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Egyszerű többség 
 
Tisztelt Közgyűlés!  
 
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásról (a továbbiakban: Társulás) szóló 
2016. november 10-én kelt társulási megállapodás VI. fejezet 2.1. pontja alapján a Társulási 
Tanács elnöke minden év május 31-ig beszámol a Társulási Tanácsnak Társulás előző évi 
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, illetve a társulási cél megvalósulásáról. A 
megállapodás szerint a beszámolót Társulás valamennyi tagjának meg kell küldeni. 
 
Társulás előző évi tevékenységét, működését és a társulási cél megvalósulását a következő 
adatok jellemzik: 
 

1. Társulás megalakulása (előzmények) és célja 
 
2007. szeptember 1-től jött létre Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulása (egyik intézménye – akkori nevén – a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde volt).  
2008. augusztus 4-én alakult meg Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulása (a szedresi óvoda akkor az I. Béla Gimnázium tagintézményeként működött tovább). 
Mindkét társulás jogi személyiség nélküli társulás volt, melyek 2013. június 30-ával 
megszűntek. 
 
Társulást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) rendelkezései alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Szedres Község Önkormányzata és Medina Község Önkormányzata hozta létre 2013. július 1-
jei hatállyal a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi fenntartására. (A 
szedresi óvoda a Szekszárdi 2. Számú Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája, a medinai 
óvoda a Szekszárdi 2. Számú Óvoda Medinai Tagóvodája néven működött tovább.) 
 
Társulás célja a hatékonyabb és célszerűbb óvodai, bölcsődei és családi napközis ellátások 
biztosítása. 
 
Az intézmény alapító okiratának módosítására 2014-ben egyszer (jogszabály-változás miatt), 
2015-ben kétszer (jogszabály-változás és a Kadarka utcai csoportoknak az épület-felújítással 
összefüggő költözése miatt, illetve a szedresi egységes óvoda-bölcsődei csoport létrehozása 
érdekében) 2016-ban szintén kétszer (új kormányzati funkció megállapítása és alapításra 
jogosult szerv meghatározása miatt, illetve a családi napközik átalakítására vonatkozó 
jogszabály rendelkezései miatt) került sor.  
Társulás által fenntartott intézmény jelenlegi teljes neve: Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes 
Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet; rövidített neve: 2. Számú 
Óvoda (a továbbiakban: 2. Számú Óvoda). 
 
 
2. A Társulási Tanács működése, az önkormányzatok szakmai együttműködése 2016-ban 

 
Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács 2016 folyamán 9 ülést tartott, s döntéseit 
valamennyi alkalommal egyhangúlag hozta.  
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A települési önkormányzatok több esetben előzetesen véleményezték a Társulási Tanács elé 
kerülő ügyeket.  
 
Az üléseken az alábbi döntések születtek: 
 
 
1. 2016. február 15.: 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

1/2016. (II.15.) 
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás  
2016. évi költségvetéséről 

2/2016. (II.15.) 
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde 
és Családi Napközi  
nyári nyitvatartási rendjéről 

3/2016. (II.15.) 
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás  
szervezeti és működési szabályzatról szóló  
1/2015. (VII.13.) szabályzatának módosításáról 

4/2016. (II.15.) lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
2. 2016. február 29.: 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

5/2016. (II.29.) 
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás  
2015. évi költségvetéséről szóló  
2/2015. (II.2.) TT határozat 4. számú módosításáról 

6/2016. (II.29.) 
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és 
Családi Napközi  
alapító okiratának módosításáról 

7/2016. (II.29.) 
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és 
Családi Napközi  
2016/2017. nevelési évi óvodai beíratási felhívásáról 

 
 
3. 2016. március 30.: 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

8/2016. (III.30.) 
a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” pályázat  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő benyújtásáról 

9/2016. (III.30.) 

a Területi Operatív Program keretében megvalósítandó  
bölcsődei, illetve óvodai infrastruktúra-fejlesztésekre meghirdetett  
TOP-1.4.1-15 pályázat  
Szedres Község Önkormányzata által történő benyújtásáról 

10/2016. (III.30.) 

a Területi Operatív Program keretében megvalósítandó  
bölcsődei, illetve óvodai infrastruktúra-fejlesztésekre meghirdetett  
TOP-1.4.1-15 pályázat  
Medina Község Önkormányzata által történő benyújtásáról 
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4. 2016. április 18.: 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

11/2016. (IV.18.) 
a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a  
„Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázat jóváhagyásáról 

12/2016. (IV.18.) 
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és 
Családi Napközi  
továbbképzési programjáról, beiskolázási tervéről 

13/2016. (IV.18.) a 2016/2017. nevelési év értékelésének szempontjairól 

 
 
5. 2016. május 25.: 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

14/2016. (V.25.) 
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás  
2015. évi zárszámadásáról 

15/2016. (V.25.) 

a 2015. évben lefolytatott,  
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulást és az általa 
fenntartott intézményt érintő ellenőrzésekről szóló  
összefoglaló jelentésről 

16/2016. (V.25.) 
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás  
2015. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról szóló 
beszámolóról 

 
 
6. 2016. július 6.: 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

17/2016. (VII.6.) 
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás  
2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016. (II.15.) TT határozat módosításáról 

18/2016. (VII.6.) 
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és 
Családi Napközi  
2016/2017. nevelési évi csoportjairól 

 
 

7. 2016. szeptember 13.: 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

19/2016. (IX.13.) a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak eseti illetménykiegészítéséről 

20/2016. (IX.13.) 
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini 
bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósítására irányuló  
konzorciumi együttműködési megállapodásról és támogatási szerződésről 
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21/2016. (IX.13.) 
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és 
Családi Napközi  
2015/2016. nevelési évének munkájáról 

22/2016. (IX.13.) 
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és 
Családi Napközi  
épületeinek 2016. évi nyári kihasználtságáról 

23/2016. (IX.13.) 
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és 
Családi Napközi  
2016/2017. nevelési évi munkatervéről 

24/2016. (IX.13.) lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

 
 

8. 2016. november 9.: 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

25/2016. (XI.9.) 
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás  
2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016. (II.15.) TT határozat 2. számú módosításáról 

26/2016. (XI.9.) 
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és 
Családi Napközi  
alapító okiratának módosításáról 

 
 
9. 2016. december 19.: 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

27/2016. (XII.19.) 

a TOP-6.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde 
létrehozása” című pályázat vonatkozásában  
támogatási előleg igényléséről, támogatási szerződés módosításáról, 
konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról 

 
 
A 2. Számú Óvoda 2016/2017. nevelési évi szakmai munkájáról, eredményeiről az 
intézményvezető a Társulási Tanács által elfogadott értékelési szempontok alapján 2017. július 
közepéig fog beszámolót küldeni a fenntartónak és a társult önkormányzatoknak. 
 
 

3. A gyermeklétszám alakulása a közösen fenntartott intézményben 
 
1. Óvodai férőhelyek és indított csoportok száma, valamint az óvodai férőhelyek 

kihasználtsága %-ban: 
 

Nevelési év 
Szekszárd Szedres Medina 

férő-
hely 

cso-
port 

kihasznált-
ság % 

férő-
hely 

cso-
port 

kihasznált-
ság % 

férő-
hely 

cso-
port 

kihasznált-
ság % 

2008/2009. 171 7 90 100 4 75 25 1 72 

2009/2010. 171 7 88 100 3 88 25 1 80 
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2010/2011. 171 7 99 100 3 67 25 1 96 

2011/2012. 171 7 102 100 3 64 25 1 112 

2012/2013. 171 7 100 100 3 68 25 1 104 

2013/2014. 171 7 87 100 3 67 25 1 92 

2014/2015. 171 7 88 100 3 60 25 1 80 

2015/2016. 171 7 74 70 2+11 81 25 1 84 

2016/2017. 171 7 76 70 2+11 90 25 1 80 

 
 

2. Az ellátott óvodások létszáma: 
 

Nevelési év Időszak 
Ellátottak száma 

Szekszárd2 Szedres3 Medina4 Összesen 

2008/2009. 
október 154 75 18 247 

május 167 86 23 276 

2009/2010. 
október 151 66 20 237 

május 175 74 28 277 

2010/2011. 
október 169 67 24 260 

május 183 79 27 289 

2011/2012. 
október 175 64 28 267 

május 187 75 27 289 

2012/2013. 
október 171 68 26 265 

május 176 74 27 277 

2013/2014. 
október 148 67 23 238 

május 157 67 26 250 

2014/2015. 
október 150 60 20 230 

május 158 64 20 242 

2015/2016. 
október 127 57 21 205 

május 150 60 25 235 

2016/2017. 
október 130 63 20 213 

május n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
 
A társulási forma korábban is biztosította a kisebb településeken a gyermeklétszám, s ezzel 
együtt az óvoda megmaradását.  
A 2011-2012-es években megnövekedett gyermeklétszám ugyanakkor Szekszárdon inkább a 
születések számával függ össze, s annak következménye, hogy az óvodáskorúakká válók 
létszáma ekkor emelkedett.  

                                                 
1 2 óvodai és 1 óvoda-bölcsődei csoport 
2 2008/2009. és 2012/2013. nevelési évek között a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde székhely- és tagintézményeként 
(Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása keretében). 
3 2008/2009. és 2012/2013. nevelési évek között az I. Béla Gimnázium tagintézményeként (Szekszárd és Szedres 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulása keretében). 
4 2008/2009. és 2012/2013. nevelési évek között a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde tagintézményeként (Szekszárd 

és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása keretében). 
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2013-ban a gyermeklétszám Szekszárd esetében csökkenést mutatott, s egyelőre ez a 
csökkenő létszám állandósulni látszik. (2008-ban még 339, 2012-ben 312, 2013-ban 258 
gyermek született Szekszárdon. A születések száma 2014-ben 304, 2015-ben 278, 2016-ban 
305 volt.)   
 
 
3. Férőhelyek és kihasználtság a bölcsődei és családi napközis csoportokban (1-1 csoport 

településenként és intézményegységenként): 
 

 Szekszárd Szedres Medina 

Nevelési év 
bölcsőde családi napközi 

egysége óvoda-
bölcsőde 

családi napközi 

férő-
hely 

kihasználtság  
% 

férő-
hely 

kihasználtság  
% 

férő-
hely 

kihasználtság  
% 

férő-
hely 

kihasználtság  
% 

2008/2009. 14 100 - - - - -  

2009/2010. 14 100 - - - - -  

2010/2011. 14 100 - - - - -  

2011/2012. 14 100 - - - - 7 100 

2012/2013. 14 100 5 100 - - 7 100 

2013/2014. 14 100 5 80 - - 7 100 

2014/2015. 14 93 5 60 - - 7 100 

2015/2016. 14 93 5 80 5 100 7 100 

2016/2017. 14 93 5 40 5 100 7 100 

 
 

4. Az ellátottak száma a bölcsődei és családi napközis csoportokban: 
 

Nevelési év 
Szekszárd Szedres Medina 

Összesen 
bölcsőde 

családi 
napközi 

egységes óvoda-
bölcsőde 

családi 
napközi 

2008/2009. 14 - - - 14 

2009/2010. 14 - - - 14 

2010/2011. 14 - - - 14 

2011/2012. 14 - - 7 21 

2012/2013. 14 5 - 7 26 

2013/2014. 14 4 - 7 25 

2014/2015. 13 3 - 7 23 

2015/2016. 13 4 5 7 29 

2016/2017. 13 2 5 7 27 

 
 

4. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei 
 
1. Társulás – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

rendelkezéseivel összhangban, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
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feltételeiről rendelkező 15/1998. (IV.30.) NM rendeletre tekintettel – az alábbi 
álláshelyeket biztosította az intézményben 2016-ban:  

 

Álláshelyek 
2015/2016. nevelési év 2016/2017. nevelési év 

Szekszárd Szedres Medina Összes Szekszárd Szedres Medina  Összes 

Óvoda         

 óvodapedagógus 16 6 2 24 16 6 2 24 

 óvodatitkár 1 - - 1 1 - - 1 

 dajka 7 3 1 11 7 3 1 11 

 
pedagógiai 
asszisztens 

2 1 - 3 2 1 - 3 

 egyéb - - - - - - - - 

 összes 26 10 3 39 26 10 3 39 

Bölcsőde         

 kisgyermekgondozó 2 1 - 3 2 1 - 3 

 dajka 1 - - 1 1 - - 1 

 egyéb - - - - - - - - 

 összes 3 1 - 4 3 1 - 4 

Családi napközi         

 
családi napközis 
nevelő 

1,5 - 1,5 3 1,5 - 1,5 3 

 egyéb - - - - - - - - 

 összes 1,5 - 1,5 3 1,5 - 1,5 3 

Mindösszesen 
álláshely 

30,5 11 4,5 46 30,5 11 4,5 46 

 

 
A foglalkoztatottak létszáma mindkét nevelési évben 46 fő, üres álláshely nem volt. Az 
alkalmazottak végzettsége a jogszabályi előírásoknak megfelelt. 
 
A vezetők száma az Nkt. előírásai szerint biztosított: 1 fő intézményvezető, 1 fő helyettes és a 
tagintézmények élén 1-1 fő tagintézmény-vezető látja el az irányítást.  
 
A nevelőmunkát közvetlenül segítők a bérfeszültség csökkentése érdekében az előző évhez 
hasonlóan 2016-ban is – a Társulási Tanács 19/2016. (IX.13.) határozata alapján – eseti 
illetménykiegészítésben (nettó 70.000,- Ft utalvány formájában) részesültek. 
 
 
2. Az intézmény működésének épület- és tárgyi feltételei 2016-ban az alábbiak szerint volt 

biztosított: 
 
A két szekszárdi óvodaépület műszaki állapota a korábbi felújításoknak köszönhetően kiváló. 
Az energetikai korszerűsítés hatására jelentősen csökkent az épületek energiafogyasztása, ami 
a közüzemi díjak látványos csökkenését eredményezte.  
Garanciális javításokra főként a Kadarka utcai óvodaépületben volt szükség.  
Jogszabályi kötelezettségből fakadóan kellett kiépíteni a Kadarka utcai épület új tűzvédelmi 
rendszerét, amelynek tervezési és kivitelezési költségeit az intézményi költségvetési 
megtakarításai fedezték.  
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A szedresi épület állapota az ÁNTSZ által végzett ellenőrző látogatások tanúsága szerint 
tarthatatlanná vált. A települési önkormányzat önerőből nem képes felvállalni az óvoda 
felújításával kapcsolatos költségeket, ezért pályázati úton igyekszik támogatást szerezni az 
óvodaépület átépítésére, ezzel egy időben egy mini bölcsődei csoport kialakítására is. 
 
A medinai óvodaépület részleges korszerűsítését követően elkészült az épület bővítésének 
tervdokumentációja, ami a közösségi helyiségek, tornaterem hozzáépítését foglalja magába. 
A medinai önkormányzat a szedresihez hasonló pályázatot nyújtott be bölcsődei és óvodai 
infrastruktúra-fejlesztésre. 
 
Szekszárd szintén pályázott a Kadarka utcában mini bölcsődei csoportok létrehozására két 
mini bölcsődei csoport befogadására alkalmas új épület megépítése, az épület teljes 
eszközkészletének beszerzése és az épülethez tartozó új udvarrész kialakítása céljából. A 
csoportok a Kadarka utcai óvodaépület udvarán található faházak helyén épülnek fel a 
kedvező elbírálást követően.  
 
Az intézményi megtakarítás egy részét udvari játékeszközök vásárlására lehetett fordítani. A 
beszerzési költségeken felül súlyos többletköltséget jelentett a játékok elhelyezésével 
összefüggő telepítési költségek nagyságrendje, amelyek nagyjából megegyező mértékűek a 
beszerzés költségeivel. Ez veszélybe sodorhatja az udvarok felújításával kapcsolatos további 
célkitűzések megvalósulását. 
 
Az intézmény egyéb üzemeltetési kiadásai, kiseszköz és szakmai anyag beszerzései korlátozott 
számban, halaszthatatlan esetekben és csak szűkös keretek között vállalhatóak az intézmény 
költségvetésének terhére.  
 
A 2015/2016. nevelési évben könyvtárfejlesztésre és informatikai rendszer fejlesztésére 
gyakorlatilag egyik épületben sem volt lehetőség.  
 
A szakmai anyag és a játékeszközök vásárlására fordított szülői hozzájárulás mértéke jelentős, 
de a településeken élő/működő magánszemélyek, vállalkozások, egyéb szervezetek 
támogatása is segítette a megfelelő környezeti és tárgyi feltételek biztosítását.  
A medinai óvoda eszközállományának javításához nagyban hozzájárult egy külföldi 
állampolgárságú magánszemélynek az önkéntes felajánlása, mely bútorok, játékeszközök, 
ruhaneműk formájában érkezett.  
 
Az alapítványok anyagi lehetőségei az elmúlt néhány évben beszűkültek, de támogatásuknak 
még így is fontos szerepe van. 
 
A 2016/2017. nevelési évre vonatkozó további részletes adatokat a nevelési év végén 
elkészülő intézményi beszámoló tartalmazza majd.  
 
 

5. A társult települések feladatellátást szolgáló pénzügyi teljesítési adatai 
 
Az adatokat a melléklet tartalmazza. 
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6. Társulási cél megvalósulásának értékelése 
 
1. A gyermeklétszám adatai viszonylagos állandóságot mutatnak. A szülők gyermekeiket 

továbbra is szívesen viszik a körzetileg illetékes intézménybe. A gyermeklétszám a 
születések számának változását, illetve a lakóhelyváltozást követve, kis mértékben alakul, 
módosul.  

 
2. A szakmai együttműködés a székhely intézmény és a tagintézmények között továbbra is 

úgy valósul meg, hogy a tagintézmények önállósága megmarad (a tapasztalatok átadását, 
az egymástól való tanulás lehetőségét valamennyi érintett fél nagyra becsüli). 

 
3. A társulási tanács üléseinek megszervezése, a döntés-előkészítés folyamata, a társulás 

gazdálkodási tevékenységének ellátása a munkaszervezeti feladatokat ellátó Szekszárd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának folyamatos feladata, a tanács munkájában 
résztvevő önkormányzati delegáltaknak többletfeladatot jelent. A munkafolyamatok mára 
kialakultak. 

 
4. A társulási forma 2016-ban a családi napközi működtetésében jelentett plusz költségvetési 

forrást a központi normatíva igénylésekor (a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklet III. 3. jb) pontja alapján az 
ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a volt igényelhető – csakúgy, mint a 2015. évi 
költségvetésnél).  
A társult önkormányzatok számára a működtetés során az jelent könnyebbséget, hogy a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó szekszárdi polgármesteri hivatal dolgozói végzik az 
óvoda fenntartásával kapcsolatos szakmai és gazdálkodási feladatokat.  

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
Szekszárd, 2017. május 4.  
 
 
 

Ács Rezső 
          polgármester 
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Határozati javaslat 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ...../2017.(……...)  határozata 
 

a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi tevékenységéről és 
a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolóról 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárd-Szedres-Medina 
Óvodafenntartó Társulásról szóló 2016. november 10-én kelt társulási megállapodás VI. 
fejezet 2.1. pontja alapján a társulás 2016. évi tevékenységéről és a társulási cél 
megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  2017. május 18. 
Felelős:  Ács Rezső polgármester 


