Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B. 123-7/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2016.
november 9-én (szerdán) 08 óra 00 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:
Tamási Anna igazgatóságvezető (Gazdasági Igazgatóság),
Horváth Erika intézményvezető,
dr. Horváth Annamária 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. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi költségvetéséről
szóló 1/2016. (II.15.) TT határozat 2. módosítása
(23. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
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2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
alapító okiratának módosítása
(24. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
3. Egyebek

1. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.15.) TT határozat 2. módosítása
Kovács János alelnök: Az előterjesztést mindenki időben megkapta, tanulmányozhatta, de
átadja a szót Tamási Anna igazgatóságvezetőnek.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen, csupán technikai jellegű átvezetésekről van szó.
Kovács János alelnök: Köszöni. 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, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:
25/2016. (XI.9.) TT határozat
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) 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
rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira, a
Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15) 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
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Társulás

2016.

évi

a) bevételi főösszegét 239.095 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 239.095 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2.

A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

a) működési célú kiadás összegét: 235.686 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadás összegét: 3.409 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
II. Határozat mellékletei
módosulnak:

az

alábbiak

szerint

(1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I.
mérlege lép.
(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.
III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Határidő: 2016. november 9.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

2. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
alapító okiratának módosítása
Kovács János alelnök: Az anyagot mindenki megkapta. Kérdezi, van-e kiegészítés, hozzászólás.
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag: A közgyűlés is megtárgyalta a javaslatot és egyetértett
a módosítással.
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Kovács János alelnök: Jogszabályi előírásnak kell megfelelnünk.
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:

26/2016. (XI.9.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának
módosításáról
1.

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Szekszárdi 2. Számú Óvoda,
Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi
Napközi alapító okiratának módosítását és egységes
szerkezetű alapító okiratát az 1. és 2. számú melléklet
szerinti tartalommal és formában hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács felhatalmazza elnökét az okiratok
aláírására.

3.

A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezet-vezetőt az
okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóságához történő benyújtására a törzskönyvi
nyilvántartás számára.

Határidő: 2016. november 9.
a 3. pont tekintetében: 2016. november 20.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

3. Egyebek
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e javaslat az Egyebek napirendi ponthoz.
Horváth Erika intézményvezető: Két dologról szeretne tájékoztatást adni, illetve kérni a
Társulási Tanács és a munkaszervezet támogatását.
Az igazgatóságvezető asszonynak már jelezte, hogy előirányzat-módosítást javasolna, ugyanis
az óvodában – munkaszervezési okokból kifolyólag – bérmegtakarítás keletkezett, mely
megtakarítást dologi költségek fedezésére fordítanák: egyrészt szükségük lenne egy laptopra
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a Kadarka utcai épület számára, ahol nincs számítógép, illetve a fennmaradó összeget udvari
játék beszerzéséhez használnák fel.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ennek nincs akadálya, a hivatal előkészíti a módosítást.
Horváth Erika intézményvezető: Az óvoda évekkel ezelőtt szerződést kötött a munkaügyi
központtal, mely szerint gyakorlóhelyként biztosítja a gyakorlati képzést a központ által
szervezett dajkaképzéshez. A többéves együttműködés eredményeképpen sikerült most
megállapodni abban, hogy – csaknem térítésmentesen – elindulhatna egy képzés a sajátos
nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozóan, melyen 15 kolléga vehetne részt: 1 fő
Medináról, 3 fő Szedresből, a többiek pedig Szekszárdról. A képzés heti egy alkalommal
zajlana, a részvétel lehetőségét belső átszervezéssel meg tudják oldani, nincs szükség
helyettesítésre. Az elméleti órákat az EGYMI pedagógusai, pszichológusai tartják, a gyakorlati
helyszín pedig a szekszárdi Speciális Óvoda, Szivárvány Általános Iskola és a paradicsompusztai
intézmény. A fenntartó, illetve az önkormányzatok segítségét az utaztatással kapcsolatban
kéri.
Jelzi azt is, hogy a képzéshez szükséges kb. 700.000,- Ft/pedagógus összeget a munkaügyi
központ biztosítja állami támogatásból. A pedagógusoknak azonban az összköltség 20 %-át
önrészként be kell fizetniük a tanfolyam megkezdése előtt az intézmény számlájára, melyet
ezután az intézmény átutal a munkaügyi központnak. A szerződést követően a munkaügyi
központ ezt az összeget az intézmény számláján keresztül vissza fogja utalni a dolgozóknak. A
folyamat lebonyolításához kéri az igazgatóság segítségét.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az egyeztetés már korábban megtörtént az óvodavezetővel.
Kovács János alelnök: Üdvözli a képzés lehetőségét.
Vén Attila tanácstag: Természetesen az utaztatásban segíteni fognak.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kovács János alelnök az ülést 08 óra 20
perckor berekesztette.

K.m.f.

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

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