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Szám: Krs/675-22/2021.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. június 30. napján megtartott rendkívüli testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2021.  június  30-án
18:00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatalos helyisége

Jelen vannak: Csombó Zoltán polgármester
Fekete Imre képviselő
Meilinger Csaba képviselő
Szép László Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea jegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné

Csombó Zoltán, polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, jegyző asszonyt,
hivatal  munkatársát.  Megállapítja,  hogy  a  testületi  ülésen  4  fő  jelen  van,  az  ülés
határozatképes. 
Ismerteti a mai rendkívüli testületi ülés napirendi pontját. 
 
Aki a napirendi pont tárgyalásával egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

22/2021. (VI. 30.) HATÁROZATA

A 2021. június 30-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2021.  június  30-i  rendkívüli
ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:

I.  Káli-medence  Idősek  Otthona  Mindszentkálla  intézményvezetői  munkakörére
érkezett pályázók meghallgatására bizottság létrehozása
Előadó: Csombó Zoltán, polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

I.  Káli-medence  Idősek  Otthona  Mindszentkálla  intézményvezetői  munkakörére
érkezett pályázók meghallgatására bizottság létrehozása
Előadó: Csombó Zoltán, polgármester



Csombó  Zoltán,  polgármester:  A  Káli-medence  Idősek  Otthona  Mindszentkálla
intézményvezetőjének  a  magasabb  vezetői  megbízása  2021.  július  31.  napjával  lejár.  A
pályázat kiírása megtörtént, melye szerint intézményvezetői pályázat benyújtásának határideje
2021. június 25.  napján lejárt.  A pályázati  kiírás szerint a pályázókat  a pályázati  határidő
lejártát  követően  bizottság  hallgatja  meg,  melynek  tagjait  a  mai  ülésen  javasolja
megválasztani az előterjesztés szerint. Kéri a véleményeket az előterjesztéshez.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Aki az előterjesztés szerinti bizottság létrehozásáról szóló 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

23/2021. (VI. 30.) HATÁROZATA

Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményvezetői munkakörére pályázók
meghallgatására bizottság létrehozásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla  intézmény  intézményvezetői  munkakörére  pályázók  meghallgatására  és  a
pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű bizottságot hívja össze:
- Pordán  Katalin,  szolgálatvezető  (Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és

Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat)
- dr. Szabó Tímea, jegyző
- Fekete Imre képviselő és falugondnok
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: a pályázati felhívásban foglaltak szerint

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt – a rendkívüli ülést 18:10 órakor bezárt.

Kmft.

Csombó Zoltán Dr. Szabó Tímea
polgármester        jegyző


