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Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 16-án
megtartott ülésérıl.
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Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 16-án
megtartott ülésérıl.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – hivatalos helyisége

Jelen vannak:

Gáncs István
Kászpári György
Boda László
Farkas Dénes Árpád
Jilling Tibor
Müller Tamásné
Pámer Ildikó
Szijártó József
Vetró Katalin

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal jelen levı meghívottak:

Tolnai Lászlóné
Barabás Ildikó

jegyzı
gazd. Ügyintézı

Távolmaradását bejelentette:
Gáncs Tamás József

képviselı

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel 9 fı képviselı-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a
továbbiakban vezeti.

Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm jegyzı asszonyt, alpolgármester urat, a
képviselı-testület tagjait és a tévénézıket.

Napirend elıtt:

Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, az elızı ülést követıen tett
intézkedésekrıl
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester
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Gáncs István polgármester:
9/2010. A Képviselı-testület a köztisztviselık cafetéria-juttatásának 2010. évre vonatkozó
keretösszegét mindösszesen bruttó 1.755.000.-Ft-ban határozta meg. A keretösszeg a 2010.
évi költségvetésbe beépítésre került, a jegyzı a közszolgálati szabályzatot a cafetériajuttatással módosította.
10/2010. A Képviselı-testület a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
felülvizsgált Közoktatási Intézkedési Tervét jóváhagyta. Az errıl szóló határozatot a
kistérséghez elküldtük.
11/2010. A Képviselı-testület elfogadta a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet. A tervet
határidıben elpostáztuk a munkaügyi központnak és Magyar Államkincstárnak.
12/2010. Zomba Körzeti Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú
módosítását a Kt. elfogadta. Az elfogadásról szóló testületi határozatot Zombára eljuttattuk. A
megállapodás módosítását a polgármester aláírta.
13/2010. A Képviselı-testület az önkormányzat közalkalmazottainak valamint a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóinak 2010. évi cafetéria-juttatását 3.168.000.-Ftban határozta meg. A keretösszeg a 2010. évi költségvetésbe beépítésre került.
14/2010. Nagydorog településrendezési terve módosításának elızetes véleményezése kapcsán
észrevétele nincs. A határozatot Nagydorog önkormányzata megkapta.
15/2010. A Képviselı-testület 50.273.493.-Ft-ot 5,8 %-os kamatra lekötött rövid lejáratú
betétben. Az összeg után járó kamat 231.671.-Ft.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejő
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselıtestület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta.
Tengelic Község Önkormányzatának
18/2010.(III.16.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesternek a 9/2010., 10/2010.,
11/2010., 12/2010., 13/2010., 14/2010. és a 15/2010. számú lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.

Napirendi javaslat:

Elıterjesztı:

1./ A 2009. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

2./ A civil szervezeteknek nyújtott 2009. évi önkormányzati
támogatások elszámolása

Gáncs István
polgármester

3./ A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

Gáncs István
polgármester
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4./ Szociális feladat-ellátási megállapodás módosítása

Gáncs István
polgármester

5./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

6./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
7./ Zárt ülés: Közalkalmazottak felmentése

Gáncs István
polgármester

Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi
javaslatot. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1./ A 2009. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézıt, hogy ismertesse a képviselıtestület tagjaival a napirendi pontot. A pénzügyi bizottság már tárgyalta a napirendi pontot és
elfogadásra javasolta.
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézı: az utolsó költségvetés módosításra azért van szükség,
mert beadásra került a 2009. évrıl szóló beszámolónk a Magyar Államkincstárhoz, így az
elıirányzatokat hozzá kellett igazítanunk a teljesítésekhez. A bevételeinknél is volt
emelkedésünk, ami a következıkbıl adódott: 1 296 e Ft-tal több bevételünk származott abból,
amit a gyermekétkeztetésre kiszámláztunk Zomba felé, mint amit eredetileg terveztünk,
illetve ennek az Áfa vonzata szerepel még az elıirányzat módosításnál. A következı, ami
miatt módosítás szükséges, hogy 1 350 e Ft-tal több volt a tavalyi évben a kamatbevételünk.
Év végén feltöltötték az iparőzési adót a vállalkozások, ebbıl adódóan 12 296 e Ft plusz
bevételünk származott. A támogatás értékő bevételeknél csak egy helycsere történt. Így
összességében 15 686 e Ft-tal változott a bevételi elıirányzatunk. A mőködési kiadásainknál
pedig az elıirányzatainkat hozzáigazítottuk a kiadásokhoz mindezt az általános tartalékok
terhére. Így összességében a végleges elıirányzatunk 325 004 e Ft-ra változott.
Gáncs István polgármester: annyit szeretném még hozzátenni, hogy az Alisca Terra Kft.-nél
felvett hitelünket teljes egészében kifizettük. Van esetleg ezzel kapcsolatban valakinek
kérdése illetve hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A
szavazást követıen megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta:
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9/2010. (III.17.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2009.(II.11.)
számú rendelet módosításáról szóló 9/2010. (III.17.) számú rendeletet az eredeti
elıterjesztésnek megfelelıen.

2./ A civil szervezeteknek nyújtott 2009. évi önkormányzati támogatások elszámolása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: a pénzügyi bizottság már tárgyalta ezt a napirendi pontot és
elfogadásra javasolta. Tengelic Község Önkormányzata a 2009-es költségvetési évben a
következı civil szervezeteket támogatta: Tengelici sportegyesület: 1 600 e Ft, Felnövekvı
Nemzedékért Alapítvány: 87 e Ft, Magyar Vöröskereszt: 30 e Ft, Rollecate Kézilabda
Egyesület.: 260 e Ft, Polgárırség Tengelic: 160 e Ft, Közbiztonsági Alapítvány: 120 e Ft,
Tenkop Rt. Üzemi Horgászegyesület: 50 e Ft, Nyugdíjas Klub Tengelic-Szılıhegy: 60 e Ft,
Nyugdíjas Klub Tengelic: 60 e Ft, SZMK Általános Iskola: 40 e Ft, SZMK Óvoda: 40 e Ft. A
kedvezményezettek a megállapodásnak megfelelıen határidıben elszámoltak – természetesen
számlával együtt - a támogatások felhasználásáról.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:

Tengelic Község Önkormányzatának
19 /2010. (III.16.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az alábbi tengelici székhelyő civil
szervezetek 2009. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló jelentését
elfogadja:

1. Nyugdíjas Klub Tengelic
2. Nyugdíjas Klub Tengelic-Szılıhegy
3. Felnövekvı Nemzedékért Alapítvány
4. Magyar Vöröskereszt
5. Tenkop Rt. Üzemi Horgászegyesület
6. Tengelici Sportegyesület
7. Rollecate Kézilabda Egyesület
8. SZMK Általános Iskola
9. SZMK Óvoda
10. Polgárırség Tengelic
11. Közbiztonsági Alapítvány
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3./ A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: A köztársasági elnök 2010. április 11-ére és 25-ére tőzte ki az
országgyőlési képviselık választását. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
értelmében a választások lebonyolítói a választási szervek, melyek egyik típusa a
szavazatszámláló bizottságok. Elsıdleges feladatuk a választási eredmény megállapítása, a
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és
szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A szavazatszámláló bizottságok 3 választott tagját és póttagjait legkésıbb 2010. március 22én kell a képviselı-testületeknek megválasztani. ( a bizottságok megbízott tagjait legkésıbb
2010. április 2-án jelenthetik be a jelöltet, listát állító jelölı szervezetek és a független jelölt.)
A választott tagok személyére a helyi választási iroda vezetıje (jegyzı)tesz indítványt.
A választott tagok megbízatása a következı országgyőlési képviselık soron következı
választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.
A bizottságok pártatlan mőködését összeférhetetlenségi szabályok biztosítják. Pl. Nem lehet
tagja a választási bizottságnak köztársasági elnök, állami vezetı, képviselı, polgármester,
jegyzı, választási iroda tagja, kisebbségi önkormányzat tagja. A javaslatban szereplı
személyek vállalják a feladatot, velük szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.
Szavazókörönként és póttagoknak a jegyzı az alábbi személyeket javasolja megbízni:
Szavazatszámláló bizottsági tagok
1,számú szavazókör: Bordás László
Huber Péterné
Tóthné Megyer Katalin
2. számú szavazókör: Csoknya János
Bogdán László
Katz Istvánné
3. számú szavazókör: Roszkopf Lászlóné
Lehıcz Irén
Drenovácz Szilvia
4. számú szavazókör: Osztermájerné Gáncs Gabriella
Schmidtné Horváth Mária
Szuprics Lászlóné
Kisebbségi szavazatszámláló bizottság: İri Zsuzsanna
Haász Éva
Felkertné Kiltau Ildikó
Póttagok:

Fülöp Jánosné
Farkas Zsuzsanna Katalin
Kovács Kálmánné
Pallóné Király Erika
Geısel Antalné
Szécsényi Mónika
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Benizs Ottóné
Németh Jánosné
Barabás Ibolya
Németh Istvánné
Farkas Józsefné
Tóthné Csapó Sára
Vargáné Huber Lídia
Bátainé Réti Márta
Dóczy Mária
Csoknyáné Csányi Judit
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
20 /2010. (III.16.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23.§.(1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságokba a következı
személyeket választja:
1.számú szavazókör: Bordás László
Huber Péterné
Tóthné Megyer Katalin
2. számú szavazókör: Csoknya János
Bogdán László
Katz Istvánné
3. számú szavazókör: Roszkopf Lászlóné
Lehıcz Irén
Drenovácz Szilvia
4. számú szavazókör: Osztermájerné Gáncs Gabriella
Schmidtné Horváth Mária
Szuprics Lászlóné
Kisebbségi szavazatszámláló bizottság: İri Zsuzsanna
Haász Éva
Felkertné Kiltau Ildikó

Póttagok:

Fülöp Jánosné
Farkas Zsuzsanna Katalin
Kovács Kálmánné
Pallóné Király Erika
Geısel Antalné
Szécsényi Mónika
Benizs Ottóné
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Németh Jánosné
Barabás Ibolya
Németh Istvánné
Farkas Józsefné
Tóthné Csapó Sára
Vargáné Huber Lídia
Bátainé Réti Márta
Dóczy Mária
Csoknyáné Csányi Judit
Határidı: Azonnal
Felelıs: Tolnai Lászlóné jegyzı

4./ Szociális feladat-ellátási megállapodás módosítása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden bizottság tag
megkapta. Ehhez hozzáfőzni valóm nincs. Van e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, illetve
hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának 21 /2010. (III.16.) számú
Képviselı-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Szekszárd és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás és a Szekszárd és Környéke szociális alapszolgáltatási
Társulás között 2007. november 15-én létrejött, szociális alapszolgáltatási feladatok
ellátására szóló feladatellátási megállapodás 2. számú módosítását a mellékelt
tartalommal elfogadja.
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szociális feladatellátási
megállapodás aláírására.

Határidı: Azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

5./ Egyebek
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: az egyebek napirendi pontban az elsı megbeszélni való Bartus
Györgyné szemétszállítással kapcsolatos kérelme. 2010. március 9-én a képviselı-testületnek
címzett egy levelet, melyet mos felolvasnék: tisztelt képviselı-testület. Kérem, hogy a
24/2008. (XII.10.) számú rendeletet 2 ponton változtassa meg. A felsorolt győjtıedényeken
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kívül lehessen használni 50 literes edényt vagy 70 literes zsákot is. Településünkön sok
egyedül élı ingatlantulajdonos lakik, akinek a háztartásában nagyon kevés hulladék
keletkezik. Az egységnyi díjtétel és a díjfizetési idıszakban ürített hulladékmennyiség
szorzata irreálisan magas. Dátum és aláírás. Mivel szemétszállításról van szó utána
érdeklıdtünk ennek a dolognak. Az önkormányzat is vásárolja a szolgáltatást, nem az
önkormányzat végzi. Tudomásul vesszük a kérelmet, viszont most ezzel foglalkozni nem
tudunk. Idıközben a díjmódosítást nem lehet kérni az adott önkormányzatnál, mert
szolgáltatás esetén az adott tárgyi idıszakban megállapítanak egy költségvetési évet és ezen
belül meghatározott díjtételt. Az adott önkormányzat ezt elfogadhatja, és ezt a rendeletében
rögzítette. Nem zárkóznak el az 50 literes edénytıl és a 70 literes zsáktól sem, viszont a
díjtételt majd csak a következı évben lehet csak újra megszabni, mert egy évben egyszer van
díjemelés. Abban az esetben, ha a képviselı-testület mégis ragaszkodik majd a rendelet
módosításához, két dolgot kell majd figyelembe vegyen. Az 50 literes edény elıbb-utóbb
kivonásra kerül a forgalomból. A 70 literes zsák tételében nem kerülne kevesebbe, mint a 120
literes zsák, mert a gyártási mechanizmusa ugyanannyi mind a kettınek. A Szekszárdi
Kistérségen belül itt a környéken az összes településnek az Alisca Terra Kft. végzni a
szemétszállítási szolgáltatását. Ne komlói cég vitesse el egy külsıs céggel a hulladékot
Komlóra, hanem egy önkormányzati tulajdonban lévı cég. Mivel a hulladék beszállítása csak
Cikóra történhet, ezért az önkormányzatok képviselı-testületein keresztül a polgármesterek
ragaszkodtak ahhoz, hogy a Kistérségen belül egységes árakat tudjanak meghatározni. Ez azt
jelenti, hogy a települések lakossága 40-50 Ft maximum különbséggel ugyanolyan árat
fizetnek a szemétszállításért. Szeretnék erre egy példát mondani. Sióagárd 6 km-re van
Szekszárdról. Onnan is Cikóra viszik a szemetet. Tengelic azonban 43 km. Mi sokkal
messzebbre vagyunk, de mégis ugyanannyit fizetünk a szolgáltatásért, mint Sióagárd. A
szemétszállítás díj emelését úgy határoztuk meg, hogy egy évben csak egyszer történhet
emelés. Az idei évben ez nem történt, mert tavaly év végén, amikor elkezdték Cikóra
szállítani a hulladékot, akkor egységesítették ezt az összeget. Abban az esetben, ha a
Képviselı-testület elkezd foglalkozni ezzel az üggyel, akkor elıször a szociális bizottságot
kell megbízni ezzel a feladattal. Nézze meg, hogy mennyi embert érint ez a dolog. Ha viszont
mégis elfogadná a képviselı-testület azt, hogy legyenek 50 literes edények, akkor annak
biztos következményei lesznek és valószínőleg nem jók. Én errıl ennyit tudtam elmondani.
Szeretném megkérdezni Bartus Györgynét, hogy van ezzel kapcsolatban kérdése illetve
hozzászólása?

Bartus Györgyné lakos: Jelenleg nincs, de nem fogadom el a válaszodat.

Gáncs István polgármester: Én errıl jelenleg ennyit tudtam elmondani, de mivel még nem
teljes ez az információ, nem is akarok ebben állást foglalni. Az biztos, hogy 3-4 emberért nem
fogunk rendeletet módosítani, viszont ha ez a dolog 100-150 embert érint majd, akkor a
képviselı-testületnek errıl majd döntést kell hoznia. Akkor egyezzünk meg abban, hogy a
következı testületi ülésen beszélünk errıl és addigra kérek egy hivatalos állásfoglalást az
Alisca Terra Kft.-tıl ezzel kapcsolatban, de már olyan kitétellel, hogy ez mennyiben
változtatja meg a többi tárolóedény költségét.
A következı napirendi pont az egyebek ponton belül az iskolai beíratások idıpontjának
jóváhagyása. A korábbi gyakorlatokat figyelembe véve a beíratások idıpontját 2010. április
19. (hétfı) 8:00 – 16:00 óráig és 2010. április 20. (kedd) 8:00 – 16:00 óráig határoznák meg.
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Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának 22 /2010. (III.16.) számú
Képviselı-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az iskolai beiratkozás idıpontját az
alábbiak szerint határozza meg:
Az általános iskola elsı osztályosainak beíratási idıpontja:
2010. április 19. (hétfı)
2010. április 20. (kedd)

8:00 – 16:00 óráig
8:00 – 16:00 óráig

2. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a beíratás idıpontjának
közzétételérıl.
Határidı: Azonnal
Felelıs: jegyzı, intézményvezetı

Gáncs István polgármester: a következı egyebek napirendi pont a betétlekötés. A mai napon
járt le az 50 505 164 Ft rövid lejáratú lekötése. A betét után járó kamat 231 671 e Ft volt.
Szeretnénk a lekötést további egy hónappal meghosszabbítani, melyhez kérem a testület
hozzájárulását. A pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának 23 /2010. (III.16.) számú
Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 50 505 164,- Ft-ot 5,65 %-os kamatra
rövid lejáratú betétben elhelyez 1 hónapra a Raiffeisen Bank Zrt.-nél.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a képviselı-testület már tud arról, hogy több településsel
(Kistormás, Kölesd, Szedres, Medina és Tengelic) együtt beadtunk egy pályázatot térfigyelı
kamerarendszerrel kapcsolatban. Ezen kell most módosítanunk. Két db kamera a Széchenyi
utcában lenne, a Tengelic-Szılıhegyre bevezetı és kivezetı útszakaszon, ami a legközelebb
van az autópályához. Tengelic települést érintıen is 2 db kamera lenne, az egyik a Kossuth
utca végén, a másik pedig a Rákóczi utca végén. Mind a kettınél a be- és a kifelé lévı
forgalmat szeretnénk kamerával figyelni. Ezek éjjel látók és rendszám figyelık és nem az
önkormányzat figyelné, hanem a rendırségnél lenne bekötve ez a 4 db kamera. Az elızı
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testületi határozatba Tengelicen 5 db volt meghatározva, de csak 4 db-ra lenne lehetıségünk,
ezért kell ezt a határozatot módosítanunk.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
24 /2010. (III.16.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a 86/2009(X.27) sz.
határozat módosítására vonatkozó elıterjesztést és azt a következık szerint módosítja:
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 86/2009(X.27) számú a térfigyelı
kamerák beszerzését és elhelyezését támogató határozat 2. pontját és 4. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
2. Az Önkormányzat a térfigyelı kamerákat az alábbi helyszíneken kívánja elhelyezni:
- Rákóczi Ferenc utca 1 db
- Kossuth Lajos utca 1 db
- Széchenyi utca
2 db
4. Az Önkormányzat a térfigyelı kamerarendszer kiépítését követı 5 éves fenntartási
idıszakban a üzemeltetéshez, fenntartáshoz és karbantartáshoz szükséges forrást
költségvetésébıl biztosítja.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: tájékoztatni szeretném a képviselı-testületet és a lakosságot, hogy
idén a hosszú tél alatt jó párszor kellett eleget tennünk az idıjárás viszontagságainak.
Megpróbáltunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, ami a településen megvalósítható.
Hollósi László vállalkozó végezte a hótoló munkát úgy, mint az elızı években is. 10 000 Ft +
ÁFA volt az óradíja. A Fitoten Kft.-nek kértük még a besegítését, amikor szükség volt rá.
Összességében 650 e Ft-ot költött az önkormányzat az idei évben hótolásra.
A közmunkaprogramról annyit szeretnék elmondani, hogy holnap körülbelül 30-40 fı
közmunkásnak tartunk tájékoztatót az önkormányzatnál. Elmondjuk, hogy milyen lehetıséget
tudunk biztosítani. Kérem a település lakosait, hogy ugyanolyan megértéssel és tolerenciával
vegyék ıket, mint tavaly és ha lehet, akkor segítség a munkájukat. Öt brigádban fognak
dolgozni. Járdafelújítások lesznek, közterület fenntartások, az iskolánál és remélhetıleg a
mővelıdési háznál közmunkaprogramot fognak végrehajtani, már a játszótér építésében
vesznek részt, virágosítanak, festenek. Április 1-jétıl fognak dolgozni, és remélhetıleg 200
napig fogjuk ıket foglalkoztatni. 200 nap után kerülnek ki az önkormányzat rendszerébıl és
kerülnek vissza a Tolna Megyei Munkaügyi Központhoz ellátásra. A program
finanszírozására pályázni lehet, és ha a pályázat elnyerésre kerül, akkor a foglalkoztatottak
bérének 95 %-át az állam finanszírozza és csak 5 %-át kell az önkormányzatnak kifizetni.
Viszont az eszközöket teljes egészében az önkormányzatnak kell biztosítania.
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Tájékoztatásként el szeretném mondani, hogy a Mővelıdési Ház pályázatával kapcsolatosan
eredményhirdetés március végén lesz, a közbeszerzés azonban folyik. Összesen négy
ajánlatkérı pályázott a felújításra. Lehet, hogy a következı testületi ülésen kell eldöntenie a
képviselı-testületnek a nyertes kivitelezı személyérıl.
Egy anyagot osztottam ki még a képviselı-testület ülésének megkezdése elıtt és ezt
szeretném még megbeszélni a testület tagjaival. Évekkel ezelıtt felújításra került a tengelici
Református templom számlapos órája. Ez egy mechanikus óraszerkezet, melynek a
fenntartása a református egyházat terheli. Ez az óra akkor közadományból lett felújítva. Úgy
gondolta a település, hogy szeretné, ha ez az óra mindenkinek mutatná az idıt. Nagyon kevés
településen van mőködı számlapos óra, ami éjjel-nappal mutatja az embereknek a pontos
idıt. Ennek a szerkezetnek a mechanikus része idıvel tönkrement, ezért ez az óra megállt.
Voltak próbálkozások, de nem sikerült megjavítani. Aztán kihívtuk azt az urat, aki régóta
foglalkozik ezzel és ı mondta, hogy valószínőleg a mechanikája nem fog mőködni. Ennek a
felújítása már idejét múlt. Kéréssel fordultak hozzám körülbelül 1-1,5 évvel ezelıtt, hogy jó
lenne, ha ez az óra ki lenne világítva. Ennek a kérésnek eleget tettünk. De úgy nincs a
világításnak értelme, ha az óra nem mőködik. Arra gondoltunk, hogy vagy lekapcsoljuk a
lámpát, vagy megcsináltatjuk az órát. Sajnos toronyóra mesterbıl nem sok van az országban.
Egy gyomaendrıdi úrtól kértünk mi árajánlatot. Megnézte az óránkat és megállapította, hogy
a mechanikus szerkezet már idejét múlt. Az árajánlatot már digitális óraszerkezetre kértük.
Este 10 órától reggel 6 óráig nem harangozna, egyébként minden negyed, fél, háromnegyed és
egész órát ütne, valamint a déli harangszót is. Az árajánlat bruttó 740 e Ft. Az összeg
tartalmazza a munkadíjat, kiszállást, kocsihasználatot és a szaksegítséget is tartalmazza és
három év garanciát vállal rá. Eddig egy árajánlatot kértünk. Több lehetıséget is el tudok
képzelni a pénz összegyőjtésére, például civil szervezetet felkérése egy templomi
jótékonysági koncert megszervezésére, melynek a bevétele lehetne a felújítás egy forrása.
Esetleg a környezı cégeket is meg lehetne keresni, hogy most ne falunapot támogassanak,
hanem mondjuk ezt a felújítást. Egyházi segítségben is gondolkodom és megmondom
ıszintén abban is, hogy indulásként a képviselık a tisztelet díjukat felajánlásként odaadnák
erre a célra. Az önkormányzat is hozzá tud járulni, de a teljes felújítást nem tudjuk felvállalni.
Nem gondoltam, hogy ilyen sokba fog kerülni. Ebben most nem kell állást foglalni, csak
tájékoztatásképpen mondtam el és majd a következı testületi ülésen visszatérünk rá.

10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs a képviselık részérıl és
interpellációs jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt és bejelenti, hogy a képviselıtestület zárt ülésen folytatja munkáját.

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyzı
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