Nem pluszpénzért társulnak az óvodák
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Elsősorban a megszerezhető plusz állami források ösztönözték az elmúlt években az
önkormányzatok intézményi társulásainak létrejöttét. A szekszárdi járás négy
települése által alapítandó óvodatársulás viszont külön normatívára nem számíthat,
létrejöttétől elsősorban szakmai előnyöket remélnek.
– A társulásért magáért külön normatívában nem részesülünk – áll abban az
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létrehozásáról
szóló
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előterjesztésben, amelyet nemrég fogadott el Harc, Kölesd, Kistormás és Sióagárd
képviselő-testülete. A négy település óvodája minden további nélkül működhetett volna
önállóan is. Nem a plusz pénz motiválta tehát az új társulás kialakítását, hanem szakmai
indokok.
Mint az ismert, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalt öt település hozta létre ez év
elején, a fenti négy község és Medina. Kezdetben inkább csak „jól hangzott”, hogy a
későbbiekben akár több területen is megpróbálják az együttműködést. Mégis elég hamar
így lett, ráadásul egy korántsem súlytalan ügyben.
Ugyanoda járnak a kicsik
A közoktatás állami átszervezése nyomán az iskolák állami fenntartásba kerültek, az
óvodák azonban maradtak az önkormányzatoknál. Kölesden, Kistormáson és Harcon ez év
január 1-jétől – a zombai központú intézményfenntartó társulás megszűnésével – az
óvodák önállóan működő intézmények. A sióagárdi kisdedóvó Sióagárd és Szekszárd
közös fenntartásában működik, de ez a társulás augusztus végével ugyancsak megszűnik.
Medina szintén szekszárdi társulásban van, de ez a település nem kíván változtatni a
működési körén.
Harcon jelenleg egységes óvoda-bölcsőde működik, 2 csoportban, összesen 32 gyerekkel.
A kölesdi óvodában három csoportban 63 gyereket nevelnek, Kistormáson egy csoportba
16 kisded jár, a sióagárdi óvoda és családi napköziben két csoportban 47 gyermek
nevelkedik. A társulás nyomán a működésben nem lesz változás, ősztől is ugyanoda
járnak majd a gyerekek, mint addig. Az új, társult intézményt a – pályázaton
kiválasztandó – vezető óvónő irányítja majd, illetve minden településen lesz egy tagóvoda
vezető.
A minimum 13 gyerek
Az új óvodatársulás létrehozását hatásvizsgálat előzte meg. Megállapították, hogy
mindegyik önkormányzatnak érdekében áll a társulás. Az új jogszabályok szerint az
óvodai csoportlétszám minimuma 13, ez úgy tűnik, mind a négy óvodában biztosított lesz,
de a korábbi rendszerrel szemben az egyes kisdedóvók egyébként sem nem tudják
úgymond rontani, vagy javítani egymás létszámát. Az óvodák zavartalan működése
biztosított, szakmailag pedig mindenképpen előnyös, ha több szakember dolgozik egy
intézményben, a helyi nehézségek, konfliktusok is jobban kezelhetőek. A közös hivatal
szempontjából ugyancsak kedvezőbb, hogy csak a székhely önkormányzat hivatalának
kell foglalkoznia az óvodákkal.

Sióagárd a gesztor
Figyelemre méltó, hogy bár a közös hivatal központja Kölesd, az óvodatársulás gesztora
Sióagárd lett. Ezzel kapcsolatban Berényi István, Kölesd polgármestere annyit mondott:
a kölesdi vezetés vállalta, hogy – bár Kölesd a legnagyobb település – ne minden
területen övé legyen a vezető szerep. Szerinte egyébként nem csak szakmailag, hanem
hosszabb távon anyagilag is kedvezőbb lesz az óvodák fenntartása társulásban. Háry
János, Sióagárd polgármestere is úgy vélte, magasabb színvonalú munkát tesz lehetővé a
társulás, és megtakarítás is elérhető azzal, hogy az intézménynek csak egy vezetője
lesz.
Fel sem merült, hogy változtassanak a felálláson
– Szakmailag és emberileg is kiváló a kapcsolat az intézményeink között, nagyon meg
vagyunk elégedve a szekszárdi társulással – közölte Vén Attila, Medina polgármestere. A
medinai óvoda hét éve a szekszárdi 2. számú, Mérey utcai óvoda tagóvodája. Pusztainé
Vaczula Márta medinai tagóvoda vezető elmondta: rengeteg új eszközhöz jutottak a
társulás révén, amelynek szakmailag is sok előnyét élvezik. Szintén a társulásnak
köszönhető,
hogy
három
éve
családi
napközi
is
működik
Medinán.
Vén Attila elmondta: mindezek miatt fel sem merült, hogy változtassanak, ellenkezőleg,
hosszú távra tervezik az együttműködést.
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