Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Ikt.szám: VI/B. 183-5/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2017.
december 12-én (kedden) 11 óra 00 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Műszaki Tárgyalójában
tartott üléséről.
Jelen vannak:
Kovács János alelnök,
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag,
Lang Katalin tanácstag,
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 4 fő
Távolmaradását jelezte:
Ács Rezső elnök,
Balogh Ferenc tanácstag.
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Göttlinger István aljegyző
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
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 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 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az
alábbiak szerint:
NAPIREND
1. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele
(24. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
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2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének
harmadik módosítása
(25. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
3. Egyebek

1. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele
Kovács János alelnök: Kérdezi az előadót, illetve az intézményvezetőt, van-e valami
kiegészítésük az előterjesztéshez.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Igen, tájékoztatja a
jelenlevőket, hogy az előterjesztést, illetve a javaslatot mindhárom település képviselőtestülete megtárgyalta és a pályázati kiírást elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag: Úgy látja, hogy a társulási tanács elé kerülő javaslatban
egy megfelelő ütemterv elfogadása is szerepel. Rendben van.
Kovács János alelnök: A pályázati kiírást mindenképpen meg kell jelentetni, mert az
intézményvezető már sokadik ciklusát tölti vezetőként.
Horváth Erika intézményvezető: Ehhez kapcsolódóan kér szót. Mint az előterjesztés is
tartalmazza, már 25. éve vezeti az intézményt. Ezúton is megköszöni a fenntartó támogatását,
melyet eddig szerencsére mindig megtapasztalhatott, függetlenül a fenntartó „személyétől”.
De szeretne tájékoztatni arról, hogy 2019-ben eléri a nőkre vonatkozó 40 éves
„munkaviszonyt”, s – tekintettel arra, hogy egy másik érdeklődési körének szeretné majd a
továbbiakban szentelni az idejét és energiáját, ez pedig a természetgyógyászat – azt tervezi,
hogy élni kíván majd a nyugdíjba vonulás lehetőségével. Tekintettel arra, hogy vezetőtársai
hasonló életkorúak, mint ő, a következő két évet „utódnevelésre” szánná. Távozását követően
pedig – a közeljövőben felmerülő igen sok feladatot is megfelelő szinten ellátva – szeretné a
lehető legjobb állapotban és körülmények között tudni az intézményt.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető: Tájékoztat az
intézményvezető megbízására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről. Ahogy az már
elhangzott, a pályázatot mindenképpen ki kell írni. Amennyiben a jelenlegi intézményvezető
pályázik, és a fenntartó megbízza, a megbízásnak öt évre kell szólnia. Természetesen Erika
döntheti el, él-e és mikor a nyugdíjba vonulás lehetőségével. Ha azonban nem pályázik és nem
lesz másik pályázó, vagy valami egyéb oknál fogva eredménytelennek kell nyilvánítani a
pályázatot, számára akkor is egy évre szóló megbízás adható a feladat ellátására.
Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag: Kérdezi, hogy Erika kíván-e pályázni.
Kovács János alelnök: Ő is ezt szeretné megtudni. Az a két év hosszú idő, bármi történhet
addig, talán Erika is meggondolja magát.
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Lang Katalin tanácstag: Csatlakozik a kérdés feltevéséhez.
Horváth Erika intézményvezető: Igen, köszöni a kérdést, úgy döntött, mindenképpen
benyújtja a pályázatát. Később pedig szívesen segíti a munkát akár szaktanácsadóként is. Addig
viszont nagyon fontos lenne megtalálni az intézmény vezetésére legalkalmasabb embereket.
Kovács János alelnök: Köszöni a tájékoztatást.
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 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következő határozatot:
24/2017. (XII.12.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda vezetői megbízására
vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről
Szekszárd-Szedres-Medina
Társulási Tanácsa
1.

2017. december 12.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

felhívja a társulás munkaszervezetének vezetőjét,
hogy gondoskodjon a pályázati kiírás közzétételéről;
Határidő:
Felelős:

3.

Társulás

a határozat 1. számú mellékletét képező felhívás
szerinti tartalommal írja ki a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde (7100
Szekszárd, Mérey utca 37-39.) magasabb vezetői
(intézményvezető) beosztására vonatkozó pályázatot;
Határidő:
Felelős:

2.

Óvodafenntartó

2018. január 15.
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető

felhívja a társulás munkaszervezetének vezetőjét,
hogy a határozat 2. számú mellékletét képező
ütemtervnek megfelelően gondoskodjon a pályázati
eljárás lefolytatásáról.
Határidő:
Felelős:

2018. június 15.
dr. Molnár Kata jegyző,
munkaszervezet-vezető
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2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének
harmadik módosítása
Kovács János alelnök: Kérdezi az előadót, van-e valami kiegészítése az előterjesztéshez.
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző: A vásárolt élelmezés miatt van szükség a
módosításra.
Kovács János alelnök: Igen, rendben van, ez egyértelmű.
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, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:
25/2017. (XII.12.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2017. évi költségvetésének harmadik 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
2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (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 a Társulás 2017. évi
költségvetésének
a) bevételi főösszegét 344 501 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 344 501 ezer Ft-ban
állapítja meg.

2.

A Társulási Tanács a költségvetés egyenlegét 0
Forintban,
a) működési célú kiadás összegét: 343 401 ezer
Ft-ban,
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b) felhalmozási célú kiadás összegét: 86 321 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.
IV. A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Határidő: 2017. december 12.
Felelős:
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző

3. Egyebek
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e javaslat az Egyebek napirendi ponthoz. Ha nincs, akkor
ezúttal kíván kellemes ünnepeket és boldog új évet mindenkinek.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kovács János alelnök az ülést 11 óra 15
perckor berekesztette.
K.m.f.

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

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