
V Á R O S L Ő D  K Ö Z S É G  P O L G Á R M E S T E R É T Ő L  

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

MEGHÍVÓ 

Városlőd Község Polgármestere összehívja a Képviselő-testület tagjait, a Német Nemzetiségi 

Nevelési, Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás társult Önkormányzatainak 

Polgármestereit valamint a társult Önkormányzatok területén működő Német Kisebbségi 

Önkormányzatok Elnökeit a testület 

2008. június 10-én (kedden) 17.30 órakor 

megtartandó rendkívüli, nyilvános ülésére. 

Az ülés helye: Városlőd Község Művelődési Házának emeleti tárgyalóterme (8445 

Városlőd, Templom tér 4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Az Általános Művelődési Központ Igazgatói állására pályázók meghallgatása nyilvános 

ülés keretében. 

A pályázók meghallgatásának ütemezése: 

Rátz Ottó 17.30 

Holczer Gábor 18.00 

Pfeiferné Takács Hajnalka 18.30 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

2.) Az Általános Művelődési Központ Igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása 

zárt ülés keretében. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását a körjegyzőnél szíveskedjék 

bejelenteni. 

Városlőd, 2008. június 2. 

 Csekényi István 

 polgármester 
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Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2008. június 10-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének anyaga 



V Á R O S L Ő D  K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E  

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Szám: 8/2008.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 10-én 17.30 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Bauer Miklós  

 Freund Tamás  

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán és 

 Peidl Antalné önkormányzati képviselők. 

Előzetes bejelentés alapján távol maradt képviselők: 

 Dr. Baráth Emőke 

 Pfeiferné Takács Hajnalka 

Meghívottak: Dobosi Gergely, körjegyző 

 Ifj. Csőbör Károly, Farkasgyepű Község Polgármestere 

 Huiber György, Csehbánya Község Polgármestere 

 Nagy Gábor, Németbánya Község Polgármestere 

 Somogyi Anna, Kislőd Község Polgármestere 

 Takács Szabolcs, Bakonyjákó Község Polgármestere 

 Dávodi Katalin, Bakonyjákó Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

 Földvári Erzsébet, Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

 Oszvald József, Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

 Ruppert Béláné, Németbánya Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

 Veisz Györgyné, Farkasgyepű Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

 Vidi Nándorné, Kislőd Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

 Horváth Iván, Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

 Holczer Gábor 

 Pfeiferné Takács Hajnalka és 

 Rátz Ottó pályázók 

 

A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:  

 Dobosi Gergely, körjegyző 

 Ifj. Csőbör Károly, Farkasgyepű Község Polgármestere 

 Huiber György, Csehbánya Község Polgármestere 
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 Nagy Gábor, Németbánya Község Polgármestere 

 Somogyi Anna, Kislőd Község Polgármestere 

 Takács Szabolcs, Bakonyjákó Község Polgármestere 

 Ruppert Béláné, Németbánya Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

 Vidi Nándorné, Kislőd Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

 

A meghívottak közül megjelent és meghallgatásánál jelen volt: 

 Holczer Gábor 

 Pfeiferné Takács Hajnalka és 

 Rátz Ottó pályázók 

Csekényi István polgármester köszöntötte a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és külön köszöntötte a társult települések polgármestereit, valamint a német 

kisebbségi önkormányzatok megjelent elnökeit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 

képviselők közül 8 fő megjelent 1 fő családi elfoglaltsága miatt távolmaradt. Pfeiferné Takács 

Hajnalka önkormányzati képviselő pedig bejelentette, hogy nem kíván részt venni a 

képviselő-testület ülésén, mivel ő maga is pályázó. Polgármester megállapította, hogy 2 fő 

távollétével a testület határozatképes. 

A rendkívüli nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő javasolt napirendet 

fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 44/2008. (VI. 10.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 10-i rendkívüli, 

nyilvános és zárt üléseinek napirendje: 

Nyilvános ülés keretében: 

1.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Igazgatói állására pályázók 

meghallgatása tárgyában. 

A pályázók meghallgatásának sorrendje: 

Rátz Ottó 17.30 

Holczer Gábor 18.00 

Pfeiferné Takács Hajnalka 18.30 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

Zárt ülés keretében: 

2.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Igazgatói állására beérkezett 

pályázatok elbírálása tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Napirend: Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Igazgatói állására pályázók 

meghallgatása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az első pályázó, Rátz Ottó telefonon 

bejelentette, hogy forgalmi torlódás miatt 15 percet késik, így meghallgatása 17.45 órakor 

kezdődik. 

1.) Rátz Ottó: (17.45 órától) 

Polgármester köszöntötte a megjelent pályázót, és kérte, hogy amennyiben kívánja, egészítse 

ki a benyújtott pályázatát. 

A pályázó röviden bemutatkozott, ismertette családi állapotát, szakmai múltját. A pályázó a 

benyújtott pályázatát az alábbiak szerint kiegészítette: 

– álláspontja szerint bárki is lesz az Általános Művelődési Központ Igazgatója az első 

feladatok között szakmailag, gazdaságilag és pénzügyileg át kell világítania, 

világíttatnia az intézményt 

– az önkormányzatok meglehetősen rossz pénzügyi helyzetben vannak, amely miatt 

nehéz az önkormányzati fenntartású iskolák helyzete is, és ez érezhető a szülőkön, 

pedagógusokon egyaránt 

– javasolta, hogy az önkormányzatok nevezzék el az Általános Művelődési Központot 

valamely személyről, aki minden önkormányzatnak megfelel 

– kiemelte a pályázatok fontosságát, álláspontja szerint minden pályázati lehetőséget 

meg kell ragadni, és leginkább a nagyobb pályázati lehetőségekkel, nagyobb 

pénzösszeggel kecsegtető pályázatokat kell előtérbe helyezni 

– a fenti célokhoz mind hazai, mind külföldi pályázati forrásokat is fel lehet használni 

– az Általános Művelődési Központ élére határozott vezetőre van szükség 

– komolyabb, átfogó marketingmunkára, illetve reklámtevékenységre van szükség annak 

érdekében, hogy a szülők ne vigyék el a gyermekeiket más települések iskoláiba, 

leginkább városi iskolákba, hanem a helybeli oktatási intézményt válasszák 

– célszerűnek tartja az óvodás nagycsoportosok körében még az iskolai tanulmányok 

megkezdése előtt dislexia, discalculia szűrést végezni annak érdekében, hogy az 

esetleges problémák még időben kiszűrhetők legyenek, és ezzel lehetőség szerint a 

későbbi lemaradások esélyét csökkenthessék 

Polgármester megköszönte a pályázat kiegészítését és a megjelenteket kérte, hogy esetleges 

kérdéseiket a pályázónak tegyék fel. 

Huiber György, Csehbánya Község Polgármestere előadta, hogy a pályázatban az olvasható, 

hogy pályázó 1996-2000-ig a nemesgörzsönyi Királyföldy Péter ÁMK igazgatója, majd 2000-

2006-ig az egyházaskeszői Általános iskola igazgatója volt. Kérdezte, hogy miért történt a 

viszonylag gyors váltás a karrierjében? 

Rátz Ottó válaszában előadta, hogy felesége Egyházaskeszőről származik, elsősorban ezért 

vágyott oda a család. Másrészt az igazgatói poszt megüresedett és meghívták igazgatónak, 



amit elvállalt. Előadta még, hogy sajnálatos módon az egyházaskeszői képviselő-testület az 

intézményt jogutód nélkül megszüntette, ezért szűnt meg munkahelye. 

Vidi Nándorné, a kislődi Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke kérte a pályázót, hogy 

mondjon magáról 3 pozitív és 3 negatív tulajdonságot. 

Rátz Ottó pozitív tulajdonságai között emelte ki határozottságát, jószívűségét és kreativitását, 

míg negatív tulajdonságként egyet tudott közölni, naivitását. 

Vidi Nándorné kérdezte, hogy pályázó mennyire ismeri az intézményt? 

Rátz Ottó előadta, hogy mélységekben nem ismeri, azonban meghallgatási során beszélgetett 

a jelenlévőkkel, pedagógusokkal, szülőkkel, ezért a fennálló szerzett kapott rálátást. 

Nagy Gábor, Németbánya Község Polgármestere pályázótól kérdezte, hogy foglalkozik-e még 

újságírással, ezen belül pedig a bulvár műfajjal. 

Pályázó előadta, hogy már csak internetes újságírással foglalkozik, bulvárral nem. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő előadta, hogy a jelenlegi helyzetben tapasztalatai 

szerint meglehetősen bizonytalanok a pályázati lehetőségek, és egyre kevesebb az elnyerhető 

pályázati forrás. Pályázótól kérdezte, hogy milyen megoldást lát a fejlesztésre pályázati 

lehetőségek hiányában? 

Rátz Ottó válaszában előadta, hogy pályázati lehetőségek mindig adódnak, és örülni kell 

annak is, ha mindösszesen 100 000,- Ft-ot lehet elnyerni. Előadta még, hogy pályafutása során 

meglehetősen sok pályázatot írt, és tapasztalata szerint nincs olyan, hogy ne lehetne ilyen 

forrásból pénzhez jutni. 

Takács Szabolcs, Bakonyjákó Község Polgármestere kérdezte, hogy a pályázó véleménye 

szerint hány fő kell ahhoz, hogy egy iskola rentábilisan tudjon működni, illetve ehhez hány 

pedagógusra van szükség. Előadta továbbá, hogy a pályázat kiegészítésében sajnálatos módon 

nem hallotta a „gyerek” szót és nem érzi a gyermekközpontúságot. 

Rátz Ottó előadta, hogy a gyermekekről, illetve a gyermekközpontúságról a pályázatában írt. 

Célja, hogy jókedvű, szerethető intézményt teremtsen, ahová boldogan járnak a gyermekek és 

szüleik. Álláspontja szerint az intézmény működésébe, életébe a lakosságot is be kell vonni 

különféle programok szervezésével. Válaszában kifejtette, hogy egy iskola igazán rentábilisan 

soha nem tud működni, azonban legalább 180-200 gyermek kellene csak Bakonyjákón ahhoz, 

hogy az önkormányzat kiadásai e téren jelentősen csökkenjenek. Pályázata zárásaként 

kiemelte, hogy fontosnak tartaná egy mind a hat önkormányzatot érintő fesztivál 

megszervezését, amely nagyon jó reklám lenne a településeknek, és intézményeiknek is. 

Egyéb kérdés, hozzászólás e pályázathoz nem hangzott el. Polgármester megköszönte a 

pályázó megjelenését, és azt, hogy pályázatát kiegészítette. 

 

 



2.) Holczer Gábor: (18.30 órától) 

Polgármester köszöntötte a megjelent pályázót, és kérte, hogy amennyiben kívánja, egészítse 

ki a benyújtott pályázatát. 

A pályázó röviden bemutatkozott, ismertette családi állapotát, végzettségeit, szakmai múltját. 

Előadta, hogy 2004-ben került Veszprémbe, a Dózsa György Általános Iskolába, majd egy 

előadását követően a Kodolányi János Főiskolára meghívták előadónak. több szervezet tagja 

(például néptánccsoport), újságírással is foglalkozik. A pályázó vezetői elképzeléseit az 

alábbiak szerint foglalta össze: 

– példaként szolgál számára a jelenlegi munkáltatója, a Dózsa György Általános Iskola 

igazgatója 

– a vezető számára rendkívül fontos az elkötelezettség, a törvény tisztelete, megfelelő 

nevelői-oktatói alapelvek kialakítása, a hagyományok tisztelete, a jó kapcsolattartás és 

az intézmény gazdasági stabilitásának fenntartása 

– előadta, hogy ezekről pályázatában részletesen írt 

– álláspontja szerint kulcsfontosságú kérdés az intézmény megfelelő gazdálkodása, 

amely manapság kizárólag takarékosságot tarthatja szem előtt 

– e tekintetben rendkívül fontosak a fenntartó elvárásai, mivel egyre nehezebb anyagi 

helyzettel kell megbirkózniuk, így kompromisszumot kell teremteni a fenntartó és a 

pedagógusok, dolgozók között 

Polgármester megköszönte a pályázat kiegészítését és a megjelenteket kérte, hogy esetleges 

kérdéseiket a pályázónak tegyék fel. 

Vidi Nándorné kérte a pályázót, hogy mondjon magáról 3 pozitív és 3 negatív tulajdonságot. 

Holczer Gábor negatív tulajdonságai között előadta, hogy sokszor abszurd példákat hoz, néha 

túlságosan közvetlen, és túl őszinte. Pozitív tulajdonságai között emelte ki, hogy szívós és 

kitartó, precíz, megbízható és családszerető. 

Vidi Nándorné kérdezte, hogy pályázó mennyire ismeri a településeket? 

Holczer Gábor előadta, hogy körbejárta a településeket mind autóval, mind pedig gyalogosan, 

de reményei szerint, ha ideköltözik még nagyobb rálátása lesz a települések működésére, 

hagyományaira, mindennapjaira. 

Somogyi Anna, Kislőd Község Polgármestere kérdezte a pályázót, hogy elgondolkodott-e 

már azon, hogy az esetleges kinevezése kapcsán óhatatlanul felmerülő konfliktusokat hogyan 

kívánja kezelni, megoldani főként azzal a kollégával, aki szintén pályázott e poszt 

betöltésére? 

Holczer Gábor válaszában előadta, hogy tudja kezelni a konfliktusokat, illetve képes ezek 

megoldására. Fontosnak tartja, hogy a már meglévő konfliktusok mellé nem szabad újakat 

generálni, kiváltképp nem a fenntartó és az intézmény dolgozói között. A jó vezetés, 

intézményi működés lényege, hogy meg kell látni az intézmény működésének, vezetésének 

lehetséges és megfelelő útját, és azt kell követni akkor is, ha erről másnak eltérő a véleménye.  

Somogyi Anna előadta, hogy elnyerte a tetszését a pályázó azon gondolata, hogy a konfliktus 

generálását a fenntartó és az intézmény dolgozói között kerülni kell. 



József Károly önkormányzati képviselő kérdezte, hogy mi késztette a pályázót arra, hogy 

Városlődre költözzön, valamint hogy érzi-e azt, hogy komoly feszültség alakulhat ki közte és 

a helybeli pályázó között az esetleges kinevezése után? 

Holczer Gábor válaszában előadta, hogy családjával ki akartak költözni a városból és egy 

ismerőse ajánlotta neki a városlődi eladó ingatlant, amely megtekintés után nagyon 

megtetszett neki. Nagy előnyét látta a településnek abban, hogy iskolát és óvodát működtet, 

és úgy véli, Városlődön megtalálható minden, ami egy városban, csak kicsiben. Előadta 

továbbá, hogy a meghallgatások alatt megismerkedett a helybeli pályázóval, és a szakmáról 

beszélgettek. Nyilvánvalóan kialakulhat egyfajta irigység a másik pályázóban, és 

természetesen nehéz elfogadni egy „külsős” igazgatót, de ezeket kezelni lehet. Az új igazgatót 

valószínűleg kétkedve fogadják, nem lesz meg a szükséges bizalom a pedagógusok részéről, 

de ezek olyan problémák, amiket meg lehet és meg kell oldani. 

József Károly kérdezte, hogy pályázó álláspontja szerint be tud-e majd kapcsolódni a 

település vérkeringésébe? 

Holczer Gábor előadta, hogy amerre eddig járt és élt, mindig aktív tagja lett a közösségnek. 

Néptáncolt, illetve néptáncot oktatott, újságot írt, és ezt Városlődön is folytatni kívánja. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő rávilágított a nemzetiségi oktatás és Városlőd község 

nemzetközi partnerkapcsolatának fontosságára. Előadta továbbá, hogy manapság egy 

kistelepülés gazdasági helyzete, illetve gazdasági nehézségei össze sem hasonlíthatók a 

városokéval, itt lényegesen rosszabb a helyzet. 

Huiber György előadta, hogy álláspontja szerint teljesen más eszközöket és vezetői stílust kell 

alkalmazni egy falusi iskolában, mint egy városiban. Pályázót kérdezte, hogy alkalmasnak 

tartja-e magát az intézmény vezetésére? 

Holczer Gábor előadta, hogy egyetért a fenti véleménnyel, valóban más eszközökre és stílusra 

van szükség, és úgy véli, alkalmas a poszt betöltésére, ezért is nyújtotta be pályázatát. 

Takács Szabolcs előadta, hogy elnyerte tetszését a pályázó pályázata, fiatalos és lendületes, 

amire szüksége van az intézménynek. Pályázót kérdezte, hogy mivel gazdasági vonalon 

vezetőként nem dolgozott még van-e segítsége, illetve olyan személy, akire támaszkodhat. 

Holczer Gábor válaszában előadta, hogy valóban nem dolgozott még ilyen vonalon, azonban 

a jelenlegi munkahelyén sikerült betekintést nyernie az iskola gazdasági működésébe, és 

rendelkezik megfelelő segítséggel. 

Egyéb kérdés, hozzászólás e pályázathoz nem hangzott el. Polgármester megköszönte a 

pályázó megjelenését, és azt, hogy pályázatát kiegészítette. 

 

 

 

 



3.) Pfeiferné Takács Hajnalka: (19.15 órától) 

Polgármester köszöntötte a megjelent pályázót, és kérte, hogy amennyiben kívánja, egészítse 

ki a benyújtott pályázatát. 

A pályázó röviden bemutatkozott, és pályázatát, elképzeléseit az alábbiak szerint 

kiegészítette: 

– álláspontja szerint rendkívül nagy jelentősége van mind a települések életében, mind az 

intézmény működésében a közösségi programoknak, ezért ezek megvalósulását 

szorgalmazni kell 

– jelenleg nagy hátárnyban vannak a falusi gyermekek a városi gyermekekhez képest, 

például a művészeti oktatás területén, azonban munkája során ezt a problémát sikerült 

megoldani azzal, hogy egy művészeti iskolával az Általános Művelődési Központ 

szerződött a helybeli gyerekek művészeti oktatására, amelyre a helybeli gyerekek 

részéről egyre nagyobb az igény 

– előadta, hogy véleménye szerint a gyermek a legnagyobb kincs, a legfontosabb érték, 

azonban mostanában sajnos pénzben, normatívában mérik az értéküket 

– sajnos egyre kevesebb a pénz, így nagy hangsúlyt kell fektetni a pályázatok írására 

– a pályázatokkal kapcsolatban viszont nagy probléma, hogy beszerzésre, beruházásra, 

felújításra lehet pályázati forrásokat nyerni, azonban az intézmény fenntartására, a 

munkabérek és a rezsiköltséget kifizetésére nem, ezek kifizetése továbbra is a fenntartó 

kötelezettsége 

– előadta, hogy jelenleg is foglalkozik pályázatírással; az iskolák nyílászáróinak 

cseréjére nyújtottak be pályázatot, illetve nemrég sikerült 200 ezer forintot nyernie 

gyermekek táboroztatására 

– véleménye szerint az intézményfenntartó társulás korrekt társulás, és léte rendkívül 

fontos, kiváltképp úgy, hogy a bakonyjákói felső tagozatos diákok immár a városlődi 

iskolában tanulnak 

– fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését, fejlesztését, akik részére 3 éve saját 

maguk szerveznek továbbképzéseket 

– rendkívül fontosnak tartja az együttműködést és a szoros kapcsolattartást a társult 

települések között, ennek jegyében alkották meg a környéken egyedülálló nemzetiségi 

„Ki mit tud” vetélkedőt is 

– fontosnak tartja a tagintézmények önállóságának fenntartását, amelyet a települések 

kulturális sokszínűsége indokol, ezt pedig meg kell őrizni 

– fontos az intézményen belüli nyugodt légkör fenntartása, amely akkor alakítható ki, ha 

a pedagógusok, egyéb dolgozók biztonságban érezhetik magukat, ami elsősorban 

pénzügyi biztonságot jelent; a dolgozók tudják, hogy nem szűnik meg egyik napról a 

másikra a munkahelyük 

– a gazdálkodás tekintetében, takarékos gazdálkodást szükséges alkalmazni, azonban 

mindezt úgy, hogy ez a gyermekek fejlődését ne veszélyeztesse, ne menjen a szakmai 

munka rovására 

– fontos a szülőkkel való kapcsolattartás, ami jelenti azt is, hogy egyes szülőkhöz 

személyesen kell ellátogatni, mert néha csak így található meg a közös hangnem 

– kiemelte a különböző események, rendezvények fontosságát, ahol a gyermekek 

szerepelhetnek 

– álláspontja szerint az intézmény jó úton halad, amelyet bizonyítanak az országos 

kompetenciamérés jó eredményei is; lehetőség szerint ezt az utat kell folytatni 



Vidi Nándorné előadta, hogy a pályázó beszámolójában pozitív tulajdonságairól már 

meggyőződhetett a képviselő-testület, így kérte, hogy 3 negatív tulajdonságot mondjon 

magáról. 

Pfeiferné Takács Hajnalka negatív tulajdonsági között említette, hogy nincs vezetői 

tapasztalata, nem tud nemet mondani, illetve, hogy esetenként erőszakos tud lenni. 

Freund Tamás előadta, hogy az ez évi adóbevallása kitöltésénél alig tudta megszerezni az 

intézmény alapítványának adószámát, így javasolta, hogy e tekintetben célszerű lenne 

intenzívebb marketing, vagy reklámtevékenységet folytatni, hiszen ez komoly bevételi forrása 

lehet az alapítványnak. 

Pfeiferné Takács Hajnalka előadta, hogy azért nem kapott tájékoztatót az alapítvány 

adószámáról, mert gyermekei még nem óvodás, vagy iskolás korúak, ugyanis azon szülőknek, 

akiknek gyermeke már az intézménybe jár minden évben elküldik a támogatás-kérő leveleket. 

Egyben megköszönte a fenti figyelemfelhívást, és megígérte, hogy a jövőben szélesebb 

körben tájékoztatják a lakosságot a támogatás lehetőségéről. 

Huiber György kifejtette azon álláspontját, hogy nagyszerű pedagógusnak tartja a pályázót, és 

tart attól, hogy ha vezetői megbízást kap, akkor az intézmény elveszít egy remek pedagógust, 

aki mindent megtesz a gyermekekért, illetve a közösségért. 

Pfeiferné Takács Hajnalka előadta, hogy jelenleg 31 órája van egy héten, ami mellett el tudja 

látni az egyéb teendőit is, így álláspontja szerint az esetleges igazgatói tevékenysége mellett is 

képes lesz erre. 

Somogyi Anna a pályázót kérdezte, hogy a jelenlegi munkáját, illetve a munkája során elért 

sikereket, értékeket, a Városlődön szerzett tapasztalatokat véleménye szerint át tudja-e 

„vinni” Kislődre? Pályázó véleménye szerint, ha az intézmény gazdálkodásán szorítani kell, 

ez nem megy-e az elért jó színvonal rovására? 

Pfeiferné Takács Hajnalka válaszában előadta, hogy némely dolgot át lehet vinni egyik 

településről a másikra, de mindenhol a saját kultúrát, hagyományokat kell előtérbe helyezni, 

ezt kell ápolni, gondozni. Minden település, de sok esetben még az egyes településeken belüli 

településrészek is más hagyományokkal, kulturális értékekkel rendelkeznek, amelyeket őrizni 

és ápolni kell, ezeket nem szabad összemosni más kulturális elemekkel. Előadta továbbá, 

hogy nem minden tevékenységhez van szükség pénzre, van olyan tevékenység, ami pénz 

nélkül is emeli az intézmény színvonalát. 

Bauer Miklós önkormányzati képviselő kérdezte a pályázótól, hogy mi az, amit másképp 

csinálna, mint a jelenlegi vezető? 

Pfeiferné Takács Hajnalka előadta, hogy a jelenlegi igazgató sok esetben csak tanácsokat 

adott a kollégáknak a munkájukkal kapcsolatban, míg ő ezt szigorúbban, elvárásként kezelné. 

Álláspontja szerint a szülőkkel csak személyesen, négy szem között lehet eredményesen 

tárgyalni a gyermek munkájáról, mivel ez sok esetben kizárólag a szülőre és a tanárra 

vonatkozik, nem egy közösségre. Fontos a szülővel kialakítandó személyes kontaktus. 

Javaslatok helyett elvárásokat kíván megfogalmazni a kollégák felé. Előadta még, hogy neki 

nagyon jó vezetői voltak, akik példát jelentenek számára. 

Ifj. Csőbör Károly, Farkasgyepű Község Polgármestere kérdezte a pályázót, hogy lát-e 

lehetőséget összhang megteremtésére a fenntartó és a pedagógusok elvárásai között? 



Pfeiferné Takács Hajnalka válaszában kifejtette, hogy bizonyos elvárásokat a pedagógusok 

részéről nem lehet feladni, ezért nem hiszi, hogy jó megoldás, ha az intézmény tovább „húzza 

a nadrágszíjat”. A pedagógusokkal, kollégákkal törekszik egy jó kapcsolat ápolására. 

Álláspontja szerint a takarékos gazdálkodás nem feltétlenül jelenti a megszorításokat. Előadta 

továbbá, hogy teljes mértékben még nem lát bele az intézmény gazdálkodásába. 

Egyéb kérdés, hozzászólás e pályázathoz nem hangzott el. Polgármester megköszönte a 

pályázó megjelenését, és azt, hogy pályázatát kiegészítette. 

Polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 12. § (4) a) pontja értelmében a képviselő-testület zárt ülést tart választás, 

kinevezés, illetve vezetői megbízatás adása tárgyalásakor, ezért zárt ülést rendelt el, egyben a 

nyilvános testületi ülést 20.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 

 


