Ikt.szám: VI. 194-1/2014.
Jegyzıkönyv
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2014.
március 31-én (hétfın) 09 óra 00 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Konferenciatermében
tartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Kovács János alelnök,
Balogh Ferenc tanácstag,
Lemle Béláné tanácstag,
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 4 fı
Távolmaradását jelezte: Horváth István elnök,
Balogh József tanácstag.
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Göttlinger István aljegyzı,
Horváth Erika intézményvezetı,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzıkönyvvezetı.

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: A meghívót, elıterjesztéseket mindenki megkapta. Kérdezi, van-e
valami észrevétel, kiegészítés a napirenddel kapcsolatban.
Kovács János alelnök – miután a napirenddel kapcsolatban egyéb kiegészítés, új javaslat
nem hangzott el – szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet
a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fı – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az
alábbiak szerint:
NAPIREND
1. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési
évi óvodai beíratási felhívása
(10. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István elnök
2. Beszámoló a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról
(11. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István elnök
3. Egyebek
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1. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évi
óvodai beíratási felhívása
Kovács János alelnök: Úgy tudja, az elıterjesztést mindegyik képviselı-testület külön
tárgyalta és elfogadta. Kérdezi, van-e valami egyéb kiegészítés, hozzászólás.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 4 fı – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következı határozatot:

9/2014. (III.31.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi
Napközi 2014/2015. nevelési évi óvodai beíratási
felhívásáról
1. Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa a 2014/2015. nevelési évben a
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi
óvodai felvételi keretszámát az alábbiak szerint
engedélyezi:
• Szekszárd
felvételi keretszám: 61 gyermek
• Szedres
felvételi keretszám: 17 gyermek
• Medina
felvételi keretszám: 11 gyermek
________________________________________________
Összesen:
89 gyermek
2. A Társulási Tanács a beíratást 2014. április 28-29. (hétfıkedd) idıpontra hirdeti meg.
3. A Társulási Tanács az óvoda szekszárdi mőködési
(felvételi) körzetét a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyőlése által javasoltak szerint
elfogadja. A szedresi és medinai tagóvodák mőködési
körzete az óvoda alapító okiratában meghatározott módon
Szedres, illetve Medina községek közigazgatási területe.
4. A Társulási Tanács felkéri munkaszervezetének vezetıjét,
hogy intézkedjen a 2014/2015. nevelési évre szóló, a
határozat 1. számú melléklete szerinti óvodai beíratási
felhívás, valamint a határozat 2. számú melléklete szerinti
óvodai körzet közzétételérıl.
Határidı: 2014. április 28.,
a 4. pont tekintetében: 2014. március 31.
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Felelıs: Horváth István Társulási Tanács elnöke
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
munkaszervezet-vezetı

2. Beszámoló a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról
Kovács János alelnök: Kérdezi, van-e hozzászólás.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 4 fı – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következı határozatot:

10/2014. (III.31.) TT határozat
lejárt idejő határozatok végrehajtásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa az 1-3/2013. (VI.19.), a 4-7/2013.
(VII.23.), a 8-13/2013. (XI.19.), valamint a 14-15/2013.
(XII.20.) határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidı: 2014. március 31.
Felelıs: Horváth István Társulási Tanács elnöke

3. Egyebek
Az egyebek napirendi ponthoz elıterjesztés, kérdés nem érkezett, hozzászólás nem volt.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kovács János alelnök az ülést 09 óra 05
perckor berekesztette.
Kmf.

………………………….
Horváth István
Társulási Tanács elnöke

…………………………..
Dr. Göttlinger István
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében
jegyzıt helyettesítı aljegyzı,
munkaszervezet-vezetı

