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Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 29-én
megtartott ülésérıl.
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Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 29-én megtartott
ülésérıl.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – hivatalos helyisége

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal jelen levı meghívottak:
Tolnai Lászlóné
Király Jánosné
Barabás Ildikó

jegyzı
pü. biz. tag
gazdálk. üi.

Távolmaradását bejelentette:
Jilling Tibor

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:
- 37/2010. A Képviselı-testület elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról
szóló átfogó értékelést. Az értékelést a Szociális Gyámhivatal részére elpostáztuk.
- 38/2010. A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat 2. számú módosításának
elfogadása. Az errıl szóló határozatot a Pécsépterv Stúdió megkapta. Elkészítette a végleges
anyagot, amelyet hitelesítés után megküldünk az állami fıépítésznek.
- 39/2010. A szociális bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadását követıen elkészült a
születési támogatással kapcsolatos gyermekvédelmi támogatási rendszerrıl szóló
önkormányzati rendelet módosítása, melyet a jelen testületi ülésen tárgyal a képviselıtestület.
- 40/2010. Tolna Város Önkormányzatának Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási Társuláshoz történı csatlakozásának hozzájárulásáról szóló határozat
megküldésre került Szekszárd Megyei Jogú Városhoz.
- 41/2010. Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Társulási megállapodását a testület elfogadta. A határozatot megküldtük Szekszárd Megyei
Jogú Városhoz.
- 42/2010. Sió-Sárvíz Menti Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi
költségvetésérıl szóló beszámolót a képviselı-testület nem fogadta el. A döntésrıl a gesztor
önkormányzatot értesítettük.
- 43/2010. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. A határozat a kistérség felé postázásra került.
- 44/2010. Szekszárd-Tolnai Kistérség Kulturális és Közmővelıdési Stratégiája és Rövidtávú
Operatív Programjának elfogadása. A határozat a kistérség felé postázásra került.
- 45/2010. A Homológia Kft. által Tengelicen létesítendı üzemanyagtöltı állomáshoz a
tulajdonosi és kezelıi hozzájárulásról szóló határozat a Homológia Kft-nek megküldésre
került.
- 46/2010. A települési ifjúsági közösségfejlesztést elısegítı programsorozatok támogatására
vonatkozó pályázat benyújtásra került.
- 47/2010. Dr. Szabó Zoltán Sándor háziorvossal kötött megbízási szerzıdést a képviselıtestület jóváhagyta. A helyettesítésrıl szóló szerzıdés a felek által aláírásra került.

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
51/2010.(VI.29.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesternek a 37/2010., 38/2010.,
39/2010., 40/2010., 41/2010., 42/2010. 43/2010., 44/2010., 45/2010., 46/2010. és a 47/2010.
számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.

3

Napirendi javaslat:

Elıterjesztı:

1./ A 2010. évi költségvetésrıl szóló 7/2010. (II.16.) számú
rendelet módosítása

Gáncs István
polgármester

2./ A gyermekvédelmi támogatási rendszerrıl szóló 1/1998.
(I.26.) rendelet módosítása

Tolnai Lászlóné
jegyzı

3./ Étkeztetés szakmai programjának módosítása

Tolnai Lászlóné
Jegyzı

4./ Tájékoztató az állami feladat (közfeladat) ellátás szervezeti
és humánerıforrás rendszerének ellenırzésérıl szóló állami
számvevıszéki jelentésrıl

Tolnai Lászlóné
jegyzı

5./ Beszámoló a központi ügyeleti társulás 2009. évi mőködésérıl
és pénzügyi helyzetérıl

Gáncs István
polgármester

6./ Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás
2009. évi mőködésérıl beszámoló

Gáncs István
polgármester

7./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

8./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

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 2010. évi költségvetésrıl szóló 7/2010. (II.16.) számú rendelet módosítása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézıt, hogy ismertesse a testület
tagjaival a napirendi pontot. A pénzügyi bizottság már tárgyalta a rendelet-tervezetet és
elfogadásra javasolta.
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Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézı: röviden összefoglalnám, hogy miért van szükség a
rendelet módosítására. El kell készítenünk a féléves beszámolót és érkeztek olyan összegek az
önkormányzathoz, amelyeknek az elıirányzataiban ezeket nem terveztük. Ez összességében
10 767 e Ft. A fıösszegünk 323 506 e Ft-ra fog változni. A központosított elıirányzatunk
3 153 e Ft-tal nıtt, mely a következı tételekbıl áll: helyesbítenünk kellett a kisebbségi
önkormányzat tervezett támogatását, a nyári gyermekétkeztetés, az óvodáztatási támogatás
illetve az egyszeri kereset-kiegészítés támogatását. A normatív, kötött felhasználású
támogatások elıirányzata 6 102 e Ft-tal nıtt, mert a közcélú munkavállalók támogatása és a
kiegészítı gyermekvédelmi támogatások összege változott. További bevételünk volt még a
központi költségvetési szervtıl befolyt támogatás az országgyőlési költségvetés
elszámolására, ami 648 e Ft-ot jelentett. A fejezeti kezeléső elıirányzatoknál megjelenik a
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása és a központosított elıirányzatoknál már
említett cigány kisebbségi önkormányzat támogatása. Illetve itt jelenik meg a feladatalapú
támogatások elsı félévi részletének összege. Ezt takarja a költségvetés módosítása.

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:

13/2010. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 7/2010.(II.16.)
számú rendelet módosításáról szóló 13/2010. (VI.30.) számú rendeletet az eredeti
elıterjesztésnek megfelelıen.

2./ A gyermekvédelmi támogatási rendszerrıl szóló 1/1998.(I.26.) rendelet módosítása
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı

Gáncs István polgármester: a rendelet módosításáról szóló anyagot minden testületi tag
megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse röviden a testülettel a
napirendi pontot.

Tolnai Lászlóné jegyzı: azért szükséges a rendelet módosítása, mert felmerült az igény, hogy
a születési támogatást (25 000 Ft) ne töröljük el, viszont építsük be a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatások közé. Ne kezeljük külön. Az eredeti rendeletet olyan szinten
kell csak módosítani, hogy a 2.§. (3) bekezdésébıl kivettük az a részt, hogy a „(4) bekezdés
kivételével”. A (4) bekezdés utalt arra, hogy a gyermek születése esetén a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás összege 25 000 Ft, melynek megállapítására a szülı a gyermek
születésétıl számított 3 hónapon belül nyújthat be kérelmet. Tehát a (3) bekezdést emiatt a (4)
bekezdés miatt módosítottuk, a (4) bekezdést pedig hatályon kívül helyezi a rendeletmódosítás.
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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:
14/2010. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a gyermekvédelmi támogatási rendszer módosításáról szóló
1/1998.(I.26.) számú rendelet módosításáról szóló 14/2010. (VI.30.) számú rendeletet az
eredeti elıterjesztésnek megfelelıen.

3./ Étkeztetés szakmai programjának módosítása
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot a testület tagjai megkapták.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a program módosítását.
Tolnai Lászlóné jegyzı: a szekszárdi önkormányzat szociális irodájától és a gyönki
módszertani otthonból jöttek ellenırizni. Kétévente ellenırzik a szociális szolgáltatásunkat.
Jelen esetben az étkeztetést és a tanyagondnoki ellátást ellenırizték. Bekérték az anyagokat, a
rendeleteinket. Egy dolgot kifogásoltak, ami érinti a szakmai programot. A jelenlegi szakmai
programunk egyik melléklete a szervezeti és mőködési szabályzat, amely nem tartalmazza a
feladatkörök felsorolását és ezt pótolni kellett.

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
52 /2010. (VI.29.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az étkeztetési szakmai programját az
elıterjesztésnek megfelelıen jóváhagyja, mely szakmai program 74/2008. (XI.11.) Kt. számú
határozattal elfogadott szakmai program helyébe lép 2010. július 1. napjától.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester
4./ Tájékoztató az állami feladat (közfeladat) ellátás szervezeti és humánerıforrás
rendszerének ellenırzésérıl szóló állami számvevıszéki jelentésrıl
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı

Gáncs István polgármester: ismét megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy
ismertesse a napirendi pontot.

Tolnai Lászlóné jegyzı: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden képviselı számára
megküldtük. Tavaly szeptemberben jelentkezett be az Állami Számvevıszéktıl az ellenır és
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december végéig tartózkodott nálunk kisebb-nagyobb megszakításokkal. 2010. február végére
készült el a jelentése. A testületnek ez egy tájékoztató adat. Az összegzésben leírják azt hogy
mik azok a hiányosságok, melyeket jó lenne, ha a jövıben sikerülne kiküszöbölnie a
képviselı-testületnek. Készítettem egy intézkedési tervet, melyben 5 pontban határoztam meg
ezeket a szükséges teendıket. Az intézkedési terv 1. pontja a polgármesternek javasolt
intézkedés, a többi pedig a jegyzınek. Az 1. pont: a polgármester gondoskodjon a gyermekek
átmeneti gondozása megszervezésérıl. Jelenleg nincs biztosítva a három év alatti gyermekek
felügyelete illetve a gyermekek napközbeni ellátása sem, amikor nyáron nincs óvoda vagy
iskola. Ennek a feladatnak a határidejét 2012-ig kérjük meghatározni a polgármester úr
javaslatára.. A jegyzınek javasolt intézkedésbıl az elsı, hogy egészítse ki az önkormányzat
gazdasági programját a kötelezıen biztosítandó egészségügyi alapellátási, szociális és
gyermekvédelmi, valamint közoktatási feladatainak és a feladatok ellátásának szervezeti
keretei meghatározásával. Mivel most lesz ısszel az önkormányzat választás, javasolom,
hogy az új testület gazdasági programjába építsük be ezeket a szervezeti kereteket. A második
pont: gondoskodjon a szociális szolgáltatástervezési koncepció megyei önkormányzat által
történı szakmai véleményeztetésrıl a Szoc. törvényben elıírtak szerint. 2009.
szeptemberében küldtem el a Megyei Önkormányzatnak és a Dél-dunántúli Regionális
Forrásközpontnak is a véleménykérést. Mind a kettıt felhívtam. A Forrásközpont még egy
kicsi türelmet kért, a megyei önkormányzatnál pedig azt mondták, hogy addig nem tudnak
véleményt adni, amíg a forrásközpont anyagát meg nem kapják. A Forrásközpont anyaga
azóta megjött, amit elküldtem a megyei önkormányzathoz, de közben a megyei
önkormányzatnál majd csak szeptemberben lesz ülés és addig várnunk kell. A harmadik pont:
gondoskodjon arról, hogy az Ámr. 145/G §-ban elıírt követelmények szerint készített
információs és kommunikációs, illetve monitoring munkaanyagot helyezzék hatályba és a
gyakorlatban alkalmazzák a hivatalban illetve az Önkormányzat intézményeiben. Ez azt
jelenti, hogy a vizsgált területeket folyamatosan monitoringozni kell. Nekünk vagy egy
FEUVE szabályzatunk, ami az ellenırzést foglalja össze. Az igaz, hogy ennek a
monitoringozása nincs benne, viszont ezt is be fogjuk építeni. Az utolsó pont pedig,
gondoskodjon, hogy a közfeladat ellátás módjában bekövetkezett feladatváltozást érintı
átszervezésnél, a szakmai döntések megalapozásához készüljenek számítások, ennek
figyelembevételével értékelje az átszervezések eredményét, elemezze a feladatellátásra
gyakorolt határát, a pénzügyi mutatók alakulását. Mielıtt az átszervezések bekövetkeztek
elızetes számításokat kellett volna készíteni, illetve azt megvizsgálni utólag, hogy az
átszervezés eredményes volt e vagy nem.
Szijártó József képviselı: Én azt gondolom, hogy minden egyes döntésnél a gazdaságossággal
kapcsolatos számítások megtörténtek. Lehetséges, hogy ez nem egy dokumentumban jelenik
meg vagy nem külön pontban tárgyalta a képviselı-testület, de ettıl függetlenül valamennyien
tudjuk, hogy ezeket a fájó döntéseket miért hoztuk meg. Több mondat megfogalmazásával is
vitába szállnék. Kiemelnék egyet a 17. oldalon: „A létszámcsökkentésnek a hatékonyság
növelését eredményezı hatása nem volt kimutatható.” Mindannyian tudjuk, hogy pontosan ez
volt az egyik döntı momentuma az intézményi átszervezésnek. De ha végigolvasták a
képviselı-társaim több olyan mondat is volt a jelentésben, ami szerintem finomításra szorul.
Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi apparátus, amely jelenleg az önkormányzatnál dolgozik
ezeket a feladatokat jó szinten megoldja. Tény az, hogy a feladat dokumentálásával maradunk
el mindig, arra kevesebb idı jut, de nem azért, mert azt nem tartjuk fontosnak.
Vetró Katalin képviselı: Nem igazán értem, hogy mi a baj a számszerősítéssel, hiszen a 23.
oldalon pont ez olvasható.
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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
53 /2010. (VI.20.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és tudomásul vette az
állami feladat (közfeladat) ellátás szervezeti és humánerıforrás rendszerének állami
számvevıszéki ellenırzésérıl szóló tájékoztatót.

5./ Beszámoló a központi ügyeleti társulás 2009. évi mőködésérıl és pénzügyi helyzetérıl
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: errıl minden évben a képviselı-testületnek határozatot kell
hoznia. Kiküldött anyagról van szó, ehhez én nem szeretnék hozzászólni, ha esetleg kérdés
van, arra megpróbálok válaszolni. Kérem a beszámoló elfogadását.

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
54 /2010. (VI.29.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Központi Ügyeleti Társulás 2009. évi
mőködésérıl és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: közlésre azonnal
Felelıs: jegyzı

6./ Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás 2009. évi mőködésérıl
beszámoló
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: szintén kiküldött anyagról van szó. Megkérem Tolnai Lászlóné
jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a testület tagjaival a beszámolót.

Tolnai Lászlóné jegyzı: Az alapszolgáltatási társuláshoz mi a házi segítségnyújtással
csatlakoztunk. A társulásnak minden évben beszámolási kötelezettségük van a
tagönkormányzatok felé.
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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
55 /2010. (VI.29.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási Társulás 2009. évi mőködésérıl szóló beszámolót elfogadja.
.
Határidı: közlésre azonnal
Felelıs: jegyzı

7./ Egyebek
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: a dombóvári polgármesteri hivataltól kaptunk egy levelet június
4-én, mely szerint új gyepmesteri telep kialakítását tervezik. A területek kiválasztásánál a
0329/23 hrsz-ú területet találták alkalmasnak az Általános Rendezési Terv alapján. Ahhoz,
hogy a beruházás elkészüljön az 54 településtıl a terület tulajdon jogának megszerzése
szükséges. A földhivatali nyilvántartás alapján a mi önkormányzatunk is résztulajdonosa az
osztatlan közös területnek. A terület területe 4978 m2. A területet jelenleg a dombóvári
önkormányzat tartja rendben, melyet ellenszolgáltatás nélkül végez 1993 óta. Kérik, hogy
eladási szándékunkat június 30-ig jelezzük feléjük. Egy tulajdoni hányad ára 245 Ft, tulajdoni
hányad 208/10000, vételi ajánlat összege 50 960 Ft. Az alpolgármesterúr elment és megnézte
a területet, megállapította, hogy ez az érték azért a területért megfelelı.

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
56 /2010. (VI.29.) számú Képviselı-testületi határozata

1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 208/10000 részben tulajdonában
lévı dombóvári 0329/23 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan tulajdonrészét Dombóvár
Város Önkormányzatának eladja a felajánlott 50 960 Ft-os vételárért.
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés megkötésére.

Határidı: Azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester
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Gáncs István polgármester: a következı pont a Tengelic, Széchenyi u. 20. szám alatti ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba visszavonása. Megkérem Tolnai Lászlóné
jegyzıasszonyt, hogy ismertesse errıl a testület tagjait.

Tolnai Lászlóné jegyzı: ez az ingatlan ingyenesen került volna az önkormányzat tulajdonába
illetve minimális illetékkötelezettséggel járt volna. Az egyik Tengelic-Szılıhegyi lakos
átvette volna tılünk, és faluház jelleggel felújította volna az épületet. Nagyon rossz állapotban
van. A vagyonkezelıvel kapcsolatba lépve megtudtam, hogy ha az önkormányzathoz kerül az
ingatlan 10 évig nem adhatjuk el. Az átvevı azt mondta, hogy így akkor nem kéri az
ingatlant, mert nem tudja, mivel 10 év alatt bármi történhet. Lehetısége lesz azonban úgy
hozzájutni az ingatlanhoz, hogy licitáláson megszerzi, de az már az önkormányzattól teljesen
független. Tehát ez a dolog érvényét veszti. Viszont 2007-ben a testület hozott egy
határozatot arról, hogy mi kérjük az ingyenes tulajdonban adást, ezért ezt most vissza kell
mondanunk.

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
57 /2010. (VI.29.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az állami öröklés
címén kincstári vagyonba került Tengelic, Széchenyi u. 20. szám alatti lakóház, udvar, belkert
megnevezéső ingatlant nem kéri ingyenes önkormányzati tulajdonba.

Határidı: közlésre azonnal
Felelıs: polgármester

Gáncs István polgármester: az Alisca Terra Kft.-vel kapcsolatos ügyek végleg lezárultak.
Tegnapi napon aláírtuk a fizetéssel kapcsolatos megállapodást, ma ideutalta az Alisca Terra a
pénzt, holnap pedig mi tovább utaljuk a Dél-Kom Kft.-nek. Felülvizsgálatot kértünk annak
ügyében, hogy ezeket a közszolgálati szerzıdéseket muszáj e ilyen hosszú távon megkötni. 10
év alatt annyi minden történhet egy szolgáltató díjrendszerében, hogy ezt egy
önkormányzatnak nagyon nehéz követni. Erre fogunk a kistérségi társulástól egy választ
kapni.

Szeretnénk 20 000 000 Ft-ot lekötni 5 %-os kamatra rövid lejáratú betétében. Errıl a
pénzügyi bizottságot már tájékoztattuk és elfogadásra javasolta.
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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
58 /2010. (VI.29.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 20 000 000 Ft-ot 5 %-os kamatra rövid
lejáratú betétben elhelyez 1 hónapra a Raiffeisen Bank Zrt-nél.

Határidı: Azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: szeretném tájékoztatni a testület tagjait, hogy ma volt a játszótér
ellenırzési az MVH részérıl. Az ellenırzés során egy hiba merült fel, mely szerint a 120
méter sövény helyett 120 db sövényt helyeztünk el. Tehát a métert felcseréltük darabra. Ennyi
volt az összes hiba. Ezért a támogatás összegébıl egy 20-30 e Ft-ot valószínőleg le fognak
vonni.

Az iskolával kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy zajlik a beruházás. Jövı héten
adják át a B szárnyat, teremrıl teremre fogunk menni. Amikor befejezıdik a beruházás, lesz
egy teljes takarítás és utána közmunkaprogramban történik majd a visszapakolás. Augusztus
közepére a belsı munkákat be szeretnénk fejezni.

A mővelıdési ház tetıfelújításánál benne maradtunk a tervezett keretbe. A mai napon jött
meg a használatbavételi engedély, jelenleg rombolás van és körülbelül 2 hét múlva
elkezdıdik a felújítás.

Megkérem Szijártó József képviselıt, hogy az óvoda nyári nyitva tartását ismertesse a testület
tagjaival.

Szijártó József képviselı: az óvoda házirendi szabályzata szerint június 25-ig az óvoda nyitva
tart. Június 28-tól augusztus 8-ig javasoljuk a nyitva tartás szüneteltetését. Az óvoda indítása
augusztus 9-ével kezdıdne. Elızetes felmérések alapján ez 19 gyermeket érint. 10 fı alatti
nyári idıszakban óvodás csoportot nem indítunk. 5 szülı nyújtott be erre az idıszakra igényt.

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:
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Tengelic Község Önkormányzatának
59 /2010. (VI.29.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Körzeti Általános Iskola Óvoda és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményegységeként mőködı Tengelic-i Óvoda
nyári ellátási szünetét az elıterjesztés szerint 2010. június 28-tól 2010. augusztus 8-ig tartó
idıszakra jóváhagyja.
Határidı: Azonnal
Felelıs: polgármester

Gáncs István polgármester: az élelmiszerbankhoz pályázott az önkormányzat ez év
májusában. A pályázatot fényképekkel és statisztikákkal kellett alátámasztani. 147 család
kapott ezáltal élelmiszer segélycsomagot. 26 mázsa volt a tartós élelmiszer és 5 mázsa volt a
mirelit áru, amit egységcsomagonként elıírás szerint kellett kiosztani.

Az idei évben a település nem tart falunapot. Az iskola felújítás miatt az iskolaudvar építési
területnek van nyilvánítva. Viszont mivel ennek hagyománya van, ezért egy nyárköszöntıt
biztosan tart a település. Most folynak a tárgyalások az ügyben, hogy hol van az a helyszín,
ahol ezt meg tudjuk csinálni. Ha utcarészt tudunk lezárni, akkor ez egy utcabál lesz. Ezt a
rendezvényt – ha jóváhagyja a képviselı-testület 100 e Ft-tal támogatná az önkormányzat.

Gáncs Tamás képviselı: Azt lehetne esetleg, hogy nem nyárköszöntı, hanem nyárbúcsúztató
lenne és összekötnénk az iskola felavatásával a felújítás után. Van esetleg valaki, aki
jelentkezett a megszervezésre, mert ha nincs, akkor napoljuk el a döntést.

Gáncs István polgármester: Nincs jelentkezı. Az iskola felújítása augusztus végén lezárul,
erre ígéretet kaptunk. Viszont a felújítás utolsó fázisa a parkoló kialakítása, az
akadálymentesítés. Ebbıl adódóan a munkához szükséges gépek ekkor még itt lesznek és
akkor még ez a terület építési terület lesz, így ott rendezvény nem tartható. A rendezvények
végét mindig bál zárja, amihez betonos terület kell. Tehát a központ és az utcabál jöhet szóba.
A központ annyiból nem jó ötlet, hogy most tettük rendbe, virágokat ültettünk és egy ilyen
rendezvényt nem biztos, hogy ott kellene megtartani.

Szijártó József képviselı: Egyetértek Gáncs Tamás képviselıvel. Jelen pillanatban
elnapolnám errıl a döntést. Más lenne, ha valaki jelentkezett volna a falunap
megszervezésére, de jelen pillanatban ilyen nincs.

Gáncs István polgármester: Érkezett egy megkeresés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Nagytérség
Települési Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium elnökétıl. Az anyagot minden képviselıtársam megkapta. annyit szeretnék hozzáfőzni, hogy telefonon tájékoztatott a Dél-Balatoni és
Sió-völgyi konzorcium ügyintézıje, hogy Tab már tavalyi évrıl elmaradt számlakifizetéssel,
nem ismeri el a tartozását. A napokban újra kiküldték a számlát, hátha befizetik. A
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konzorciumból történı kizárással szeretnék felhívni a figyelmét a kötelezettség teljesítésére.
A kizárásról az összes tagönkormányzatnak döntenie kell. Egyébként a kizárás év végével
lépne hatályba és amennyiben elıtte kifizeti az elmaradt tartozást, ezt a kizárást vissza lehet
vonni. Javasolom, hogy napoljuk el a döntést a következı testületi ülésre tekintettel arra, hogy
addig még Tab Önkormányzata kifizetheti a számlát.

8./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs a képviselık részérıl és
interpellációs jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyzı
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