
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsának  2015. június 18. 

napján a Szennai Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:  

 Salamon Gyula, Szenna Község polgármestere, elnök 

 Lengyel Gábor Szilvásszentmárton Község elnökhelyettes 

 Horváth Tibor Zselickisfalud 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. napirend 

 

A Szennai Fekete László Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása  

(Előterjesztő: Elnök) 

 

Salamon Gyula elnök elmondja, hogy a jelenlegi vezető megbízással látja el a vezetői 

feladatokat, viszont törvényi kötelezettség, hogy kinevezett vezető legyen az óvoda élén. 

Elkészítették a pályázati kiírás tervezetét, amely a jogszabályban előírt határidőket 

tartalmazza. Ezek a határidők nem rövidíthetők, így a vezetői kinevezésre leghamarabb 

augusztus elsején kerülhet sor, a mostani megbízás viszont csak június 30-ig szól. Kéri a 

jelenlévőket, hogy írják ki a pályázatot és az átmeneti időre, július 31-ig hosszabbítsák meg a 

jelenlegi vezető megbízatását. 

A Tanács jelenlévő tagjai ezután az elnök javaslatára 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi határozatot fogadták el: 

 

8/2015.(VI.18.) számú határozat: 

 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

pályázatot hirdet a Szennai Fekete László Óvoda óvodavezetői feladatainak 

ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, 2020. július 31-ig 

tartó határozott idős vezetői megbízással.( A részletes pályázati kiírást a 

jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

A Tanács megbízza az Elnököt, hogy a hivatal honlapján és a Közigállás 

internetes felületen a megjelenésről gondoskodjon. 

A Tanács az átmenti időszakra 2015. július 01. és 2015. július 31. közötti 

időtartamra az óvodavezetői feladatok ellátásával Némethné Gulyás Gabriella 

7477 Szenna, Tildy Z. u. 17. szám alatti lakos óvodapedagógust bízza meg. 
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 Határidő: 2015. június 22. 

 Felelős: Polgármester 

 

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 


