
 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282  Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám:  450-10/2016/K

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. július 20. napján megtartott rendkívüli testületi ülése
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. július 20-án 7:30
órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Németh László alpolgármester 
Fekete Imre képviselő
Szép László képviselő
Kiss János képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea jegyző

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Németh László alpolgármester: Köszönti a megjelenteket a mai rendkívüli testületi ülésen.
Megállapítja, hogy a testületi ülésen 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Polgármester úr
jelezte távolmaradását.  Ismerteti  a meghívó szerinti napirendi pontot. Kérdezi, hogy van-e
napirendi pont kiegészítésére javaslat?
 
Amennyiben  nincs,  aki  az  ismertetett  napirendi  pontot  elfogadja,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

71/2016. (VII. 20.) HATÁROZATA

A 2016. július 20-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. július 20-i rendkívüli ülés
napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:

1. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményvezetői állás betöltése
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

Németh László alpolgármester:  A Káli-medence  Idősek Otthona intézményvezetői  állást
megpályáztatták. A pályázat többször kísérletezés után sikeres volt.  A pályázaton Kis Tóth
Diána nyerte el az állást, ami azt jelenti, hogy határozatlan időre az intézmény szociális és
mentálhigiénés munkatárs munkakörre, ezzel egyidejűleg 5 év határozott időre kinevezi az
intézményvezetői  feladatok  ellátására.  A mai  ülést  azért  kell  megtartani,  mert  nem  volt
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konkrét időpont a munkába állásról. Az előterjesztés szerint 2016. augusztus 1-jétől neveznék
ki  határozatlan  időre,  illetve  ettől  az  időtől  5  év  határozott  időre  neveznék  ki
intézményvezetői  feladatok  ellátására.  Ismerteti  az  illetmény  megállapítását.  Kéri  a
véleményeket.

Szép László, képviselő: Ezek a törvényi előírások.

Németh  László,  alpolgármester: ismerteti  a  határozati  javaslatot  az  intézményvezető
kinevezéséről. 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

72/2016. (VII. 20.) HATÁROZATA

Intézményvezető kinevezéséről

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla  intézmény szociális  és  mentálhigiénés  munkatárs  munkakörébe  Kiss  Tóth
Diánát 2016. augusztus 1. napjától nevezi ki határozatlan időre, és ezzel egyidejűleg 5 év
határozott időre (2016. augusztus 1-jétől 2021. július 31-éig) megbízza az intézményvezetői
feladatok ellátásával.

A Képviselő-testület Kis Tóth Diána illetményét bruttó 270.343 Ft-ban állapítja meg, mely az
alábbiak szerint tevődik össze:
- garantált illetmény: 155.258 Ft 
- magasabb vezetői pótlék: 50. 000 Ft
- munkahelyi pótlék: 24. 000 Ft
- ágazati pótlék: 10.400 Ft
- kiegészítő pótlék: 30.685 Ft

Felkéri a polgármestert a jogviszony létesítéshez szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2016. augusztus 1. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Polgármester úr kérésére tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
az helyi  építési szabályzat készítésére vonatkozóan három cégtől kértek be árajánlatot. Az
egyik cég jelezte, hogy most nem érzi a legidőszerűbbnek a HÉSZ megalkotását, tekintettel
arra, hogy a vonatkozó jogszabályok jelentősen módosulnak. Ismerteti az árajánlatokat. Úgy
tűnik valamennyi ajánlat alkuképes. A Planteus Kft. jelezte, ha két település megbízza őket,
akkor  1  millió  forintot  engednének  összességében  az  árból,  ez  esetben  az  alaptérkép
beszerzésének költségét  vállalnák.  A közös hivatalhoz tartozó települések közül háromnak
sincs  HÉSZ-e.  A  Váterv  is  úgy  nyilatkozott,  hogy  ha  a  három  település  is  kérne
felülvizsgálatot, akkor 20% kedvezményt adnának.
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Németh László,  alpolgármester: Köszöni  a  tájékoztatást.  Mivel  más kérdés,  hozzászólás
nem hangzott el – megköszönve a részvételt -  az ülést 7:36 órakor bezárta.

Kmft.

Keszler Gyula             Dr. Szabó Tímea
polgármester                  jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:                                             Németh László
                        alpolgármester
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