BESZÁMOLÓ
Az önkormányzat 2011-2014. éves időszakra szóló gazdasági programjának
végrehajtásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2011. márciusában fogadta el az önkormányzat egy ciklusra vonatkozó,
kötelezően megalkotandó gazdasági programját, melynek végrehajtásáról az alábbiakban
szeretnék beszámolni.
A programban meghatározott alapelveket szem előtt tartva valósítottuk meg a
célkitűzéseinket, ezek figyelembe vételével határoztuk meg az éves költségvetéseket, a
beruházásokat, fejlesztéseket.
A gazdasági program hatálya alatt a község lakosságszáma 56 fővel csökkent.
A település fejlődését befolyásoló tényezők közül az erősségeket ki lehet egészíteni a Hotel
Orchidea által szolgáltatott termál és gyógyfürdő közelségével, a közbiztonságot érintő
intézkedések bevezetésével (kamera rendszer), valamint az önkormányzati konyha
helyi termékekkel való ellátásával (pékáru, hústermék). A gyengeségek közül megszűntek
egyrészt a közlekedési problémák, hiszen a Paksi Járáshoz való csatlakozással új buszjáratok
közlekednek Paks irányába. Másrészt az úthálózat és járdák felújítása már szintén nem
sorolható a gyengeségek közé, hiszen felújításra került a Kossuth utca, a Rákóczi utca, a
Petőfi utca egy része, Templomköz, az Aradi utca, a Gindli utca egy része, a Dózsa Gy. utca,
az Ady utca és most szeptembertől kezdődik a Móra és az Óvoda utca felújítása.
Belterületeken a járdák felújításra kerültek a két éves közmunka program segítségével.
1. Bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése
Az elmúlt 4 évre vonatkozóan elmondható, hogy az önkormányzat költségvetése stabil,
kiegyensúlyozott volt, a szabad rendelkezésű pénzeszközöket folyamatosan lekötöttük
betétben. A gazdasági program célkitűzése a bevételek növelése és a kiadások csökkentése
volt. A bevételek növelését az önkormányzati vagyon hasznosításával pl: , a kommunális
adótétel 2012. január 1. napjától történő megemelésével, a Paksi Atomerőmű valamint az
RHK Kft-vel hosszú távú szerződések megkötésével – ami évi 24 713 milliós Ft bevételt
jelentett- sikerült megvalósítani. A kiadásokat tekintve legfőbb törekvés a takarékos
gazdálkodás, melynek során csak a szükséges és indokolt beszerzések valósultak meg.
3. Egészségügyi és szociális ellátásoknak az igényekhez igazodó biztosítása
A háziorvosi és fogorvosi ellátást továbbra is vállalkozó végzi, a védőnői ellátást, pedig az
önkormányzat tartja fenn. A védőnői ellátást tekintve az állami támogatás összege ugyan
évről évre nőtt, de még így sem fedezte a szolgálat kiadásait. A háziorvosi ügyeletet 2013.
január 1-jétől a Paksi Többcélú Kistérségi Társulással szerződésben álló Emergency Service
Egészségügyi Szolgáltató Kft. látja el. 2012. januárjától a Hedera Gyógyszerészeti Bt.
fiókgyógyszertárat működtet a településen.
A már meglévő szociális ellátórendszert fenntartottuk, tehát működik a házi segítségnyújtás,
étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat, melyhez kapcsolódóan pályázati úton nyert új
tanyagondnoki busz végzi a szolgáltatást. Minden évben részt vettünk az EU élelmiszersegély
programban, amelynek segítségével a rászorultak tartós élelmiszerekhez juthattak. Már
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három éve segítünk a tanévkezdésben a tengelici általános iskolába járó gyermekeknek
ingyenes füzet és írószercsomag megvásárlásával.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot társulás útján tartottuk fenn, itt is történt változás,
mivel az előző társulás felbomlása után a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott
intézményhez csatlakoztunk. Elfogadásra került egy új szociális rendelet is.
4. Nevelési-oktatási feladatok, a kultúrált szórakozás, szabadidő egészséges eltöltése, illetve
ezen vállalkozói törekvések támogatás.
A gazdasági programban szerepelt az általános iskola 7. és a 8. osztályának elindítása, ami
megvalósult.
A köznevelési feladatok közül 2013. január 1-jétől csak az óvodával kapcsolatos fenntartói
feladatokat látta el az önkormányzat, mivel az iskolát a Klebersberg Intézményfenntartó
Központ tartja fenn és működteti.
Az önkormányzat minden évben biztosított támogatást a civil szervezeteknek, igaz 2013-tól
csak a bejegyzett szervezeteket támogatta.
Az IKSZT pályázatban szereplő programokra az önkormányzat minden évben biztosította a
fedezetet, ezen felül az anyagi kereteknek megfelelően kerültek megszervezésre a kulturális
programok.
A Faluház fenntartása éves szinten 9 000 e Ft kiadást jelent az önkormányzatnak, e mellett
átlagosan 650 e Ft bevétel realizálódott.
A szabadidő hasznos eltöltését nem csak a kulturális programok, hanem a sporttevékenység is
biztosítja. A gazdasági program feladatai között szerepelt a sportéletnek helyet adó épületek
és helyszínek folyamatos karbantartása, a sportcsarnok tetőfelújítása. A karbantartást minden
évben elvégeztük, a sportcsarnok tetőfelújítására több esetben adtunk már be pályázatot, de
azok elutasításra kerültek. A sportegyesületeket minden évben támogatta az önkormányzat.
5. A gazdasági környezet és a kistérségi kapcsolatok élénkítése
Cél volt az, hogy az önkormányzat aktívan vegyen részt a kistérségi társulás munkájában. Ez
megvalósult. A kistérségi társulások jogszabályváltozás miatt átalakultak. Önkormányzatunk
maradt az átalakult Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás tagja, emellett tagja lett a
Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak is. A kistérségben közös pályázati források már nem
állnak rendelkezésre. A Paksi Társulás keretében az alábbi közszolgáltatások valósulnak meg:
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, orvosi ügyelet, állati hulladékok gyűjtése és
ártalmatlanná tétele.
6. Helyi kereskedelem és az idegenforgalmi adottságok kihasználása
Felsőtengelicen a létesítendő turisztikai, szabadidőpark megvalósítása céljából az
idegenforgalmi adóból befolyt pénzösszeget ingatlanvásárlásra fordítottuk.
Elkészült a Zöldút, melyet végigjárva az érdeklődők megismerhetik a település természeti,
kulturális és építészeti örökségeit.
7. Környezetvédelem, településtisztaság
A feladatok között szerepelt a település környezetvédelmi programjának elkészítése, ez sajnos
elmaradt, a következő ciklus egyik feladata lesz.
Továbbra is az Alisca Terra Kft. látja el a települési szilárd hulladék gyűjtését, elszállítását.
2014-től bevezetésre került a házaktól elszállított, zsákos szelektív hulladékgyűjtés. Minden
évben sikerült megszervezni a veszélyes hulladék mellett az elektromos hulladék begyűjtését
és elszállítását.
Ebben az időszakban műszaki rehabilitáción esett át két víztermelő kút.
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2014-től lépett hatályba a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó önkormányzati rendelet, amely elsősorban a külterületeken pótolta az évek óta
hiányzó közszolgáltatást.
A közterületeink virágosítása, folyamatos karbantartása a települési környezet minőségének
és a lakosság életminőségének javítását, egy tiszta, rendezett, virágos, kulturált, vendégváró
településkép kialakítását szolgálta. Ugyanakkor, a közterületek azon részeinek tisztántartása,
amely az ingatlantulajdonosok feladata lenne – a kiküldött felszólítások ellenére – nem
teljeskörűen valósult meg.
Bevezetésre került a mezőőri szolgálat, melynek egyik feladata az illegális hulladékok
lerakásának megakadályozása.
A közmunkaprogram keretében valósul meg 2012 óta a település bevezető útszakaszainak
valamint a közterületeknek a szeméttől való megtisztítása, kommunális hulladékok
begyűjtése, parlagfű mentesítés.
8. Településszerkezeti adottságokból adódó hátrányok leküzdésére törekvés
Az iskolabusz megvásárlásával lehetőség nyílt a külterületi gyerekek beszállítására az
óvodába és az általános iskolába.
A külterületi munkanélkülieknek nagy segítség, hogy a tanyagondnoki busz beszállítja őket
Tengelic belterületre a paksi buszjárathoz, ezáltal egyszerűbben eljuthatnak a Munkaügyi
Központhoz.
Havi rendszerességgel szállítjuk be vérvételre a szőlőhegyi betegeket a tengelici orvosi
rendelőbe.
9. Lakosság életminőségének javítása, közbiztonság.
Feladatként került meghatározásra az ipari park kialakítása ez azonban még nem valósult
meg. Célkitűzésként határoztuk meg a munkahelyteremtést, sajnos ez sem realizálódott az
elmúlt ciklusban.
Megtörtént azon információk átadása, mely elősegíti a településünkön szálláshellyel
rendelkező, falusi túrizmussal foglalkozó vállalkozó szellemű befektetők ezirányú
tevékenységét, felkészülve a jövőbeni Paks II. építésével kapcsolatos igények kiszolgálására.
A közfoglalkoztatás hosszabb távú működtetése megvalósult ugyan, de sajnos az állami
támogatások beszűkülése miatt a közfoglalkoztatottak száma évről-évre csökkent. Így viszont
főleg a nyári időszakban a település közterületeinek rendben tartása céljából szükséges volt a
temetőgondnok, mezőőr bevonása és emellett megbízási szerződéseket is kellett kötnünk
külsős munkavállalókkal a szükséges, kötelező feladataink elvégzésének érdekében.
2012-ben megszervezésre került a mezőőri szolgálat, amely a körzeti megbízott és a
polgárőrség mellett illetve a kiépített térfigyelő kamerák segítségével javítja a közbiztonság
színvonalát.
10. Civil kapcsolatok, nemzetiségek, nemzetközi kapcsolatok
A beszámolóban már említettem, hogy minden évben - 2011-től emelkedő összegben támogatjuk a civil szervezeteket, ideértve az egyesületeket, klubokat, alapítványokat is. Az
egyszeri támogatások mellett a programjaik megvalósításához egyéb segítséget is nyújtottunk,
akár gépjármű biztosításával vagy helybiztosítással.
Amíg működött a roma nemzetiségi önkormányzat a Polgármesteri Hivatal biztosította a
nemzetiségi jogok érvényesülését.
A testvérvárosi kapcsolatok ez idáig nem hoztunk létre.
Az előirányzott fejlesztések közül az alábbiak valósultak meg:
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Óvoda épületének tetőfelújítása,
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása,
Szőlőhegyi művelődési ház részben történő felújítása, külső vakolás hiányzik
Kommunális feladatok ellátására géppark bővítése ( Mazda kisteherautó, fűnyíró traktor)
Játszótér kialakítása Szőlőhegyen,
Iskolabusz beszerzése,
Mezőőri gépjármű ( motor ) vásárlása,
Megvalósult a település „fő útjának„ ( Rákóczi u, Kossuth u, ) felújítása, melynek
költségeihez az önkormányzat is biztosított saját forrást,
Petőfi utcában nemes padka készítése,
Folyamatban van a Móra Ferenc utcában új út építése, valamint az Óvoda utca felújítása.
A betervezett fejlesztéseken kívül megvalósult még:
Tanyagondnoki autó beszerzése
Tengelic-szőlőhegyi ravatalozó felújítása
Önkormányzatunk által működtetett közüzemi konyha eszközbeszerzése
Óvoda épületében két csoportszoba felújítása
Művelődési ház udvarán kemence, fedett terasz építése,
Nem valósult meg:
Sportcsarnok tetőcseréje,
Az általános iskola felső tagozata tantermeinek új padlóburkolattal történő ellátása - 2013.
januártól más fenntartóhoz és működtetőhöz került
A két iskolaépület fedett átjáró létesítése- 2013. januártól más fenntartóhoz és működtetőhöz került

Külterületi orvosi rendelő akadálymentesítése,
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok munkahely létesítésével járó hasznosítása
Három éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezésének megoldása
Vízmű saját kezelésbe vétele – már nem aktuális.
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a gazdasági
program végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el!
Tengelic, 2014. szeptember 2.
Gáncs István
Polgármester sk.

Határozati javaslat
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011-2014. éves időszakra vonatkozó
gazdasági program végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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