcai épület klubszobájában mőködik
tovább.
2.

Bölcsıdei csoport:

A csoport a Városi Bölcsıde (Szekszárd, Perczel Mór u.
4.) külön pavilonrészében mőködik tovább.
3.

Óvodai csoportok:

a) A Kadarka utcai épület nagycsoportja a Szekszárdi
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti
Iskola (Szekszárd, Zrínyi u. 78.) csoportszobának és
öltözıhelyiségnek kialakított termeiben mőködik
tovább.
b) A Kadarka utcai épület középsı csoportja a Mérey utcai
épület megfelelıen berendezett tornaszobájában
mőködik tovább.
c) A Kadarka utcai épület kiscsoportja a Mérey utcai
épület 1. számú csoportjában mőködik tovább a Mérey
utcai középsı csoportba járó gyermekek egy részével
összevontan (maximum 28 fı).
d) A Mérey utcai épület kiscsoportja a Mérey utcai épület
2. számú csoportjában mőködik tovább Mérey utcai
középsı csoportba járó gyermekek másik részével
összevontan (maximum 28 fı).
e) A Mérey utcai épület nagycsoportja a Mérey utcai
épület 3. számú csoportjában mőködik tovább.
f) A Mérey utcai épület vegyes csoportja a Mérey utcai
épület 4. számú csoportjában mőködik tovább.
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4. Az összevonással érintett c.) és d.) pont alatti 1. és 2.
számú csoportokban 3-3 óvónı és csoportonként 1-1 dajka
végzi a neveléssel, gondozással kapcsolatos feladatokat.
5. 2015. január 1-jétıl a szekszárdi óvodai csoportokba
több gyermek felvételére nincs lehetıség.
Határidı: 2014. december 17.
Felelıs: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke

7. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi bölcsıdei és családi
napközire vonatkozó szakmai programjainak jóváhagyása
Ács Rezsı elnök: Horváth Erika intézményvezetıtıl kérdezi, kívánja-e kiegészíteni az
elıterjesztést.
Horváth Erika intézményvezetı: Nincs kiegészítése.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezsı elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács –
melynek létszáma 6 fı – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta az alábbi
határozatot:
23/2014. (XII.17.) 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 szekszárdi családi napközis
csoportjának szakmai programját.
2. A tanács felkéri munkaszervezetét, hogy a határozatot
juttassa el a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatalához.
Határidı: 2014. december 17.,
a második pont tekintetében: 2014. december 31.
Felelıs: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
munkaszervezet-vezetı

13
8. Beszámoló a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról
Ács Rezsı elnök: Dr. Horváth Annamária oktatási referenst kérdezi, van-e valami
kiegészítése. Kérdés, hozzászólás van-e.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezsı elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács –
melynek létszáma 6 fı – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta az alábbi
határozatot:
24/2014. (XII.17.) TT határozat
a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa az 1-8/2014. (II.14.), a 9-10/2014.
(III.31.), a 11-13/2014. (IV.24.), valamint a 14-15/2014.
(VI.25.) határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidı: 2014. december 17.
Felelıs: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke

9. Egyebek
Ács Rezsı elnök: Kérdezi, van-e egyéb aktuális téma, kérdés, amirıl beszélni kellene.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Ács Rezsı elnök a tisztújító ülést 08 óra
25 perckor berekesztette.

Kmf.

………………………….
Ács Rezsı
Társulási Tanács elnöke

…………………………..
Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı,
munkaszervezet-vezetı

