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Készült:

Borsodivánka Község Képviselő-testületének
20].5. november ].7-én (kedd) 14'00 órai
kezdette l megta rtott rend kívü i testületi ü lésén.
l

Jelen

vannak:

Bogdán József polgármester, Nemes Lajosné alpolgármester, Mezeiné Hegedűs Csilla
képviselő, Czovek László képviselő, Barta Tamás képviselő.

Tanácskozási iogeal ielen van: dr. Katona Kálmán vezető főtanácsos, Tiszai-csoport vezető

Kovácsné Szilvási lrén jegyzőkönyvvezető

Jelen van továbbá:

Bogdán József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. Az 5 fő
képviselőből jelen van 5 fő. Polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Mezeiné Hegedűs Csilla és
Ba rta Tamás képviselőket'
lsmertetia napirendi pontokat. Javasolja a napirend elfogadását'

Az 5 fő Képviselő-testületi tagból

5

fő vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattaI az alábbi

határozatot hozza:
Borsodivánka Közsée önkormánvzata Képviselő-testületének
4312015.( Xl.17.) határozata

Napirend megállapítása
Napirend:

L. A Klebelsberg lntézményfenntartó Központ Mezőkövesdi TankerÜlete által meghirdetett
tagintézmény- vezető (magasabb vezető) beosztás ellátásáea benyújtott pályázat
véleményezése.
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Egyebek,kérdések,interpellációk.
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Napirendi pont: A Klebelsberg lntézménvfenntartó Központ
Mezőkövesdi Tankerülete áltaI meghirdetett tagintézménv - vezető (magasabb vezető}
beosztás ellátására benvúitott pálvázat véleménvezése.

Bogdán József polgármester : A Klebelsbeg lntézményfenntartó Központ Mezőkövesdi Tankerülete
által meghirdetett tagintézmény - vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására egy pályázat
érkezett, a jelenlegi igazgató, Birinyi Tamás személyében'
Önkormányzatunknak véleményezésijoga van a pályázattal kapcsolatban. Javaslom Birinyi Tamás
személyének támogatását.

Borsodivánka Közsée önkormánvzata
44

Képviselő-testületének

l 2oL5. (Xl.t7 .| határ ozata

Borsodivánka Község önkormányzata a Klebelsberg lntézményfenntartó Központ fenntartásában
működő Szentistváni lstván Király Általános lskola Gárdonyi Géza Tagiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázatot, Birinyi Tamás személyébentámogatja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

A testületi

Ülésen több bejelentés nem történt, Bogdán József polgármester megköszöni
képviselőknek a részvételt,a véleménynyilvánítást, és az Ülést befejezettnek nyilvánítja.
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dr. Jakab Orsolya
jegyző távollétében

(rO
dr. Katona Kálmán

csoportvezető

Jegyzőkö nyv hitelesítők:
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