Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B. 183-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2017. május
29-én (hétfőn) 08 óra 30 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ (7100 Szekszárd,
Szent István tér 10.) Remete 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:
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 javaslatot, melyet a
Társulási Tanács – melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az
alábbiak szerint:

NAPIREND
1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének
végrehajtása
(12. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
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2. Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
(9. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

3. Ellenőrzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina
tekintetében 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről
(11. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

Társulás

2016.

Óvodafenntartó

évi

Társulás

4. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet alapító okiratának módosítása
(10. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet továbbképzési programjának felülvizsgálata, beiskolázási terv
(7. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

6. A 2016/2017. nevelési év értékelésének szempontjai
(8. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

7. Egyebek

1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének
végrehajtása
Kovács János alelnök: Az előterjesztést mindenki megkapta, úgy látja, sikerült a gazdálkodás
racionális fenntartása, a tervezettektől nem nagyon kellett eltérni. 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, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:
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7/2017. (V.29.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira
1.

a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) TT
határozatának végrehajtását
a)
b)
c)

309 186 ezer Ft bevételi főösszeggel,
223 641 ezer Ft kiadási főösszeggel,
85 545 ezer Ft többlettel az I. mérleg szerint

jóváhagyja;
2.

a költségvetési egyenleg
a)
b)

működési célú összegét 3 966 ezer Ft-ban,
felhalmozási célú összegét 81 579 ezer Ft-ban

állapítja meg;
3.

a 2016. évi működési és felhalmozási bevételek és
kiadások teljesítését az I. A mérleg szerint hagyja jóvá;

4.

a 2016. évi intézményi működési és felhalmozási
bevételek és kiadások teljesítését az I. B mérleg szerint
hagyja jóvá;

5.

az összesített bevétel – kiadás teljesítését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok között az 1.
melléklet szerint hagyja jóvá;

6.

a bevétel – kiadás teljesítését előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok között az 2. melléklet szerint
hagyja jóvá;

7.

az intézményi bevétel – kiadás teljesítését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok között az 3.
melléklet szerint hagyja jóvá;
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8.

az adósságot keletkeztető ügylet felső határát a 4.
melléklet szerinti hagyja jóvá;

9.

az előirányzat-felhasználási terv 2016. évi
végrehajtását az 5. mellékletben foglaltak szerint
hagyja jóvá;

10. az áthúzódó tételeket a 6. melléklet szerint hagyja
jóvá;
11. a kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlását,
finanszírozását a 7. mellékletben foglaltak szerint
hagyja jóvá;
12. a középtávú tervének végrehajtását a 8. melléklet
szerint hagyja jóvá;
13. a pénzeszközök változását a 9. melléklet szerint hagyja
jóvá;
14. a költségvetési maradványt a 10. melléklet szerint
hagyja jóvá;
15. az intézményi költségvetési maradványt a 11.
melléklet szerint hagyja jóvá;
16. a vagyonkimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá;
17. a konszolidált kiadását a 13. melléklet szerint hagyja
jóvá;
18. a konszolidált bevételét a 14. melléklet szerint hagyja
jóvá;
19. a konszolidált finanszírozási kiadását a 15. melléklet
szerint hagyja jóvá;
20. a konszolidált finanszírozási bevételeit a 16. melléklet
szerint hagyja jóvá;
21. a konszolidált mérlegét a 17. melléklet szerint hagyja
jóvá;
22. a konszolidált eredmény kimutatását a 18. melléklet
szerint hagyja jóvá;
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23. a 2. számú Óvoda engedélyezett létszámát 46 főben
hagyja jóvá.
Határidő: 2017. május 29.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

2. Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról

Társulás

2016.

évi

Kovács János alelnök: Az előterjesztés készítőjét kérdezi, van-e kiegészítése.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Köszöni, nincs kiegészítése.
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e 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:
8/2017. (V.29.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2016. évi tevékenységéről és a társulási cél
megvalósulásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási
Tanácsa
a
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulásról szóló 2016. november 10-én
kelt társulási megállapodás VI. fejezet 2.1. pontja alapján a
társulás 2016. évi tevékenységéről és a társulási cél
megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017. május 29.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

3. Ellenőrzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás tekintetében
2016. évben lezajlott ellenőrzésekről
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Kovács János alelnök: Ezt az anyagot is megkapta mindenki. Elég egyértelmű az előterjesztés,
kérdezi, van-e kiegészítés, hozzászólás, kérdés.
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:
9/2017. (V.29.) TT határozat
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
tekintetében 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.
(XII.31.)
Korm.
rendelet
49. § (3a) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a
2016. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló
jelentést tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: 2017. május 29.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

4. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet alapító okiratának módosítása
Kovács János alelnök: Az előterjesztés részletesen tartalmazza, miért van szükség a
módosításra, ezért a határozati javaslat elfogadását kéri. Van-e kiegészítés, hozzászólás,
kérdés.
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:
10/2017. (V.29.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet alapító
okiratának módosításáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa

Óvodafenntartó
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Társulás

1.

a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes ÓvodaBölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet
alapító okiratának módosítását és egységes
szerkezetű alapító okiratát az 1. és 2. számú melléklet
szerinti tartalommal és formában hagyja jóvá;

Határidő: 2017. május 29.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
2.

felhívja elnökét a módosító okirat aláírására;

Határidő: 2017. június 2.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
3.

felhívja a munkaszervezet-vezető jegyzőt az
okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóságához történő benyújtására a törzskönyvi
nyilvántartás számára.

Határidő: 2017. június 6.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet továbbképzési programjának felülvizsgálata, beiskolázási terv
Kovács János alelnök: Ez is évente visszatérő napirendi pont. Kérdezi, van-e az előterjesztéssel
kapcsolatban észrevétel, kiegészítés, hozzászólás, kérdés.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Az intézményvezető a
jelenlegi költségvetési keretet meghaladóan is tervezett, de természetesen a finanszírozás a
költségvetési keretek között lehetséges.
Kovács János alelnök: Igen, mindenki nevében mondhatom, hogy tisztában vagyunk a
továbbképzés anyagi vonzataival, s a lehetőségekhez képest eddig is segítettük a megoldást.
Vén Attila tanácstag: Csatlakozik a megállapításhoz.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, egyéb 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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11/2017. (V.29.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet
továbbképzési programjának felülvizsgálatáról,
beiskolázási tervéről
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés g) pontja, továbbá a
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdése alapján – a Szekszárdi 2. Számú Óvoda,
Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet 2017/2018. nevelési évi beiskolázási
tervével egyetért, s azt a költségvetésben biztosított
mértékig támogatja.
Határidő: 2017. május 29.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

6. A 2016/2017. nevelési év értékelésének szempontjai
Kovács János alelnök: Ez is már hagyományos napirendi pont. Kérdezi, van-e az
előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás, kérdés.
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag: Ez az, amit a Humán Bizottság is tárgyalt. Nem
különbözik a tavalyitól.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Így van, megegyezik a tavalyi
szempontrendszerrel.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, egyéb 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:
12/2017. (V.29.) TT határozat
a 2016/2017. nevelési év értékelésének szempontjairól
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa

Óvodafenntartó
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Társulás

1.

a 2016/2017. nevelési év értékelésének szempontjait
a határozat melléklete szerint elfogadja;

Határidő: 2017. május 29.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
2.

felhívja a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes ÓvodaBölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet
vezetőjét, hogy beszámolóját az elfogadott
szempontsor és táblázatok alapján készítse el.

Határidő: 2017. július 15.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

7. Egyebek
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e javaslat az Egyebek napirendi ponthoz.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kovács János alelnök az ülést 08 óra 50
perckor berekesztette.

K.m.f.

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

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