Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B/225-1/2021.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2021. június 17-én
(csütörtökön) 10 óra 15 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Házasságkötő termében tartott
rendkívüli, nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zaják Rita Andrea elnök,
Kovács János alelnök,
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér tanácstag.
Összesen: 3 fő
Távolmaradását jelezte:
Balogh Ferenc tanácstag.
Tanácskozási joggal megjelent:
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Schatz Jánosné költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
Molnárné Lovász Andrea intézményvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető.

Zaják Rita Andrea elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 3
tagja az ülésen megjelent, a Társulási Tanács határozatképes, és megnyitja az ülést.
Zaják Rita Andrea elnök: Kérdezi, van-e valakinek a napirendre vonatkozóan kiegészítése,
javaslata. Ő az Egyebek napirendi pontban szeretne néhány kérdést feltenni a Gazdasági
Igazgatóság vezetőjének Szedres Község kiválásával, illetve a társulás megszűnésével
kapcsolatban.

Zaják Rita Andrea elnök – miután a napirenddel kapcsolatban új javaslat, kiegészítés nem
hangzott el – szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
Társulási Tanács – melynek létszáma 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az
alábbiak szerint:
NAPIREND
1. A veszélyhelyzetben hozott elnöki döntések jóváhagyása
(1. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
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2. Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének második
módosítása
(2. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
3. Egyebek

1. A veszélyhelyzetben hozott elnöki döntések jóváhagyása
Zaják Rita Andrea elnök: Az általa hozott veszélyhelyzeti döntések megerősítéséről szól az
előterjesztés. Kérdezi, van-e hozzászólás, kérdés, kiegészítés ezekkel kapcsolatban.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Zaják Rita Andrea elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási
Tanács – melynek létszáma 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta
a következő határozatot:
23/2021. (VI. 17.) TT határozat
a veszélyhelyzetben hozott elnöki döntések
jóváhagyásáról
Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás Társulási
Tanácsa jóváhagyja elnökének a Társulási Tanács nevében
a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 1/2021. (I. 12.), 23/2021. (I. 26.), 4-5/2021. (II. 25.), 6-7/2021. (III. 9.), 89/2021. (III. 29.), 10-13/2021. (IV. 28.), 14-16/2021. (V.
19.), 17-20/2021. (V. 31.), 21-22/2021. (VI. 11.) számú
határozatait.
Határidő: 2021. június 17.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke

2. Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének második
módosítása
Zaják Rita Andrea elnök: Az előterjesztés készítőjét kérdezi, van-e kiegészítése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nincs kiegészítése, technikai jellegű módosításokról van szó
jelenleg is.
Zaják Rita Andrea elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
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A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Zaják Rita Andrea elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási
Tanács – melynek létszáma 3 fő – 3 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:
24/2021. (VI. 17.) TT határozat
Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás 2021. évi
költségvetésének
második módosításáról
Szekszárd és Szedres 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 2021. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2021. (III. 9.) TT
határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint
módosítja:
I.

Határozat II. pontjának 1. és 2. pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 307 537 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 307 537 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a költségvetés egyenlegét 0
Forintban,
a) működési célú kiadás összegét: 265 389 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadás összegét: 42 148 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
II.

Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
(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.
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(4) Határozat 1. melléklete
melléklete lép.
(5) Határozat 2. melléklete
melléklete lép.
(6) Határozat 3. melléklete
melléklete lép.
(7) Határozat 4. melléklete
melléklete lép.
(8) Határozat 7. melléklete
melléklete lép.
III.

helyébe jelen határozat 1.
helyébe jelen határozat 2.
helyébe jelen határozat 3.
helyébe jelen határozat 4.
helyébe jelen határozat 7.

Határozat egyéb pontjai és mellékletei változatlanok
maradnak.

Határidő: 2021. június 17.
Felelős:
Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
dr. Gábor Ferenc jegyző

3. Egyebek
Zaják Rita Andrea elnök: Az iránt érdeklődik, hogy az elszámolás miatt neki, mint a társulási
tanács elnökének, van-e valamilyen kötelezettsége Szedres kilépésével összefüggésben.
Szükséges-e határozatot hozni például a még hátralevő fizetési kötelezettség ütemezéséről.
Tamási Anna: A pénzügyi osztály ügyintézője hamarosan elkészíti a tavalyi évre vonatkozó
elszámolást, de – tekintettel arra, hogy a társulás augusztus végéig működik – az idei évre csak
októberre lehet készen a végleges elszámolás. Ezt követően lehet csak egyeztetni a fizetés
ütemezéséről. Szedres Községgel mindig is jó volt a kapcsolat, szükség esetén részletfizetésről
is meg lehet állapodni, de csak a társulás megszűnését követően.
Zaják Rita Andrea elnök: Köszöni a tájékoztatást. Kérdezi, hogy van-e még valakinek egyéb
kérdése, hozzászólása, javaslata.

Egyéb javaslat, további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Zaják Rita Andrea elnök
megköszönte a részvételt, és az ülést 10 óra 25 perckor berekesztette.
K.m.f.
Dr. Gábor Ferenc jegyző,
munkaszervezet-vezető megbízásából:

……………………………………......
Zaják Rita Andrea
Társulási Tanács elnöke

………….………………………………..
Dr. Göttlinger István
aljegyző
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