Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B/66-8/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2018.
december 11-én (kedden) 08 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Polgármesteri
tárgyalótermében 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:
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető (Stratégiai Tervezési Osztály),
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász,
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. Kéri napirendre venni a konzorciumi
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést is, továbbá kéri, hogy vegyék előre ennek a
napirendi pontnak a tárgyalását.
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:

NAPIREND
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1. A TOP-6.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című pályázat vonatkozásában konzorciumi együttműködési
megállapodás 3. sz. módosítása
(37. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének
negyedik módosítása
(33. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
3. A „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” projekt (TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002)
szoftver- és számítástechnikai eszközbeszerzésére kiírt pályázatának eredménye
(35. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
4. A „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” projekt (TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002)
eszközbeszerzésére kiírt II. pályázatának eredménye
(36. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde szekszárdi mini bölcsődei csoportjainak
szakmai programja
(34. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
6. Egyebek

1. A TOP-6.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása”
című pályázat vonatkozásában konzorciumi együttműködési megállapodás 3. sz.
módosítása
Kovács János alelnök: Kéri az előterjesztés ismertetését.
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: Ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a módosítás a
konzorciumi megállapodás vagyonelemekre vonatkozó pontját érinti. Az építési engedélyt és
a használatba vételi engedélyt Szekszárd önkormányzata kérte/kéri meg, a társulás pedig
aktiválja és átadja az önkormányzatnak a projekt megvalósítása során keletkezett vagyont.
Kovács János alelnök: Szekszárd városé lesz a vagyon, ez természetes. Azt nem érti, miért
kellett ezt a pályázatot így csinálni. Szedres és Medina esetében is az önkormányzat pályázott.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Erre a kérdésre sajnos nem tud válaszolni.
Ennél a pályázatnál társulás önállóan nem pályázhatott, ezért alakult meg a konzorcium. A
támogatási összeg viszont a társulást illeti meg, ezért kell a javaslatnak megfelelően
módosítani a megállapodást.
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Horváth Erika intézményvezető: Az lett volna a kérdése, hogy a konzorciumi pályázat miatt
kell-e feladat-ellátási megállapodást kötni. De ezek szerint erre itt sincs szükség, ahogy a
szedresi és a medinai mini bölcsődék esetében sem.
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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:

36/2018. (XII. 11.) TT határozat
a TOP-6.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka
utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázat
vonatkozásában konzorciumi együttműködési
megállapodás 3. sz. módosításáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Társulás

jóváhagyja a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 „Kadarka
utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázat
vonatkozásában a konzorciumi együttműködési
megállapodás 3. sz. módosítását;
Határidő:
Felelős:

2.

Óvodafenntartó

2018. december 11.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

felhatalmazza elnökét a konzorciumi együttműködési
megállapodás 3. sz. módosításának aláírására, a
munkaszervezet
vezetőjét
pedig
annak
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2018. december 28.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének
negyedik módosítása
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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:

37/2018. (XII. 11.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2018. évi költségvetésének negyedik módosításáról
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (a
továbbiakban:
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 2018. évi
költségvetéséről szóló 7/2018. (II.21.) 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
költségvetésének
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
állapítja meg.

2.

a

Társulás

2018.

évi

422 862 ezer Ft-ban,
422 862 ezer Ft-ban

A Társulási Tanács a költségvetés egyenlegét 0
Forintban,
a) működési célú kiadás összegét 270 089 ezer Ftban,
b) felhalmozási célú kiadás összegét 152 773 ezer Ftban
állapítja meg.”

II. Határozat
mellékletei
módosulnak:

az

alábbiak

szerint

(1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I.
mérlege lép.
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(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.
(8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7.
melléklete lép.
(9) Határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 9.
melléklete lép.
III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
IV. Jelen határozat az elfogadásának napján lép
hatályba.

Határidő: 2018. december 11.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző

3. A „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” projekt (TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002)
szoftver- és számítástechnikai eszközbeszerzésére kiírt pályázatának eredménye
Kovács János alelnök: Az előterjesztés készítőjét kéri, röviden foglalja össze a leírtakat. Az
összeget nézve nem érti, miért kellett beszerzési eljárást lefolytatni.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést, és elmondja,
hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú
melléklete írja elő, hogy a piaci ár igazolására legalább három ajánlattevőtől kell árajánlatot
kérni.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kiegészítés, 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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38/2018. (XII. 11.) TT határozat
a „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” projekt
(TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002) szoftver- és
számítástechnikai eszközbeszerzésére kiírt pályázatának
eredményéről

Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

2018. december 11.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

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

4.

2018. december 11.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

jóváhagyja, hogy a Társulás a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Konica Minolta Magyarország Kft. (1117 Budapest,
Galvani u. 4.) kössön szerződést a TOP-6.2.1-15-SE12016-00002 azonosítószámú projekt terhére;
Határidő:
Felelős:

3.

Társulás

megállapítja a „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” elnevezésű pályázat keretében a
szoftverés
számítástechnikai
eszközökre
vonatkozóan érték határalatti meghívásos pályázati
eljárás kapcsán a legkedvezőbb ajánlatot a Konica
Minolta Magyarország Kft. (1117 Budapest, Galvani u. 4.)
tette;
Határidő:
Felelős:

2.

Óvodafenntartó

2018. december 15.
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

felhatalmazza elnökét az adásvételi szerződés
aláírására, a munkaszervezet-vezetőt pedig annak
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2018. december 28.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
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4. A „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” projekt (TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002)
eszközbeszerzésére kiírt II. pályázatának eredménye
Kovács János alelnök: Ismét kéri az előterjesztés készítőjét, foglalja össze az előterjesztést.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy
a rendelkezésre álló pénzösszeget játékok és bútorzat beszerzésére fordítják.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kiegészítés, 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:
39/2018. (XII. 11.) TT határozat
a „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” projekt
(TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002) eszközbeszerzésére kiírt
II. pályázatának eredményéről
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

2018. december 11.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

jóváhagyja, hogy a Társulás a legkedvezőbb ajánlatot
tevő HOR Zrt-vel (1076 Budapest, Péterfy S. u. 7. fszt.
1.) kössön szerződést a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
azonosítószámú projekt terhére;
Határidő:
Felelős:

3.

Társulás

megállapítja a „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” elnevezésű pályázat keretében az
eszközökre vonatkozóan érték határalatti meghívásos
pályázati eljárás kapcsán a legkedvezőbb ajánlatot a
HOR Zrt. (1076 Budapest, Péterfy S. u. 7. fszt. 1.) tette;
Határidő:
Felelős:

2.

Óvodafenntartó

2018. december 11.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

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

2018. december 15.
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
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4.

felhatalmazza elnökét az adásvételi szerződés
aláírására, a munkaszervezet-vezetőt pedig annak
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2018. december 28.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde szekszárdi mini bölcsődei csoportjainak szakmai
programja
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, 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:
40/2018. (XII. 11.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde szekszárdi mini
bölcsődei csoportjának szakmai programjáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

Társulás

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d)
pontja alapján a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde
szekszárdi mini bölcsődei csoportjainak szakmai
programját jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2.

Óvodafenntartó

2018. december 11.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot juttassa el a
Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához, valamint az intézményvezetőhöz.
Határidő:
Felelős:

2018. december 17.
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
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6. Egyebek
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e javaslat az Egyebek napirendi ponthoz.
A napirendi ponthoz javaslat nem érkezett.

További 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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