Ikt.szám: VI. 194-2/2014.
Jegyzıkönyv
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2014.
április 24-én (csütörtökön) 15 óra 45 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Konferenciatermében
tartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István elnök,
Kovács János alelnök,
Balogh Ferenc tanácstag,
Lemle Béláné tanácstag,
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 5 fı
Távolmaradását jelezte: Balogh József tanácstag.
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Pál József igazgatóság-vezetı (Gazdasági és Informatikai Igazgatóság),
Horváth Erika intézményvezetı,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzıkönyvvezetı.

Horváth István elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 5 tagja
az ülésen megjelent, a Tanács határozatképes, és megnyitja az ülést.
Horváth István elnök: Van-e valami észrevétel, kiegészítés a napirenddel kapcsolatban.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Kéri napirendre venni az Integrációs Pedagógiai
Rendszer 2014. évi támogatására kiírt pályázaton történı részvétel kérdését. Az elıterjesztést
az ülés megkezdése elıtt kiosztotta a tagoknak. A téma megtárgyalása sürgıs, mert a beadási
határidı 2014. május 9., a Társulási Tanács viszont addig az idıpontig nem tervez újabb ülést.
Horváth István elnök – miután a napirenddel kapcsolatban egyéb kiegészítés, új javaslat
nem hangzott el – szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 5 fı – 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott az alábbiak szerint:

NAPIREND
1. Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2013. évi
zárszámadásának és szakmai beszámolójának elfogadására
(13. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István elnök
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2. A 2013/2014. nevelési év értékelésének szempontjai
(12. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István elnök
3. Javaslat Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatására kiírt IPR-14
kódszámú pályázaton történı részvételre
(14. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István elnök
4. Egyebek

1. Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
zárszámadásának és szakmai beszámolójának elfogadására

Társulás

2013.

évi

Horváth István elnök: Átadja a szót Pál József igazgatóság-vezetınek.
Pál József igazgatóság-vezetı: Az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Horváth István elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 5 fı – 5 igen szavazattal, minısített többséggel, egyhangúlag elfogadott,
és meghozta a következı határozatot:
11/2014. (IV.24.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2013. évi zárszámadásának és szakmai beszámolójának
elfogadásáról
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján,
figyelemmel
az
államháztartásról
szóló
törvény
végrehajtásáról rendelkezı 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet elıírásaira a Társulás 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról az alábbi határozatot fogadja el:
1. Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa a Társulás 2013. évi halmozódástól
mentes bevételeinek fıösszegét 155 420 ezer Ft-ban
állapítja meg (I. mérleg).
2. Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa a Társulás 2013. évi halmozódás mentes
kiadásainak fıösszegét 152 932 ezer Ft-ban állapítja meg
(I. mérleg).
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3. A Társulás 2013. évi mőködési és fejlesztési kiadásait
tartalmazó összevont mérleget az I. A. mérleg
tartalmazza.
4. A Társulás 2013. évi bevétel - kiadás összesen
elıirányzat teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
5. A Társulás 2013. évi bevétel – kiadás elıirányzat
teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Társulás 2013. évi intézményi bevétel – kiadás
elıirányzat teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
7. A Társulás 2013. évi áthúzódó hatással járó kiadásait a 4.
melléklet tartalmazza.
8. A Társulás 2013. december 31-i állapot szerinti
egyszerősített mérleg fıösszegét a Társulási Tanács az
5. melléklet szerint 220 609 ezer Ft-ban állapítja meg.
9. A Társulás 2013. december 31-i egyszerősített
pénzforgalmi jelentését a 6. melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2013. december 31-i egyszerősített
pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
11. A Társulási Tanács a Társulás 2013. évi tevékenységérıl
és a társulási cél megvalósulásáról szóló szakmai
beszámolót az elıterjesztés II. pontjában foglaltak alapján
elfogadja.
Határidı: 2014. április 24.
Felelıs: Horváth István Társulási Tanács elnöke

2. A 2013/2014. nevelési év értékelésének szempontjai
Horváth István elnök: Kérdezi, van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás.
Lemle Béláné tanácstag: Köszöni a szempontrendszert, nagyon alaposnak és átgondoltnak
tartja.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Horváth István elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 5 fı – 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következı határozatot:
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12/2014. (IV.24.) TT határozat
a 2013/2014. nevelési év értékelésének szempontjairól
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa a 2013/2014. nevelési év értékelésének
szempontjait a határozat melléklete szerint elfogadja, s
felkéri a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi
Napközi vezetıjét, hogy beszámolóját az elfogadott
szempontsor és táblázatok alapján készítse el.
Határidı: 2014. április 24.
a beszámoló elkészítésére 2014. július 15.
Felelıs: Horváth István Társulási Tanács elnöke

3. Javaslat Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatására kiírt IPR-14
kódszámú pályázaton történı részvételre
Horváth István elnök: Érdeklıdik, mirıl szól a pályázat.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Röviden összefoglalja az elıterjesztés lényegét.
Elmondja, hogy a lehetıség a szedresi tagóvodát érinti.
Horváth Erika intézményvezetı: Az elnök kérdésére elmondja, hogy jelen pillanatban csak
Szedres számára tudnak pályázni, Medina nem felel meg a pályázati feltételeknek.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Horváth István elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács
– melynek létszáma 5 fı – 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következı határozatot:
13/2014. (IV.24.) TT határozat
részvételrıl az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014.
évi támogatására kiírt
IPR-14 kódszámú pályázaton
1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás –
mint óvodafenntartó – pályázatot kíván benyújtani az
Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatására
kiírt pályázatra.
2. A Társulási Tanács felkéri a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi vezetıjét, illetve
Szekszárd Megyei Jogú Város aljegyzıjét, hogy a
pályázatot készítsék elı, s gondoskodjanak annak
határidıben történı benyújtásáról.
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Határidı: 2014. április 24.,
a 2. pont tekintetében: 2014. május 9.
Felelıs: Horváth István Társulási Tanács elnöke
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Horváth Erika intézményvezetı

4. Egyebek
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Tájékoztatásul szeretné elmondani, hogy a
Kormányhivatalnak a 2. Számú Óvoda családi napközijeinek mőködésével kapcsolatban
indított törvényességi ellenırzésérıl a társulás megkapta az elsı jegyzıkönyvet: a medinai
családi napköziben a tárgyi és személyi feltételek megfelelıek, kisebb hiányosságot a
dokumentációban tapasztaltak, ezeket az intézmény pótolni fogja. A Járási Népegészségügyi
Intézet korábban szintén megküldte értesítését arról, hogy hiányosságot nem tapasztaltak.

A napirendi ponthoz egyéb elıterjesztés, kérdés nem érkezett, hozzászólás nem volt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Horváth István elnök az ülést 15 óra 55
perckor berekesztette.

Kmf.

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

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

