
 1 

 
Tárgy: Tájékoztató az  önkormányzat 2007-2010 évi gazdasági programjának  végrehajtásáról 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A gazdasági program megalkotása az önkormányzatok számára jogszabályi 
kötelezettség. Ennek tett eleget a község  képviselı-testülete, amikor 2007. március  
29-én ezt elfogadta és meghatározta a 2007-2010-ig terjedı idıszak fı céljait, ezek 
eléréséhez szükséges feladatokat. 
 Az alábbiakban szeretném tájékoztatni a képviselı-testülete a gazdasági program 
végrehajtásáról. 
 
1.Bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése          
 
A 2007. évi költségvetés 103 millió Ft hiánnyal került elfogadásra, amely a költségvetés 
labilis mőködését irányozta elı. Ennek egyensúlyba hozására egy hosszabbtávú tervet 
fogadott el a testület, melyben két éven belül szeretnénk egyensúlyba hozni, stabilizálni az 
akkori költségvetést. A stabilitás elérésének fı elvei: az ÖNHIKI pályázat benyújtása az adott 
években, a gazdaságosság maximális kihasználtsága intézményen belüli és kívüli 
mőködésben, racionális döntések meghozatala a stabilitás megteremtése érdekében.  
Intézmények (mővelıdési ház) mőködésének leállítása,  Zomba Körzeti Intézményi 
Társuláshoz való csatlakozás ( 7-8 évfolyam megszüntetése). Adók racionális átdolgozása: 
szemétszállítási díj bevezetés, idegenforgalmi adó bevezetése, kommunális adó csökkentése.  
M6-os autópálya építésével befolyó többlet iparőzési adó ésszerő felhasználása. Paksi 
Atomerımő Zrt-vel kötött szerzıdés alapösszegének többszörösére emelése – 5 millióról Ft-
ról 25 millió Ft-ra, mely minden évben fix összegő és szabad felhasználású.  
„Kis államkincstár” létrehozása az önkormányzatnál ( minden 10 ezer Ft összegő kiadás 
esetén a polgármester belegyezése szükséges, mind a hivatali mind az intézményi szinten) 
Külsı, nem helyi szervezetek támogatásának megszüntetése. 
Ezen intézkedések sorozata és a lassú építkezések eredményeképpen a 2010-es évben már 60 
millió Ft plusszal tudott fordulni az önkormányzat, melyet 100 %-ban visszaforgattunk a 
település különbözı ágainak fejlesztésére. 
 
2.Az önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala szolgáltatásainak a lakosság 
differenciált igényéhez igazítása 
 
Megvalósítani az ügyfélközpontú szolgáltatás bevezetése, teljeskörő ügyintézés elısegítése, 
valamint a nem helyben történı hatósági ügyek intézésének (okmányiroda, földhivatal) 
tájékoztatással való segítése.  
 
3.Szociális ellátásoknak az igényekhez igazodó biztosítása 
 
A 2005-ben elkészült szociális szolgáltatástervezési koncepcióban a szolgáltatások 
fejlesztésének fıbb irányai a következık voltak: házi segítségnyújtás bevezetése, 
tanyagondnoki szolgálat fejlesztése, speciális alapellátási formák lehetıség szerinti 
bevezetése,  családsegítı és gyermekjóléti szolgálat továbbfejlesztése.  
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A felsorolt szolgáltatások közül a házi segítségnyújtás 2008. évtıl bevezetésre került az 
önkormányzat fenntartásában,  majd 2009. tavaszától már a Szekszárd és Környéke Szociális 
Alapszolgáltatási Társulás látja el a feladatokat, amelynek önkormányzatunk is tagja. Ennek 
megfelelıen a szociális rendeletünk is módosításra került. 
A tanyagondnoki szolgálat egy új személygépkocsival bıvült pályázati forrásból. 
A családsegítı és gyermekjóléti szolgálat fejlesztése is megtörtént, mivel az öt települést 
addig ellátó 1 személy helyett 3 fı – ezen belül Tengelicen 1 fı – látja el a feladatokat. 
Nem valósult meg  a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátásának megszervezése. 
 
4.Helyi kereskedelem, a kultúrált szórakozás, szabadidı egészséges eltöltése, illetve ezen 
vállalkozói törekvések támogatása. 
 
A települési szintő piactér kialakítása zárt udvaron belül szilárd burkolattal, kiszolgáló 
pultokkal, parkolási lehetıséggel valamint nyilvános toalett  kialakításával megtörtént. 
A mővelıdési ház pályázaton történı felújítása jelenleg folyamatban van, elkészülte után 
megvalósulhat a településen a kulturális, közösségi élet fellendítése. 
Ide tartozik még  a település sportpályájának és környékének felújítása, az iskolai sportpálya 
felújítása, közterületi játszótér kialakítása. A kézilabda ifjúsági csapata megalakulásának 
támogatása, valamint a 3 T civil szervezet hivatalos megalakulásának támogatása. 
 
5.A gazdasági környezet és a kistérségi kapcsolatok élénkítése 
 
A Paksi Atomerımő Zrt.-vel kötött középtávú (10 év) szerzıdés megkötése, mely alapjául 
szolgál településünk fejlesztési stratégiájának. A pályázati lehetıségeink kihasználása 
(pályázatírás, lebonyolítás és nyomonkövetés ) kistérségi szintő megoldása. A kistérségi 
kapcsolatok élénkítése, a kistérséghez tartozó települések vezetıinek ( sportrendezvényen, 
tanácskozásokon, kulturális programokba való bevonása )révén valósult meg. Tengelic honlap 
létrehozása. Mozgókönyvtár létrehozása.  
 
6. Az idegenforgalmi adottságok kihasználása 
 
Települési hagyományırzı kiállítások ( Tengelic, Szılıhegy) létrehozásának támogatása. 
Idegenforgalmi adó bevezetésének ezirányú felhasználása. Települési honlap szerkesztése, 
vendégházak kialakításának támogatása. 
 
7. Környezetvédelem, településtisztaság 
 
Kiépítésre került  a szelektív hulladékgyőjtés 4 helyen, ebbıl egyik Szılıhegyen. A 
környezetvédelmi program még nem készült el, elsısorban anyagi fedezet hiánya miatt. 
Megvalósult belterületen és Szılıhegyen a központok virágosítása, a közcélú 
foglalkoztatással javult a zöldterületek gondozottsága. A civil szervezetek valamint a lakosság 
segítségével sikerült a tengelici valamint a Szılıhegyi köztemetıt is  bekeríteni. 
Azon településrészeken, ahol nincs kiépítve a szennyvízrendszer, még nem valósult meg a 
folyékony települési hulladék szervezett elszállítása. A település szétszórt szerkezeti 
adottságai  megnehezítik ennek megvalósítását. 
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8.Települészerkezeti adottságokból adódó hátrányok leküzdésére törekvés. 
 
A szociális háló kiterjesztése külterületekre folyamatos, a házi segítségnyújtás Szılıhegyen 
már mőködik, a tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésével, az új autó beszerzésével több 
feladat elvégezhetı külterületeken. 
A munkanélküliek közmunka programba való bevonásával (30-40 fı/év) nemcsak a 
belterületen, hanem a külterületeken felmerülı zöldfelület-kezelési, karbantartási, javítási  
munkákat is sikerült folyamatosan elvégezni. Jánosmajorban  ivóvízminıség-javítási program 
valósult meg valamint az orvosi rendelıt és a vizesblokkot újítottuk fel. 
A közvilágítás korszerősítése megtörtént Felsıtengelicen 2007-ben, Júliamajorban 2008-ban. 
A szılıhegyi utak egy részét  felújítottuk  ( Ady u. Hunyadi u., Dózsa u., Bocskai u.),  
Júliamajorban pedig az egyik út zúzott kıvel való lefedése történt meg.   
 
9. Lakosság életminıségének javítása 
 
Az utak, járdák felújítása az elmúlt négy évben folyamatosan megtörtént,  felújításra került a 
Gagarin utca, Aradi utca, piactér, Gindli utca, Templomköz, Petıfi utca.  41 férıhelyes 
parkoló került  kialakításra( óvoda, iskola, sportcsarnok és a település központi részén). 
Az utak, járdák felújítása mellett  ingatlanjaink felújítása is megvalósult, így többek között az 
iskola,  szolgálati lakás, orvosi rendelı,  vállalkozók háza. 2010-ben felépült pályázati 
forrásból a játszótér és pihenıpark is. Közterületeken 21 db szemétgyőjtı került kihelyezésre, 
valamint 14 db kerékpártárolót alakítottunk ki. Saját fogorvos, háziorvos és gyógyszerész 
szolgálja a település egészségügyi ellátását. 
Az önkormányzat a gazdasági társaságokkal, a vállalkozói szférával nem tudott 
településszintő munkahelyeket teremteni. Ennek  okai  az M6 autópálya megépítésének 
hiánya,  a Szedres –Tengelic összekötı útszakasz felújításának hiánya valamint az általános, 
az ország egészére vonatkozó gazdasági helyzet.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Tengelic 2010. szeptember 22. 

 
                                                                              Gáncs István 
                                                                              polgármester 

 
 

Határozati javaslat 
 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 2007-2010 évi 
Gazdasági Programja végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi. 


