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Készült: A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsának  2015. február 4. 

napján a Szennai Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:  

 Salamon Gyula, Szenna Község polgármestere, leköszönő elnök 

 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 elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács teljes létszámmal, 4 fővel 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. 

 

1. Tisztújítás, elnök és elnökhelyettes megválasztása 

(Előterjesztő: aljegyző) 

 

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. A 2014. évi önkormányzati választások után a polgármesterek 

személyében változás nem történt, de a társulás elnökének és elnökhelyettesének 

megválasztásra szükség van.  

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 továbbra is 

Salamon Gyula szennai polgármestert. 

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

hozta: 

 

  1/2015.(II.4.) 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: 
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  2/2015.(II.4.) számú határozat: 

 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Tanács 

elnökének  Salamon Gyulát  megválasztotta. 

 

Ezután 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: 

 

  3/2015.(II.4.) számú határozat: 

 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Tanács 

alelnökének  Lengyel Gábort  megválasztotta. 

 

2. Társulás 2015. éves költségvetésének elfogadása 

(Írásos előterjesztés) 

Elnök elmondja, hogy a társulási tanács 2015. évben a társulás részéről hitelfelvételt nem 

tervez, és saját bevétel híján a következő évekre sem tervez ilyen kötelezettséget, majd  

kérdezi, hogy a Társulás költségvetéséhez kérdés, észrevétel vagy javaslat van-e? 

A jelenlévők részéről a társulás költségvetéséhez senki nem kíván kiegészítést tenni, így az 

elnök a költségvetés elfogadását szavazásra bocsátotta. 

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

 

  4/2015.(II.4.) számú határozat: 

 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a saját bevételek, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek  2016-

2018. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg: 

ezer Ft-ban 

Megnevezés 2016. 

év 

2017. 

év 

2018. 

év 

SAJÁT BEVÉTELEK   0   0   0 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ 

AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

0 0 0 

 

 

5/2015.(II.4.) számú határozat: 

 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 

2015. évi költségvetését 31.716.-eFt kiadással és 31.716.-eFt bevétellel melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 Határidő: végrehajtásra folyamatos 

 Felelős: elnök 
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3. Szennai Fekete László Óvoda 2015. éves költségvetésének elfogadása 

(Írásos előterjesztés) 

 

Salamon Gyula elmondja, hogy az önkormányzatoknak a fenntartáshoz továbbra sem kell a 

saját bevételei terhére hozzájárulni, takarékos gazdálkodás mellett, az előző év 

pénzmaradványának felhasználásával az óvoda működése biztosított. A Tanács tagjai részéről 

kérdés, észrevétel nem volt, így az elnök javaslatára az alábbi határozatot 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag fogadták el: 

 

 6/2015.(II.4.) számú határozat: 

 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában 

lévő Szennai Fekete László Óvoda 2015. éves költségvetését 33.716 eFt kiadással és 

37.716 eFt bevétellel a melléklet szerint elfogadja. 

A Tanács utasítja az Elnököt, hogy az intézményi költségvetés teljesülését kísérje 

figyelemmel és segítse elő. 

 

 Felelős: Intézményvezető és polgármester   

 Határidő: folyamatos 

 

 

Az ülésen más felvetés nem volt, így az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

Salamon Gyula        Dr. Horváth-Lukics Tibor  

      elnök                          aljegyző 


