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Készült: A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsának  2015. július 24. napján 

a Szennai Polgármesteri Hivatalban megtartott zárt 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 elbírálása 

(Előterjesztő: Elnök) 

 

Salamon Gyula elnök elmondja, hogy június 18-i ülésen elfogadott pályázati kiírás a 

KÖZIGÁLLÁS honlapján, valamint a hivatali honlapon is megjelent, a hirdetményben 

meghatározott idő alatt egy pályázat érkezett be. 

Előzetes vizsgálat alapján a pályázat formailag és tartalmilag is megfelel a kiírásnak, javasolja 

a Tanácsnak, hogy nézzék meg a pályázatot, és ha esetleg lenne kérdésük, akkor be is lehet 

hívni a pályázót. 

Lengyel Gábor a pályázathoz elmondja, teljesen meg van elégedve az eddigi vezetéssel, és a 

pályázatban leírt fejlesztési gondolatokkal, véleménye szerint nem szükséges a pályázó 

személyes meghallgatása és javasolja a Tanácsnak, hogy Némethné Gulyás Gabriella 

pályázatát fogadják el, és az eddigi megbízás helyett kinevezéssel lássa el 2020. július 31. 

napig az óvodavezetői feladatokat. 

A Tanács tagjai a javaslattal egyetértettek, majd az elnök javaslatára 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot fogadták el: 

 

9/2015.(VII.24.) számú határozat: 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 

Szennai Fekete László Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszonyban, 2015. augusztus 1. naptól 2020. július 31-ig 

tartó határozott idős vezetői megbízással Némethné Gulyás Gabriella 7477 

Szenna, Tildy Z. u. 17. szám alatti lakos óvodapedagógust nevezi ki. 

A Tanács megbízza az Elnököt, hogy a pályázóval a döntést közölje, a 

szükséges okmányokat írja alá, az Államkincstárt értesítse. 
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 Határidő: azonnal 

 Felelős: Elnök 

 

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 


