
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsának  2013. június 17-én a 

Szennai Polgármesteri Hivatalban megtartott alakuló üléséről.  

 

Jelen vannak:  

 Salamon Gyula Szenna Község polgármestere 

 Horváth Tibor Zselickisfalud Község polgármestere 

 Lengyel Gábor Szilvásszentmárton Község polgármestere 

 ifj. Handó János Patca Község polgármestere 

 Dr. Horváth-Lukics Tibor aljegyző (Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzőjének megbízásából) 

 

Salamon Gyula Szenna Község polgármestere megállapítja, hogy a Társulásban részt vevő 4 

önkormányzat képviselő-testületeinek döntése szerint az önkormányzatokat a polgármesterek 

képviselik és mind a 4 polgármester jelen van, az ülés határozatképes, majd javasolja, hogy az 

ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint fogadják el. 

A jelenlévők a napirendet a meghívóban foglaltak szerint 4 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadták. 

Salamon Gyula javasolja, hogy jegyzőkönyv hitelesítője ifj. Handó János legyen. A Tanács 3 

igen szavazattal, egyhangúlag ifj. Handó Jánost bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével. 

 

1.Társulás megalakításának kinyilvánítása 

Salamon Gyula elmondta, hogy Szenna, Zselickisfalud, Szilvásszentmárton és Patca 

Községek képviselő-testületei teljes létszámú egyhangú döntésükkel létrehozták az 

intézményfenntartó társulást, elfogadták a Társulási Megállapodást. A Megállapodás szerint a 

Társulás képviseleti és döntéshozó szerve Társulási Tanács, amelyet a települések 

polgármesterei alkotnak. Javasolja, hogy Társulási Tanács határozatban mondja ki a Társulás 

megalakulását. 

 A Társulási Tanács ezután 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

  1/2013.(VI.17.) számú határozat: 

 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa kimondja a 

Társulás, mint önálló jogi személy 2013. július 01. napi hatállyal történő 

megalakulását, amely időponttal működését megkezdi. 

 

 

2. Társulási Tanács elnökének megválasztása 

Salamon Gyula emlékeztet, hogy az elnök lehetséges személyére bárki javaslatot tehet, a 

Társulási Megállapodás szerint a jelöltséghez a jelenlévők egynegyedének a szavazata is elég. 

Kérdi, kinek lenne javaslata? 

Lengyel Gábor Szilvásszentmárton Község polgármestere –tekintettel arra, hogy a fenntartott 

óvoda Szennában található és az ügyintézés helye is ott van- elnöknek javasolja Salamon 

Gyula szennai polgármestert. 

A Társulási Tanács ezután 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta: 
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  2/2013.(VI.17.) számú határozat: 

 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az elnöki 

teendők ellátására Salamon Gyula Szenna Község polgármesterének jelölését 

elfogadja. 

 

Salamon Gyula a jelölést köszönettel elfogadta, majd kérte a Tanácsot, hogy az Elnököt 

válassza meg. 

A Társulási Tanács ezután 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta: 

 

  3/2013.(VI.17.) számú határozat: 

 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Tanács 

elnökének  Salamon Gyulát  megválasztotta. 

 

 

3. A Társulási Tanács alelnökének megválasztása 

Salamon Gyula elnök javasolja, hogy a Tanács alelnökének Lengyel Gábort, 

Szilvásszentmárton Község polgármesterét válasszák meg. 

 

A Társulási Tanács ezután 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta: 

 

  4/2013.(VI.17.) számú határozat: 

 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Tanács 

alelnökének  Lengyel Gábort  megválasztotta. 

 

4. A Társulás SZMSZ-ének elfogadása 

Elnök kérdezi, hogy az előterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzat tervezethez van-e 

valakinek hozzáfűzni valója. 

A Tanács tagjai közül az előterjesztett szöveghez senkinek nem volt hozzáfűzni valója, így az 

elnök az SZMSZ elfogadását szavazásra bocsátotta. 

A Társulási Tanács ezután 4 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 

  5/2013.(VI.17.) számú határozat: 

 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

5. A Szennai Fekete László Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Salamon Gyula Elnök javasolja a Tanácsnak, hogy a 2009. júliusától megalakult, majd 2011. 

júliusától átalakult, 2012. decemberében feladattal megcsonkult és az eredetileg többcélú, ma 

már csak óvodai köznevelési feladatokat ellátó, januárban még 5, júliustól már csak 1 

feladatellátási helyen működő intézményre egy módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot adjanak ki a már négy éve megalkotott és folyamatosan módosított alapító 

okirat hatályon kívül helyezésével. Az intézmény működése és jogállása is folyamatos, de a 
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2009-ben létrehozott intézmény alapító okiratából már csak annyi maradt meg változatlan 

formában, hogy „Óvoda”. 

Javasolja a Tanácsnak, hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 

fogadja el. 

A Társulási Tanács ezután 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

  6/2013.(VI.17.) számú határozat: 

 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Szennai 

Fekete László Óvoda Alapító Okiratát a melléklet szerinti módosítja és egységes 

szerkezetbe foglalt tartalommal adja ki, az óvoda felvételi körzeteként Szenna, 

Zselickisfalud, Szilvásszentmárton és Patca községek közigazgatási területét 

állapítja meg. 

A Tanács utasítja az elnököt, hogy az intézményi változás törzskönyvi bejegyzését 

a Magyar Államkincstárnál kezdeményezze. 

 

  Határidő: 2013. július 1. 

   Felelős: Salamon Gyula elnök 

   

6. Intézményvezető megbízása 

Salamon Gyula elnök javasolja, hogy az intézményvezetői pályázat elbírálásáig, de legfeljebb 

1 évre az eddigi tagintézmény-vezetőt Némethné Gulyás Gabriellát bízzák meg az 

óvodavezetői feladatok ellátásával, a vezetői pótlék mértékét havi 40.000.- Ft összegben 

javasolja megállapítani. 

A Tanács a javaslattal egyetértve, 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

  7/2013.(VI.17.) számú határozat: 

 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Szennai 

Fekete László Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával  Némethné 

Gulyás Gabriella Szenna, Tildy Z. u. 17. szám alatti lakos óvodapedagógust bízza 

meg az intézményvezetői pályázat elbírálásáig, de legfeljebb 2014. június 30. 

napig. Az intézményvezető vezetői pótlékát a Tanács havi 40.000.- Ft összegben 

állapítja meg, és megbízza az elnököt, hogy a döntést a vezetővel közölje, a 

szükséges okmányokat írja alá. 

 

 Határidő: 2013. július 01. 

 Felelős: Salamon Gyula elnök  

 

A Tanács tagjai részéről más felvetés nem volt, így az elnök megköszönte a részvételt és az 

ülést bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Salamon Gyula        ifj. Handó János 

elnök                          jegyzőkönyv hitelesítő 


