Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI. 51-5/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015.
december 15-én (kedden) 10 óra 15 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ (7100
Szekszárd, Szent István tér 10.) Páskum termében tartott üléséről.
Jelen vannak:
Kovács János alelnök,
Balogh Ferenc tanácstag,
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag,
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 4 fő
Távolmaradását jelezte:
Ács Rezső elnök,
Lang Katalin tanácstag.
Tanácskozási joggal megjelent:
Pál József igazgatóság-vezető (Gazdasági Igazgatóság),
Horváth Erika intézményvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető.

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: Kérdezi, van-e észrevétel, kiegészítés a napirenddel kapcsolatban.

Kovács János alelnök – miután a napirenddel kapcsolatban kiegészítés és új javaslat nem
hangzott el – szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az
alábbiak szerint:

NAPIREND
1. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015. (II.2.) TT határozat 3. számú módosítása
(19. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
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2. Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozatalára
(18. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
3. Egyebek

1. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.2.) TT határozat 3. számú módosítása
Kovács János alelnök: Az előterjesztés készítőjét kérdezi, van-e szóbeli kiegészítése a
javaslattal kapcsolatban.
Pál József igazgatóságvezető: Köszöni a szót, de az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Kovács János alelnök: Kérdés, hozzászólás van-e.
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag: Szeretné megtudni, miből adódik ez a hárommilliós
különbség.
Pál József igazgatóságvezető: A módosítás az intézmény napi működéséből fakadó
többletköltség miatt szükséges, a beérkezett számlák és az előirányzatok alapján.
Kovács János alelnök: Ezek szerint a költségvetés alul lett tervezve.
Pál József igazgatóságvezető: Olyan költségek merültek fel, melyeket a megvalósuló projektek
nem tartalmaztak, ott nem voltak elszámolhatóak, de a működtetéshez kellettek. Erről
bővebben az intézményvezető tud nyilatkozni.
Horváth Erika intézményvezető: Ez a többlet tartalmazza a bérköltség többletét, az eseti
illetménykiegészítést, továbbá a felújítás miatti többletköltségeket, elsősorban a tűzjelzőrendszer költségeit. Ez utóbbira a pályázati projekt tervezése során nem készültek számítások,
javasolja, hogy a jövőben a tervezéseknél erre is figyeljenek.
Pál József igazgatóságvezető: Az óvodában megvalósuló projekt tanulságos: vizsgálni kell egy
pályázatnál, hogy elnyerése esetén milyen egyéb olyan vonzat van, ami később többletkiadást
jelent, további költséggel jár.
Horváth Erika intézményvezető: Arra is számítani kell, hogy a továbbiakban karbantartási
költségek is lesznek.
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag: Túl kell tekinteni a projekten.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

19/2015. (XII.15.) TT határozat
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.) TT
határozat 3. számú módosításáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa az államháztartásról Szekszárd-SzedresMedina 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 előírásaira, a Társulás 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015. (II.2.) TT határozatot (a továbbiakban:
Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
I.

A határozat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács
költségvetésének

a

Társulás

2015.

évi

a) bevételi főösszegét 221 572 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 221 572 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg
a) működési célú összegét: 219 167 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú összegét: 2 405 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
II. A Határozat
módosulnak:

mellékletei

az

alábbiak

szerint

(1) A Határozat I. mérlege helyébe e határozat I. mérlege
lép.
(2) A Határozat I.A. mérlege helyébe e határozat I.A.
mérlege lép.
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(3) A Határozat
mérlege lép.
(4) A Határozat
melléklete lép.
(5) A Határozat
melléklete lép.
(6) A Határozat
melléklete lép.
(7) A Határozat
melléklete lép.

I.B. mérlege helyébe e határozat I.B.
1. melléklete helyébe e határozat 1.
2. melléklete helyébe e határozat 2.
3. melléklete helyébe e határozat 3.
5. melléklete helyébe e határozat 5.

III. A Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Varga Katalin jegyző,
munkaszervezet-vezető

2. Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozatalára
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel 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 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:

20/2015. (XII.15.) TT határozat
bankszámla-hozzájárulás megállapításáról
1.

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a
Társulás által fenntartott Szekszárdi 2. Számú Óvoda,
Egységes Óvoda – Bölcsőde, Bölcsőde és Családi
Napközi alkalmazásában álló közalkalmazottak,
munkavállalók részére 2016. január 1. napjától havi
1.000 Ft/fő összegű bankszámla-hozzájárulást állapít
meg.

2.

A Társulási Tanács felkéri a Munkaszervezetet, hogy a
2016. évi költségvetés készítése során az 1. pont
szerint
megállapított
bankszámla-hozzájárulás
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fedezetét építse be a költségvetési határozati
javaslatba.
Határidő: 1. pont tekintetében: 2016. január 1.
2. pont tekintetében: 2016. február 15.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Varga Katalin jegyző,
munkaszervezet-vezető

3. Egyebek
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e valakinek javaslata az Egyebek napirendi ponthoz.
A napirendi ponthoz előterjesztés, kérdés nem érkezett, hozzászólás nem volt.

Vén Attila tanácstag: Boldog újévet kíván mindenkinek.
Kovács János alelnök: Szép karácsonyt, boldog újévet.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kovács János alelnök az ülést 10 óra 25
perckor berekesztette.

K.m.f.

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

………………………………..
Dr. Varga Katalin
jegyző, munkaszervezet-vezető
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