JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 22-én
megtartott rendkívüli üléséről.
A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
Jelen vannak: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Győri László alpolgármester
Magyari Bertalan Zoltán alpolgármester
Göcs Csaba képviselő
Kopányi László képviselő
Lengyel Zsolt képviselő
Tanka Sándor képviselő
Szabó Katalin pedagógus
Bagdi Erzsébet ált.isk. igazgató
Jakab István hencidai lakos
Bodnárné Monoszi Emese óvodavezető
Habarics Sándorné
Győri Tamás r.törzsőrmester
Szémán László polgármester: Üdvözli a képviselőtestület tagjait, megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőtestületi tagból 6 fő megjelent. Az
ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra és azok előadóira.
Napirendi pontok:
1. Igazgató választás
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
A képviselőtestület a napirendi pontokra és azok előadóira tett javaslatot 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Szémán László polgármester: Az igazgatói pályázatokat megkapták, átnézték. Bagdi
Erzsébethez lehet a kérdéseket feltenni
Göcs Csaba képviselő: A H2O program mit foglal magában?
Bagdi Erzsébet: Ebbe most hét iskolát vontak be. Négy alappillére van. Minden gyereknek
egyéni fejlesztési tervet kell írni. Egyik része a táblajátékok tanítása.
Göcs Csaba képviselő: Ez a hivatalnak kerül valamibe?
Bagdi Erzsébet: Nem kerül semmibe, az integrációs pénzből meg tudjuk venni az
eszközöket. Reméljük jól fog működni.

Szémán László polgármester: Ez egy speciális tanítási módszer.
Göcs Csaba képviselő: Mióta vagy igazgató?
Bagdi Erzsébet: Hat éve, csak itt dolgoztam.
Göcs Csaba képviselő: A másik igazgató jelölt azt mondta, hogy a szülők döntsék el, ki
legyen az igazgató Hencidán.
Szabó Katalin: Elmondanám a lépéseinket. Habarics Sándornét meghívtuk a szülői fórumra,
amin nem jelent meg. Véleményezésre kiadtuk a pályázatokat, a véleményeket átadtam
jegyző úrnak. A váncsodi óvoda kollektívája véleményezte mindkét pályázatot. Tudom, hogy
a csoportok működnek, folyik a tanítás. Úgy gondolom, hogy minden kezdettel egy kis
nehézséget vállalni kell.
Megérkezett Habarics Sándorné igazgató jelölt.
Szabó Katalin: A vélemények alapján kell, hogy tudd, hogy mindenki Bagdi Erzsébet mellett
tette le a véleményét, így az új igazgató elfogadása nem lenne zökkenőmentes.
Habarics Sándorné: Köszönöm a tájékoztatást. Kb. öt választáson én is részt vettem,
ismerem ezeket a dolgokat, ez korábban nálunk is így volt.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Pénzügyileg az Önkormányzat nem áll fényesen. Miben tetszik
látni annak a megoldását, hogy az iskola a rá osztott állami támogatásból kijöjjön?
Habarics Sándorné: Villany, használt tankönyvek, meg kell nézni honnan lehet csippenteni a
költségvetésből. A bérből nem lehet takarékoskodni.
Monoszi Emese: Az óvodával nem szeretnénk úgy járni, hogy mellőzve legyünk. Hogy
gondolja, miként vezet bennünket?
Habarics Sándorné: Ami jó, azt meg kell őrizni. Át kell beszélni mi a következő teendő.
Kopányi László képviselő: Korábban járt itt egy oktatási szakértő. Született egy olyan
döntés, hogy az igazgatónak helyettes nélkül kell ellátnia a dolgokat. Tud erről?
Habarics Sándorné: Igen tudok, fontos, hogy iskolatitkár legyen, ezt négy órában is meg
lehet oldani.
Szabó Katalin: Sajnálom, hogy korábban nem jöttél el ide. Akkor tudhatnád, hogy minden
pályázati pénzből van finanszírozva.
Habarics Sándorné: Autóm van, a bejárás nem probléma. Ha nincs a benzinre keret, saját
költségemből megoldom. Szeretem a munkámat.
Szabó Katalin: Jelenleg a német nyelv tanulásán kívül mivel foglalkozik?
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Habarics Sándorné: Nappali rendszerben tanulok, október 8-án lesz vége. Mellette nem
csinálok mást.
Szabó Katalin: Ha meg lennél választva, folytatnád a nyelvtanulást?
Habarics Sándorné: Igen, egy év után.
Szémán László polgármester: Köszönöm a bemutatkozást.
A pályázatokat a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester a döntés meghozatalára zárt ülést rendel el.
Magyari Bertalan alpolgármester: A gázszolgáltató küldött egy megkeresést az
önkormányzat részére. Öt millió forintot vagy megfizetünk, vagy pedig korlátozzák a
szolgáltatást. Van egy megoldás, az általános iskolában, az ÖNO-ban és a szolgálati lakásban
megoldható a vegyes tüzelés. Vagy nem lesz sehol fűtés, vagy a fűtési szezonra a Csokonai
utcai iskola épületébe kell összpontosítani mindent.
Tanka Sándor: Ha jók a kazánok, az óvodában is lehet azzal fűteni a konyha kivételével.
Magyari Bertalan: Itt a fűtés megoldott lenne, nem kerülne pénzbe. A fűtő kérdése is
megoldott ebben az évben a közfoglalkoztatottakkal.
Kopányi László képviselő: A fűtő kezeli a kazánt és a cserépkályhát is?
Szémán László polgármester: Igen.
Szémán László polgármester: A kérdést szavazásra bocsájtom azzal a javaslattal, hogy a
fűtési szezonban az oktatás a Csokonai utcai épületben legyen végrehajtva.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
81/2011. (IX. 22.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. október 15. és 2012. április 15.
közötti időszakban elrendeli az általános iskola Csokonai utcai telephelyén történő oktatást és
a Kossuth utcai telephelyen a fűtésszüneteltetést.
A fűtési szezonban lehetőleg a vegyes tüzelési kazánnal kell biztosítani a tantermekben 22
Celsius fokos hőmérsékletet.
INDOKOLÁS
Hencida Községi Önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé az általános iskola
mindkét telephelyének fűtési költségeinek viselését. Mivel a Kossuth utcai telephelyen nem
áll rendelkezésre elegendő számú tanterem az oktatási feladatok elvégzésére, ezért a Csokonai
utcán lévő épületegységet jelöli ki erre a célra.
Az időjárási körülmények kiszámíthatatlansága miatt lehetőleg a vegyes tüzelésű kazánnal
kell biztosítani az adott hőfokot.
A fűtési szezont követően a tanítás a korábban megszokott rendben történik.
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A képviselőtestület felhívja az intézmény vezetőjét, az intézkedés végrehajtásához szüksége
intézkedéseket tegye meg és hajtsa végre.
Határidő: 2011. október 15.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Bagdi Erzsébet igazgató

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 16 óra 30
perckor bezárta.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző
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