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Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 23-án
megtartott ülésérıl.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – hivatalos helyisége

Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Jilling Tibor
Kászpári György
Szijártó József

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal jelen levı meghívottak:

Tolnai Lászlóné
Barabás Ildikó
Kömüves Istvánné
Radnai Lászlóné
Huber Péterné

jegyzı
gazd. ügyint.
adóig. ügyint.
mővelıdéssz.
óvodavezetı

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel 7 fı képviselı-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a
továbbiakban vezeti.

Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm jegyzı asszonyt és a képviselı-testület
tagjait. A napirendi pontok tárgyalása elıtt szeretném bemutatni a képviselı-testületnek és a
lakosságnak is Radnai Lászlóné Erzsit, aki a mővelıdési ház mővelıdésszerzıi állására kiírt
pályázat nyertese. Szeretném neki átadni a szót egy bemutatkozásra és megkérem röviden
ismertesse a következı évi terveit.
Radnai Lászlóné: Radnai Lászlóné vagyok. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Néhány mondatot szeretnék elmondani magamról. Szekszárdon élek, de egy kicsit hazajöttem
Tengelicre. Ezt hangsúlyoztam eddig is és remélem, hogy ez elıny is volt a felvételkor is.
Több éven keresztül néptáncot tanítottam itt Tengelicen, nagyon szép emlékeim vannak és
remélem, hogy azoknak is, akiket tanítottam, vagy akiknek a gyerekét tanítottam. Nagyon jó
esı érzéssel tölt el, hogy nagyon sokan rám ismertek, rám köszöntek és kifejezték az
örömüket, hogy ismét a községben látnak. Magamról annyit szeretnék elmondani, hogy a
mővelıdés területén dolgozom több évtizede. Húsz évig nyomdász voltam Szekszárdon. Több
szakmában dolgoztam. Aztán óvoda pedagógusi végzettséget szeretem, miközben a
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néptánccal dolgoztam fıállásban. A Szekszárdi Liszt Ferenc Mővészeti Fıiskola
Néptánctanára voltam 12 éven keresztül. Életem legszebb évei voltak és a
legmozgalmasabbak is. Ebbıl szeretnék majd itt is meríteni és szeretném, ha a község ezt
kihasználná. Szeretném majd kérni a község kisgyerekes szülıit, hogy küldjék a gyerekeket.
Aztán könyvtárosi végzettséget szereztem és a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtárban
dolgoztam az elmúlt két és fél évben. Ezt a tudásomat úgyszintén szeretném itt kamatoztatni.
A feladatokról annyit mondanék, hogy maga az IKSZT-nek a pályázati kiírása nagyon sok
mindent meghatároz. Hamarosan le kell adnom majd a jövı évi teljes programtervet, ami
most már gızerıvel készül. Szeretném megköszönni a civil szervezetek és klubok, iskolák,
intézmények vezetıinek, képviselıinek, hogy a programjaikat nekem elküldték e-mailben.
Nagyon hasznos és jó dolgokat tudtam belıle kivenni és figyelembe tudom venni a jövı évi
program összeállításánál már azt, hogy mit szeretnének, mikor szeretnék, elég részletes
programot tudtam összeállítani. Minden egyes lakosnak várom a kívánságát az utcán, a
boltban, a mővelıdési házban, a könyvtárban. Kérek és bíztatok mindenkit, hogy szólítson
meg és bármilyen képtelen ötlettel keressen meg, mert nincsenek véghezvihetetlen dolgok és
különösen egy ilyen szép mővelıdési házba nagyon jó lenne, ha élet költözne. Nagy
szeretettel várok mindenkit és nagy szívvel és lelkesedéssel szeretnék itt dolgozni. Köszönöm
szépen.
Gáncs István polgármester: a mővelıdési házzal kapcsolatban annyit szeretnék mondani,
hogy úgy tudjuk átadni, ha minden készen lesz benne a szemetestıl a takarítószerig.
Mindennek meg lesz a helye és 100 %-osan fog indulni. Lesz természetesen egy ünnepélyes
átadó, amivel átadjuk a lakosoknak ezt a teret, viszont csak jövı tavasszal készül el egy
borospince, ami az épület alatt található. Ezzel már nem szerettük volna az idıt húzni. Az
udvart is jövıre szeretnénk befejezni az idıjárás viszontagságai miatt, fızıhelyeket alakítunk
ki, kemence kerül megépítésre. Ehhez majd szeretném a civil szervezetek segítségét kérni.
Reményeink szerint ez jövı év májusában már teljes pompában fog díszelegni. A mővelıdési
ház természetesen a legújabb technikákkal lesz felszerelve, kamerarendszerrel lesz kiépítve.
Minden lehetıség adott lesz ahhoz, hogy visszajöjjön a településre a közösségi élet, hiszen
szükség van rá.

Napirend elıtt:
Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, az elızı ülést követıen tett
intézkedésekrıl
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester:
- 76/2010. A képviselı-testület döntött a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2011. évi fordulójához való csatlakozásról. A csatlakozási nyilatkozatot a jegyzı határidıben
megküldte az OKM Támogatáskezelı Igazgatósághoz.
-77 /2010.Paks Város Településrendezési tervével kapcsolatban a képviselı-testület
észrevételt nem tett. A döntésrıl Paks Város Polgármesterét értesítettük.
-78/2010. A képviselı-testület döntése szerint minden képviselı lemondott a 2010.szeptember
havi tiszteletdíjáról a Református Templom órájának megjavítására. A javíttatást a 3T civil
szervezet vállalta, így a tiszteletdíjakat a szervezet számlájára utaltuk.
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-79/2010. A képviselı-testület a FITOTEN Kft-vel a tengelici 0435/2 hrsz-ú. valamint a 0427
hrsz-ú szántó mővelési területekre kötött haszonbérleti szerzıdést 2015. december 31-ig
meghosszabbította. A szerzıdést a felek aláírták.
-81/2010. Gáncs István polgármester illetményének meghatározása.
A határozatot a polgármester megkapta.
-84/2010. Kajsza Béla alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. Az errıl szóló
határozatot az alpolgármester megkapta.
-89/2010. A képviselı-testület döntött arról, hogy a Tolna 799 hrsz- alatti vízmő megnevezéső
ingatlan tulajdonrészét 1 millió 408 e Ft-ért eladja Tolna Város Önkormányzatának. A
határozatot Tolnára elpostáztuk.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejő
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselıtestület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta.
Tengelic Község Önkormányzatának
90/2010.(XI.23.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesternek az 76/2010.,77/2010.,
78/2010., 79/2010., 81/2010., 84/2010., és a 89/2010. számú lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Elıterjesztı:

1./ A 2010. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet
tervezet megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

2./ A 2010. évi gazdálkodás III. negyedéves helyzetérıl
beszámoló

Gáncs István
polgármester

3./ A 2011. évi költségvetési koncepció meghatározása

Gáncs István
polgármester

4./ A 2011. évi belsı ellenırzési terve elfogadása

Gáncs István
polgármester

5./ Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

Tolnai Lászlóné
jegyzı

6./ A polgármester költségtérítésének megállapítása

Kajsza Béla
alpolgármester

7./ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási
Megállapodásának módosítása

Gáncs István
polgármester
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8./ Egyebek
- közalkalmazott kinevezése
- Tengelic-Szılıhegyi Óvodai csoport létesítési
feltételeinek megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

9./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
10./ Zárt ülés
Elsı lakáshoz jutók támogatási kérelem elbíráslása
Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Közalkalmazotti kinevezés, megszüntetés

Napirend tárgyalása:

1./ A 2010. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden képviselıt-társam
megkapta. Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézıt, hogy ismertesse a testület
tagjaival a napirendi pontot. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra
javasolta.
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézı: azért van szükség a harmadik módosításra, mert
változott, amit az államtól jövedelemdifferenciálódás mérséklésére kaptunk. Ennek az éves
elszámolása mindig év végén történt. Az idei évben ezen változtattak és ezt most félévkor
meg kellett tenni. Az elszámolás során 7 153 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.
Ezt az összeget már visszavonták tılünk. A másik módosításra azért volt szükség, mert a
normatív hozzájárulásokba kapjuk a szociális étkeztetés pénzét. Ezt fokozatosan mondtuk le,
amennyivel kevesebben étkeztek. Ez 166 e Ft csökkenést jelentett. Korrigáltuk az
idegenforgalmi adóhoz kapott 1 Ft-okat. Ezt eredetileg 2 000 e Ft-ra terveztük, de most
megemeltük 2 500 e Ft-ra. Ezzel tulajdonképpen nıtt a bevételünk.
A kiadási oldalon az étkeztetési normatíva a dologi kiadásainkat csökkentette, az általános
tartalékunk terhére pedig elszámoltuk azt a 7 153 e Ft-ot, amit vissza kellett fizetni illetve itt
jelenik meg a plusz 500 e Ft. Így a kiadási és bevételi fıösszegünk 336 473 e Ft-ra változik.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A
szavazást követıen megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta:
21/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 7/2010.(II.16.)
számú rendelet módosításáról szóló 21/2010. (XI.25.) számú rendeletet az eredeti
elıterjesztésnek megfelelıen.
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2./ A 2010. évi gazdálkodás III. negyedéves helyzetérıl beszámoló
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden képviselıt-társam
megkapta. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta.
Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézıt, hogy ismertesse a testület tagjaival a
napirendi pontot.
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézı: 75 % az idıarányos teljesülés. Vannak olyan
elıirányzataink, amelyek már majdnem teljes egészében teljesültek az év folyamán. Ilyenek
például a helyi adók, amik 95,99 %-ban teljesültek. Itt is van, ami kicsit magasabb, kicsit
alacsonyabb. Az állami támogatások idıarányosan 78,2 %-ban jelennek meg a
teljesülésekben. Vannak 100 % feletti teljesülések. Ezek azért jelennek meg így, mert
folyamatosan kapunk pénzeket az államtól normatívában, vagy normatív kötött felhasználású
támogatások keretében. Viszont ez valószínőleg magasabb lesz, mint amit eredetileg
tervezünk. Ezeknek az elıirányzat rendezése azonban majd csak a jövı év elején valósul meg.
A támogatás értékő bevételek - amiket véglegesen kapunk - 106,41 %-ban teljesültek. Itt is
látszik, hogy van, amit folyamatosan kapunk támogatást, de még az elıirányzatok nem
kerülnek rendezésre. Ezek szintén év végén korrigálódnak majd. A véglegesen átvett
pénzeszközeinknél van, aminél szintén nem történt még elıirányzat rendezés. Ezek azért
vannak, mert amikor majd minden pénzt megkapunk, akkor fogjuk majd ezeket rendezni. Így
a bevételeink összességében 88,04 %-ban teljesültek. Véleményem szerint ez nagyon jónak
mondható. Ha a függı és az átfutó bevételeinket ebbıl leveszzük, akkor 88,95 %-os a
teljesülés. Azt azért szeretném elmondani, hogy a függı bevételeknél azokat jelenítjük meg,
amik már beérkeztek a számláinkra, de a könyveléstechnikai okok miatt majd csak a
következı hónapban könyvelıdnek a megfelelı helyre. A mőködési kiadásainknál 70,5 %-os,
a dologi kiadásainknál 67,9 %-os a teljesülés. Ez azért jó, mert a főtési szezon még most
kezdıdik, tehát még van tartalékunk. Az egyéb folyó kiadásaink is ezzel függenek össze. A
támogatás értékő mőködési kiadásoknál a zombai önkormányzatnak átadott pénzeszközök
jelennek meg. Itt is látszik, hogy jól állunk. Tılük kaptunk vissza az év végi elszámolásnál,
úgyhogy valószínőleg kevesebbet kell majd kifizessünk, mint amennyit eredetileg terveztünk.
Jelenlegi információink szerint most nullásan állunk. Felhalmozási kiadásainknál amit
terveztünk, nagyrészt megvalósultak. Itt megint azt mondom, hogy novemberben is vannak
felhalmozási kiadások, itt még fog változni a teljesülés aránya. Nem fogjuk túllépni a keretet.
A tartalékunk az elıbbi módosítások miatt csökkentek és emelkedtek. Így a költségvetési
kiadásaink – a függı átfutó kiadások kivételével – 67,23 %-ban teljesültek. Ebbıl az látszik,
hogy igyekeztünk spórolni. Ha a függı kiadásokat is figyelembe vesszük, akkor 63,57 % a
teljesülés.
Gáncs István polgármester: szeretném megkérdezni a pénzügyi bizottság elnökét, hogy
elfogadhatónak tartják-e a pénzügyi bizottság jelen felállását?
Szijártó József képviselı, pénzügyi bizottság elnöke: Úgy gondolom, hogy nagyon jó
kezekben van a gazdálkodás, stabilnak mondható. A ¾ évi beszámolóban mindazok a
százalékok, amiket feltételként szabtunk, ezt tükrözik vissza. A legfontosabb dolog, amit én
kérdezek, hogy hogyan állunk az energiaköltségekkel, mert ez az, ami egy költségvetésben
komoly bizonytalansági tényezıvel jár. Most az látszik, hogy ezek a díjak is rendben vannak.
Összességében azt javasoltam, hogy a ¾ éves beszámolót az elıterjesztésnek megfelelıen
fogadjuk el.
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Gáncs István polgármester: Itt szeretném megkérdezni a másik bizottságot is, hogy
tudomásom szerint elkezdte a szociális bizottság is a munkát, ez a felállás csökkentett
létszámban elegendı-e?
Gáncs Tamás képviselı, szociális bizottság elnöke: az eddigi tapasztalatok alapján
véleményem szerint elegendı. Van egy külsısünk, aki számunkra nagy segítség, Pallóné
Király Erika védını, aki minden olyan információval rendelkezik, ami számunkra fontos
lehet.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:

Tengelic Község Önkormányzatának
91 /2010. (IX.28.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat a 2010. évi
gazdálkodás III. negyedévi helyzetérıl szóló beszámolót az eredeti elıterjesztés szerint
elfogadja.

3./ A 2011. évi költségvetési koncepció meghatározása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. A kiküldött anyaghoz képest kis módosítás történt a koncepcióba. A változtatásnak
az a fı célja, hogy kellett az önkormányzatnak nyilatkoznia arról, hogy 2011-es évben
szeretnénk-e benyújtani pályázatot és ahhoz a pályázathoz csatoljuk-e az önerıt. Jelenleg úgy
áll az önkormányzat, hogy 2010. év végére szinte a nullához közelít a költségvetési forrás.
Pénzügyi bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a legfontosabb dolog az önkormányzat anyagi
stabilitásának visszaállítása. Viszont azokra a támogatásokra szeretnénk pályázni, amire
szükségünk van és még esély is van a megnyerésére. A egyik fontos dolog a 7. és a 8. osztály
visszaállítása. De nagyon sok minden múlik a költségvetési törvényen. Beszéltünk már arról,
hogy szeretnénk egy iskolabuszt vásárolni, amit vagy pályázat útján tudunk megvalósítani,
vagy pedig hitelbıl. Ezekrıl majd a testületnek kell döntenie. Az orvosi rendelıbe szükséges
egy defibrillátor vásárlása, ami kb. 400 e Ft. A fogorvosi gépünkhöz nem vettünk meg két
szükséges eszközt, az is kb. 300 e Ft lesz. A Petıfi utcába jövıre be kell terveznünk a
vízelvezetı árok tisztítását és a padkakészítést. Ha ez utóbbi el is marad, de a vízelvezetıt
mindenképpen meg kell csinálni. Tengelic-Szılıhegyen egy betonos sportpályát szeretnének
építeni. Be kell terveznünk az önkormányzat épületének felújítását pályázati forrásból,
valamint óvoda, iskola tetıszerkezetének felújítását is.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
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Tengelic Község Önkormányzatának
92/2010. (XI.23.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és a részletes
tervezımunka alapjául elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára
elıterjesztett javaslatot.
Felkéri a polgármestert, hogy a koncepció alapján a törvényben elıírt határidı betartásával
terjessze a képviselı-testület elé a község 2011. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezetet.
Határidı: 2011. február 15.
Felelıs: polgármester

4./ A 2011.évi belsı ellenırzési terv elfogadása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden képviselı-testületi
tag megkapta. A pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Tolnai
Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyzı: a belsı ellenırzés kötelezı feladat az önkormányzatok számára.
Nálunk ezt a feladatot a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi társulás végzi egy külsı
vállalkozó által. Mi minden évben két területet kérünk megvizsgálni, így jövıre is két
területet kértünk. Mindig megbeszéljük, hogy mik azok a területek, amelyeket érdemes a
belsı ellenırzéssel megnézetni. Jövıre két területet kértünk. Az egyik az önkormányzat
szabályzatai lennének, a másik pedig bank és pénztárszámlák alaki, tartalmi
követelményeinek, az utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szigorú számadású
nyilvántartás ellenırzése, tekintettel a jogszabályi változásokra. Az ellenırzési ütemtervben
ez a két téma szerepel. Az idei évi ellenırzésünk most volt októberben, körülbelül december
környékén fogjuk az ezzel kapcsolatos jegyzıkönyvet megkapni.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
93 /2010. (XI.23.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Szekszárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás belsı ellenırzési ütemtervét tudomásul veszi.
A Képviselı-testület Tengelic Község Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervét
elfogadja a mellékletben foglaltak szerint.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: polgármester
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5./ Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Tolnai Lászlóné jegyzı: a felülvizsgálat még 2009-ben elkészült, de azért húzódott el ilyen
hosszú ideig az elfogadtatás, mert meg kellett küldeni a megyei önkormányzatnak, illetve a
Dél-dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanácsnak. Megérkezett a visszajelzés, hogy
elfogadhatja a képviselı-testület. A szociális szolgáltatástervezési koncepcióban gyakorlatilag
a szociális szolgáltatások kerülnek be. A koncepció különösen a lakosságszám alakulását, a
korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, az ellátási kötelezettség teljesítésének
helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, a szolgáltatások mőködési,
finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmőködés kereteit, és az egyes ellátotti
csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások
biztosításának szükségességét tartalmazza. Tengelic Község Önkormányzata Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciója a Képviselı-testület 83/2005. (IX.19.) sz. határozatával
került elfogadásra. A jelenlegi felülvizsgálat kiterjedt a szociális törvény alapján mőködı, a
település közigazgatási területén található valamennyi szociális alapszolgáltatásra –
étkeztetés,
tanyagondnoki szolgálat, házi segítségnyújtás, családsegítés -, illetve, a
Koncepcióban megfogalmazott feladatok idıarányos teljesülésének vizsgálatára.
Aktualizálásra kerültek a demográfiai és infrastruktúrális jellemzık, kiegészítésként
felsorolásra kerültek a pénzbeli, és természetben nyújtott szociális ellátások. Az étkeztetés
szolgáltatás esetében változás az, hogy már nem az ÁMK konyhájáról, hanem a polgármesteri
hivatal konyhájáról vihetik el az ebédet a rászorulók. A tanyagondnoki szolgálat végezte 2008
elıtt a házi segítségnyújtás egyes feladatait, amíg 2008-ban bevezetésre nem került ez a
szolgáltatás. 2009-tıl pedig a házi segítségnyújtás mőködtetése a Szekszárdi Szociális
Alapszolgáltatási Társulás útján történik, kettı szociális gondozó foglalkoztatásával. A
családsegítés feladatokat szintén társulásban látja el az önkormányzat – Sió-Sárvíz Menti
Gyermekjóléti és Családsegítı Társulás – mely társulásban 2005 óta (amikor is az öt
településen egy családgondozó mőködött) egy helyett három fı végzi a feladatokat, és ebbıl 1
fı csak Tengelicen dolgozik. A fıbb fejlesztési feladatok a következık: Indokolt lehet az 1
fıs tanyagondnoki szolgálat fejlesztése egy második személlyel, aminek még függvénye az
anyagi fedezet. Igény esetén biztosítani kell majd a jelzırendszeres házi segítségnyújtást akár
önállóan, akár társulás útján.
Az idısek klubja szolgáltatás már megszőnt a településen, így az már az új koncepcióban nem
szerepel. A szolgáltatástervezési koncepciót véleményezte a helyi szociálpolitikai kerekasztal,
kisebbségi önkormányzat, a Dél-dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanács valamint a
Tolna Megyei Önkormányzat, és mind a négy szervezet elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
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Tengelic Község Önkormányzatának
94 /2010. (XI.23.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat szociális
szolgáltatástervezési koncepcióját az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja, mely koncepció
a 83/2005(IX.19)Kt. számú határozattal elfogadott szociális szolgáltatástervezési koncepció
helyébe lép 2010. december 1. napjától.
Határidı: 2010. december 1.
Felelıs: Polgármester

6./ A polgármester költség térítésének megállapítása
Elıterjesztı: Kajsza Béla alpolgármester

Gáncs István polgármester: átadom a szót Kajsza Béla alpolgármester úrnak ismertesse a
napirendi pontot.

Kajsza Béla alpolgármester: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az
önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 64. törvény 18.§-a rögzíti a
polgármester szükséges költségei megtérítésére vonatkozó lehetıségeket. E szerint a
polgármesternek tisztsége ellátásával összefüggı általa elılegezett, számlával igazolt,
szükséges költségét meg kell téríteni. Ettıl eltérıen a polgármestert választása szerint
költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke – a képviselı-testület döntése alapján- a
polgármester illetménye 20-30 %-nak megfelelı összeg. A polgármesternek eddig is
költségátalány volt megállapítva, s kérte, hogy részére ezután is költségátalány kerüljön
megállapításra. Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítést nem kér. Elızetes
egyeztetés alapján a polgármester részére megválasztásától bruttó 126.000.-Ft költségátalányt
javasolom megállapítani, ez az illetményének 30 %-a. Az eddigi költségátalány összege
117.000.-Ft volt. Javasolom a költségátalány megállapítását.

Gáncs István polgármester: a tavalyi 117 000 Ft adó alá nem tartozó költségátalány számlás
elszámolás volt. 2011-ben ez 6 000 Ft bruttó összeggel emelkedik. 2011-ben 16 %-os adóval
fog csökkenni a költségátalány, tehát nettóban 15 000 Ft-tal kevesebbet fog kapni a
polgármester havonta.

Már kérdés, hozzászólás nincs, így az alpolgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt
szavazásra bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta:
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Tengelic Község Önkormányzatának
95 /2010. (XI.23.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete Gáncs István polgármester részére
2010. október 3-tól a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati
képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 64. törvény 18.§.(2) bekezdés alapján havi
126.000.-Ft költségátalányt állapít meg.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Tolnai Lászlóné jegyzı

7/ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási Megállapodásának módosítása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: A szekszárdi kistérség 26 települést foglal magába. A
megállapodás az alábbi területeken módosul:
III. fejezet 4. pont: Az eddigi kettı elnökhelyettes helyett három segíti az elnök munkáját.
III. fejezet 11. b) pontjában a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei
Kirendeltsége szövegrész helyett: Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal szöveg lép, tekintettel
arra, hogy 2010. szeptember 1-jétıl megszőntek a régiók.
III. fejezet 16.pont: szintén a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal szövegrészre kell
módosítani.
III. fejezet 19.d) pontja: Az elnökség tagjainak száma 7-rıl 9 fıre emelkedett és új elnökségi
tag lett a Közoktatási és Kulturális Bizottság elnöke.
III. fejezet 23/A. pont: A Közoktatási és Kulturális Bizottság tagjainak száma eddig 7 volt,
most 7-9 tagúra módosul.
VII. fejezet 3. pont: A társulás mőködése felett a törvényességi ellenırzést a Tolna Megyei
Közigazgatási Hivatal vezetıje gyakorolja, az eddigi Dél-dunántúli Regionális Hivatal
vezetıje helyett.
A Társulási Tanács üléseinek zökkenımentes lebonyolítása érdekében szükséges a
helyettesítésrıl gondoskodni, így meg kell határozni egy személyt, aki a polgármestert
állandó helyettesként helyettesíti ezen feladatában. A helyettesnek kötelezettsége lesz, hogy
beszámoljon a polgármesternek és a képviselı-testületnek a tanácsban végzett
tevékenységérıl. Javasolom erre a feladatra Kajsza Béla alpolgármestert.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a napirend megtárgyalása után fogadja el mind a
két határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
96 /2010. (XI.23.) számú Képviselı-testületi határozata
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1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásiról
és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV: törvény 4.§.(1) bekezdés b, pontjában
biztosított hatáskörében eljárva a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodásának 6. számú módosítására vonatkozó elıterjesztést megtárgyalta és a
társulási megállapodás módosítását a mellékletnek megfelelıen elfogadja.
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás
aláírására.

Határidı: közlésre azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
97 /2010. (XI.23.) számú Képviselı-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülte megbízza Kajsza Béla
alpolgármestert, hogy a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában Gáncs István polgármestert állandó helyettesként helyettesítse.
2. Az alpolgármester köteles a Társulási Tanácsban végzett tevékenységérıl a meghozott
döntésekrıl az ülést követı 5 napon belül a polgármester, valamint a képviselı-testület
részére – annak következı ülésén – beszámolni.
Határidı: Közlésre azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

8./ Egyebek
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: megkérem Szijártó József intézményegység-vezetıt, hogy
ismertesse a testülettel az egyebek napirendi pont elsı pontját.
Szijártó József képviselı: tisztelt polgármester úr, képviselı-testület. Az apropója, ami miatt
elıterjesztést készítettünk az, hogy Tengelic-Szılıhegyi szülık aláírásgyőjtést
kezdeményeztek a Szılıhegyi óvodai csoport visszaállítására. Az volt a mi feladatunk, hogy
egy olyan szemlélető összeállítás készüljön 5 oldalban, ahol a mostani érvényben lévı
jogszabályok tekintetében annak a tanulságait leszőrve tulajdonképpen egy teljességében
tényfeltáró dokumentum készüljön. Ez az anyag taglalja a normatív állami támogatás
igénybevételének a feltételeit, a várható Tengelic-Szılıhegyi gyereklétszámokat, munkaerı
szükségletet, az eszköz, a felszerelés szükségleteket és a rezsiköltségeket. Nézzük végig
ezeket tételesen. A normatív állami hozzájárulások igénybevételének feltétele az, hogy
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legalább minimum 6 órás nyitvatartási idıben kell, hogy üzemeljen az óvoda. Ha egy óvodai
csoportot veszünk alapul, akkor ennek a központi óvodának a nyitva tartási ideje 10 óra. Ha 7
órakor nyitna az óvoda, a nyitva tartás 13 óráig terjedne. Ha foglalkoztatási oldalról nézem, és
a 6 órás nyitva tartást megnyújtom, akkor ez biztosan azt jeleni, hogy az ide kinevezett óvónı
foglalkoztatási ideje is megnıhet. Egyet tudomásul kell venni, a mostani állapotok szerint a
központi óvodából nem tudjuk megoldani a kinti óvoda helyettesítését. Van itt is egy törvényi
határ, ha valaki túlórában látja el a feladatát, az maximum 250 óra lehet a közalkalmazotti
törvény szerint. Ami igazából lényeges azok az összegek, amelyeket a mostani költségvetési
törvény szerint látunk. Ebben egy úgynevezett teljesítménymutató a meghatározó, ami abból
indul ki, hogy az óvodának a kapacitáskihasználtsága, a feltöltöttsége mennyi. Ha a
gyereklétszámokat tekintjük, akkor 2011-2012-es tanévben 8 gyermek várható, akik
Szılıhegyen laknak, oda járhatnának óvodába. Ebbıl 2 nagycsoportos, 6 kiscsoportos. 20122013-as évben ugyanúgy 8 gyermek várható, 5 középsıs, 3 kiscsoportos. 2013-2014-es évben
is 8 gyermek várható. Tulajdonképpen most, ami három év távlatában megjósolható, a 8
gyermek. Ha kivetítjük ezt a költségvetési törvénytervezet alapján, akkor a 2010-es évben a
három csoportra 11,9 millió Ft volt a társulásban igényelhetı normatíva. A 2011-es évben az
itteni óvoda három csoport helyett négy csoportra növekedne a kinti csoporttal, így ¼-ével
csökkenne az alaptámogatás. Hosszabb távú hatásait tekintve azt vetíteni elıre, hogy ha a
szılıhegyi gyerekek ide járnának óvodába, az itten kapacitáskihasználtságon is sokat
segítene. Sıt elképzelhetı – látva azt, hogy a jelenlegi születési tendencia alapján csökkenés
mutatkozik -, hogy veszélybe kerül a helyben mőködı három csoport fenntartása is. A másik
nagy dolog, ami szintén a kiadásokat tekinti a munkaerı szükséglet. Itt a munkabérre, étkezési
támogatásra, utazási költségre kell gondolni. Ha a napi nyitvatartási idı 10 óra lenne, akkor az
1. melléklete az oktatási törvénynek azt mondja, hogy a óvodának kötelezıen egy óvodai
csoportnál óvónıt illetve dajkát kell munkarendbe állítani. Ez azt jeleni, hogy a
legminimálisabb összeg óvónı tekintetében bruttó 122 000 Ft, dajka esetében bruttó 69 000
Ft. Egy évre levetítve összességében a bérköltség 3,2 millió Ft. Azt is megvizsgáltuk, hogy
lehetséges-e az, hogy valaki 6 órában látja el a feladatot, de ez kivitelezhetetlen, mert ebben
az esetben a napi nyitvatartási idı nem éri el a hat órát, ami egyébként az oktatási törvényben
és a mőködésben eleve feltétel egy óvodai csoport estében. Az biztos, hogy részmunkaidıst
alkalmazni nem tudnánk. Az ottani régi berendezésekbıl, ami használható volt, beköltöztettük
a központi óvodába, ezek már olyan mértékben elhasználódtak, hogy jelenleg a benti
csoportokból sem bútorzattal, sem berendezéssel nem tudjuk a kint létesülı új csoportot
ellátni. Vannak olyan komoly kötöttségek, amik egy kötelezı eszköz és felszerelés jegyzékbe
az oktatási törvény 7-es mellékletében fel vannak sorolva. Ezek a minimum feltételek, pl:
asztal, szék, öltözı, hımérı, szeméttároló, tornaszınyeg, stb, még sorolhatnám. Ezekhez
körülbelül 1,5 millió Ft lenne szükséges. Ez a minimum ahhoz, hogy a hatóságoknak
megfeleljen. A csoportszobánál szintén az oktatási törvény rendeletében azt írja elı, hogy
gyermekenként minimum 3 négyzetméterrel kell számolni alapterületként. Így a
csoportszobának 24 m2-nek kell lennie, kell 1 fiúmosdó, kell egy lánymosdó és természetesen
1 felnıtt mosdó és egy tálaló-mosogató helyiség. Ezek költségét nem tudtuk meghatározni.
Mindig azt kell figyelembe venni, hogy az újnál ezekre a tényezıkre sokkal jobban figyelnek,
mint egy korábban használtnál. Az utolsó az üzemeltetési költségek, főtés, világítás, víz,
szennyvíz, telefon, ezek költségét sem tudjuk meghatározni. Összefoglalva tehát, ha létesítünk
egy negyedik csoportot, azzal a központi óvoda kapacitáskihasználtságát csökkentjük, a
ráfordított költségeket pedig növeljük. Ami megjósolható, hogy körülbelül 3 millió Ft-tal
csökken az állami támogatás abból adódóan, hogy csoportszámot bıvítünk. És biztos
kihatással van arra is, hogy a benti csoportokra ezt az arányszámot figyelembe véve kevesebb
támogatás jut majd a 2011-es évben. Kulcskérdésnek gondoljuk, hogy pályázat útján, ha
óvoda (iskola) buszt tudna az önkormányzat vásárolni, vagy esetleg pályázat útján nyerni,
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akkor másképpen gondolkodnának e a szülık Szılıhegyen. Mert akkor biztonságban utazna a
gyermek, kísérıvel és nem történhetnek meg nem kívánatos dolgok. Szerencsére eddig még
igazából erre nem volt példa, de így a szülık is megnyugodnának. Azt is hozzá kell tenni,
hogy az iskolabusz terhet jelent az önkormányzat számára, de az állam eddig mindig
támogatta a bejáró tanulókat. A bejáró normatívát eddig nem tudtuk igénybe venni, mert a
menetrendszerinti busszal járnak a gyerekek Tengelicre. Az iskola buszt nagyon jó dolognak
tartom, és hozzá kell tennem, hogy azt máskor is fogjuk tudni hasznosítani. A kötelezı
feladatokon felül a benti óvoda még plusz dolgokkal is foglalkozik, pl: néptánc oktatás,
gyógytestnevelés, gyógypedagógus, fejlesztı foglalkozás. Kint ezeket a foglalkozásokat
biztosan nem tudjuk majd megvalósítani. A helyettesítésnek a problematikáját biztosan
látnunk és tudnunk kell. Ez azt jeleni, hogy ha a kinti óvodacsoportnak a vezetıje táppénzre
kerül, akkor maximum a dajkával vannak ott a gyerekek. A másik veszélyt abban látjuk, hogy
a kis létszám alapján akár egy járvány idıszakban, akár a téli idıszakban gyakorta elıfordul,
hogy nem hozzák a gyerekeket óvodába. Elképzelhetı egy olyan helyzet is, amikor jóval
kevesebb gyerek lesz a csoportban és ilyen esetekben sajnos csak gyermekmegırzésrıl lesz
szó. Ami lényeges dolog, ha a testület úgy dönt, hogy visszaállítja Tengelic-Szılıhegyen az
óvodát, akkor azt a törvény szerint szeptember 1-tıl lehetséges. Én úgy gondolom, hogy
mindent mérlegre téve nagyon fontos dolog azt is tudni, hogy mindenképpen ide fogja-e
járatni a szülı a gyerekét. Hiszen tudjuk, hogy többen elviszik arra a településre, ahova
dolgozni járnak. Mindenképpen az iskolabusz megvásárolását illetve pályázati elnyerését
javasolnám, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a központi óvodában a gyerekek
egy 21. századnak megfelelı oktatásban részesüljenek. Köszönöm szépen.

Gáncs István polgármester: Szeretném átadni Bátainé Réti Márta képviselıasszonynak a szót,
hogy mint Tengelic-Szılıhegyi lakos, szóljon hozzá ehhez a témához.

Bátainé Réti Márta képviselı: tegnap találkoztam azokkal a szülıkkel, akik elvileg érintettek
ebben a problémakörben. İk mindenképpen óvodát szeretnének, annak ellenére, hogy teljesen
érthetı és világos az okfejtés, ami úgymond ellene van a helyi csoport kialakításának. A
tengelici óvoda ellen nincs kifogásunk, egyedül a bejárás az, ami problémát jelent. Azt én
érzelmi úton közelítem meg. Három éves gyerekeket utaztatunk úgy, hogy az anyukájuk
reggel fél hétkor felrakják ıket a buszra és délután 4 órakor pedig leveszik a buszról ıket. Ez
az óvodát elkezdı gyerekek esetében több mint embertelenség. Egy gyereknek muszáj, hogy
beleszokjon abba az intézményi környezetbe, ahova járni fog három évig. És a beszoktatás
nagyon fontos dolog. Beszéljünk arról, hogy mi lesz akkor, ha az iskolabusz nem valósul meg
szeptemberig. Mert ez még csak tervezet szinten van. Bár én már úgy próbáltam
megnyugtatni a szülıket az óvoda nem megvalósulásába, hogy lesz egy iskolabusz és a
gyerekek teljesen már körülmények között fognak az oktatási intézménybe eljutni. Tehát ha
az iskolabusz mégsem valósul meg, akkor én azt a megoldást szeretném, hogy ha
meggondolnánk – mint kompromisszum – hogy vegyük külön az óvodás csoportot, válasszuk
ketté. Az egyik rész az, amelyik már hozzászokott a buszos utazáshoz, tehát velük nincs gond.
Úgy tudom, egyik gyerek sem nehezményezi, jól érzik magukat, kísérıjüket elfogadják.
Viszont akik most kezdenek, azoknak ez nem megoldható, mert a többség szülı nem tudja
megoldani azt, hogy egyénileg behordja a gyerekét a szoktatási idıszak alatt. Én már
hallottam olyat, hogy valaki biciklivel oldotta meg ezt a problémát. De a 21. században ez
nem mőködhet. Azért annyira kell, hogy egyenrangúak legyenek azok a szülık is és a
gyerekek is, hogy ilyennek ne tegyük ki ıket. Én nem tudom, hogy ennek milyen
megvalósítási lehetıségei vannak, de annak a néhány kisgyereknek, aki újként ısszel kezdené
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az óvodát, egy családi napközit kellene kialakítani. Tehát ha van olyan szülı, aki otthon van
esetleg egy hasonló korú gyermekkel, felvigyázhatna a többi gyerekre. Ott tanulnák meg az
óvodás létet. Ott szoknák meg az elválást, ık most már nem otthon játszanak, hanem óvodába
járnak, már gyerekekkel szoknának össze. Az anyuka akkor menne érte, amikor akarna vagy
akkor, amikor a gyereknek elég volt arra a napra a szoktatás. Tehát ez ott helyben sokkal
könnyebben, sokkal stressz-mentesebben zajlana. És az idık folyamán az a csoport az
úgynevezett óvónıjükkel utazhatna a menetrendes busszal, és így a gyerekek ezt is
megtanulnák. Így szépen, lassan hozzászoknának ehhez az egészhez. És amikor az egy év
letelt és hozzászoktatták a gyereket az utaztatáshoz, akkor már ezek a dolgok sokkal
könnyebben zajlanának. Ha ez nem megvalósítható, viszont lesz iskolabusz, akkor a
szülıknek az a jogos igénye van, hogy szintén a beszoktatási idıszaka alatt ık is mennének a
gyerekekkel és amikor lejár az idı, akkor legyen lehetıségük a hazautazásra (akár az
iskolabusszal, akár a tanyagondnoki busszal) mindaddig, amíg a beszoktatás meg nem
történik normál módon. Szeretném megtudni, hogy az iskolabusz megszerzésének lehetısége
mennyire biztos? Tegnap a szılıhegyi szülıkkel történt beszélgetésen elég nagy indulatok
törtek elı ezzel a témával kapcsolatban és már azt sem hiszik az emberek, hogy ez
megvalósítható, hiszen biztosak abban, hogy nagyon sok kitételnek kell megfelelni azért,
hogy valaki iskolabuszt mőködtessen. Azt én is tudom, hogy egy iskolabusz mőködtetése
több, mint feladat, több, mint felelısség. Egyszerően törvényi kötelezettség úgy üzemeltetni,
ahogy az elı van írva. Én most azt kérem, hogy még mielıtt elutasítunk egy óvodát, kössünk
valamilyen kompromisszumot, hogy azok a gyerekek sem legyenek hátrányban, akik nem itt a
településen élnek.

Kajsza Béla alpolgármester: elhangzott a mondat, hogy elutasítás. Többször említette már a
polgármester úr, hogy az atomerımő bıvítése erre felénk is ki fog hatni. Tehát ha így lesz,
akkor valószínő, hogy a Tengelic-Szılıhegyi óvoda megvalósítása egy plusz pont lesz és nem
biztos, hogy kidobott pénz.

Gáncs István polgármester: most a jelenlegi állapotban semmi esélyt nem látok arra, hogy
Tengelic-Szılıhegyen óvodát tudjunk létesíteni, mert ezzel kockára tennénk a tengelici
óvodamőködését, és az iskola visszaállítását. Most jelenleg a 7. és a 8. osztályt kell
visszaállítani. Azokat a fejlesztéseket, amiket elkezdtünk, mind be kell fejeznünk, nem
beszélve arról, hogy a gyerekek létszáma folyamatosan csökken. A képviselı-asszonyt nem
hagyhatom válasz nélkül, mert rá fognak kérdezni, hogy mi volt a testületi ülésen. Errıl a
dologról a mai ülésen nem kell döntenünk, de a decemberi ülésen már illik. Úgy gondolom,
hogy pénzügyileg szeretném felkészíteni saját magamat is és azért is kértem az iskola illetve
az óvoda véleményét is ebben az ügyben. Ezt a kérdést nem kezelhetjük érzelmi alapon, még
akkor sem, ha az erımő megépül. Ígéreteket már kaptunk, de azok akkor is csak ígéretek. Az
iskolabuszt – ha lesz pályázat, ha nem – 2011 tavaszán megvesszük. Meg kell várnunk a fı
költségvetést, hogy milyen iránymutató számok lesznek. Ha számunkra kedvezıek lesznek,
akkor az iskola kérdésében kell döntenie a képviselı-testületnek, ami sokkal nagyobb döntés,
mint a kihelyezett óvodai csoport. Azt én szakmailag nem tudom, hogy a kihelyezett
csoportnak milyen feltételei vannak, de megkérem majd a vezetıket, hogy a decemberi ülésig
ebbıl a témából készüljenek fel. Az biztos, hogy nem várunk az iskolabusszal 2011.
szeptemberéig, mert ha a normatívát le tudjuk igényelni, és nem írnak erre ki pályázatot,
akkor a régi mikrobuszunk összegét felajánljuk önerınek és megfinanszírozunk egy
iskolabuszt a 4 éves mandátumunk lejártáig. Viszont az iskolabusz szent és sérthetetlen. Én
voltam az, aki megszüntette az iskolabusz bejárását, mert semmilyen feltételnek nem feleltünk
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meg. Eljutottunk azonban ahhoz az idıhöz, hogy meg tudjuk finanszírozni a busz vásárlását,
sıt az állam olyan normatívákat tesz hozzá, hogy ennek a finanszírozási lehetısége
megvalósulhat. Természetesen sofırt kell alkalmazni rá és kísérıt, de úgy tudom, hogy utóbbi
az iskolabuszon nem kötelezı. De semmibe nem fogunk fejest ugrani, mert amikor
iskolabuszt kezdünk üzemeltetni, a polgármester a felelıs a gyerekekért, amikor azok reggel
felszállnak az iskolabuszra. Tehát összefoglalva belátható idın belül nem lesz óvoda
Tengelic-Szılıhegyen, mert jelenleg nem tudjuk kivitelezni, mert ezzel a tengelici óvoda
mőködtetését és a 7. 8. osztály visszaállítását tennénk kockára. Az iskolabusz nem csak a
szılıhegyi gyerekeket érintené, hanem a hozzánk tartozó összes külterületen élı gyermeket.
Nekünk most ez a legfontosabb, hiszen ettıl függ minden. A részletkérdés, hogy a
beszoktatáskor be fog-e tudni jönni a szülı.

Bátainé Réti Márta képviselı: Érhetı a dolog, de az a kérdés, hogy azt más is
részletkérdésnek fogadja-e el?

Gáncs István polgármester: Nekem, mint polgármesternek muszáj így beszélnem. Nekem a
település egészét kell néznem. A település költségvetését nem tehetem kockára. Iskolabusz
biztosan beszerzésre kerül, azt még nem tudjuk, hogy pályázat útján-e vagy sem. Az biztos,
hogy jelenleg Tengelic-Szılıhegyen nem fogunk tudni óvodát létesíteni, mert nincs rá anyagi
fedezetünk. Rossz ezt így kimondani, de én nem fogok senkinek ígérgetni, fıleg, hogy
valószínőleg nem tudom betartani.

Bátainé Réti Márta képviselı: Elfogadom a választ, mert valamilyen szinten én is tisztában
voltam ezzel. Viszont azokat az alternatívákat kérem megvizsgálni, amelyeket az imént
megemlítettem, hogy megvalósítható vagy sem. Az anyukák részérıl is ez egy választási
lehetıség.

Gáncs István polgármester: Természetesen. Az éremnek azonban két oldala van. Nem volt
annyira korrekt az eljárás Kovács Úr részérıl, aki szorgalmazta azt, hogy a jegyzıasszony
vagy a polgármester állítson ki egy olyan iratot, amivel igazoljuk, hogy gyermekének
egészségügyi problémája van és nem tud esetleg bejárni idıben. Erre azt mondtuk, hogy se a
jegyzınek, sem nekem nincs jogosultságom. Megkértem az igazgató urat, hogy próbáljunk
meg ebben valahogy segíteni. Aztán kiderült, hogy a Kovács úrnak ez az egész csak áprilisig
fontos, mert utána úgy is elviszi innen a gyermekét másik óvodába. Sıt egyetlen egy gyereke
nem jár ide hozzánk, ami övön aluli ütés volt az én számomra, mert én lelkiismeretesen
próbáltam neki segíteni. Utána még az is kiderült, hogy körbejárta Tengelic-Szılıhegyet és
felbıszítette a szülıket, hogy legyen óvoda a településrészen, hiszen csak azon múlik, hogy
beírunk egy levelet vagy sem. Erre írtam egy válasz levelet, hogy foglalkozni fogunk az
üggyel, erre pont az a szülı, aki ezt elindította távozik innét, mert neki csak áprilisig kell
áthidalni ezt a problémát.

Bátainé Réti Márta képviselı: Felejtsük el Kovács Urat.
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Gáncs István polgármester: Ne felejtsük el, mert nem mindegy, hogy Tengelic-Szılıhegyen
hogyan tálalják a dolgokat.
Bátainé Réti Márta képviselı: természetesen nem mindegy, de gondoljuk a többi kisgyerekre
és szülıre is, akik érintettek ebben.
Szijártó József képviselı: A beszoktatás nem csak Szılıhegy problémája, hanem az összes
szülıé. Én úgy gondolom, hogy valamennyiünk nevében nyilatkozhatom azt, hogy mindent el
fogunk követni annak érdekében, hogy ezt a fontos problémáját egy családnak a lehetı
legkörültekintıbben kezeljük. Ha erre az iskolabusz módot ad, akkor ez magától értetıdı,
hogy ezt meg fogjuk tudni oldani.
Gáncs István polgármester: Hozzá szeretném tenni még azt, hogy az iskolabusz nem
buszmegállós megoldás, hanem „házmegállós”. Mi úgy szeretnénk az iskolabuszt elindítani,
hogy egy-egy utcában megáll és nem a központi buszmegállóban áll csak meg. Nem szeretnék
ígérgetni semmi olyat sem a magam nevében sem a képviselı-testület nevében, amit nem
tudunk teljesíteni, mert az nem lenne korrekt.
Bátainé Réti Márta képviselı: Így van, viszont akkor szeretnék kérni majd Hunyadi Istvántól
egy DVD másolatot az ülésrıl és így otthon az érintett szülık meg tudják majd nézni a
testületi ülést.
Gáncs István polgármester: A Tengelic-szılıhegyi óvoda kihelyezett létesítésénél abban
maradnék, hogy ezt a témát a decemberi ülésre újra visszahozzuk és addigra mindent
részletesen meg fogunk vizsgálni. Akkor már többet fogunk tudni az iskolabusz
megvásárlásával kapcsolatos kérdésekrıl is. Azt a két dolgot nyugodtan elmondhatja a
képviselı asszony, hogy 2011-ben biztosan nem fogunk Szılıhegyre óvodát létesíteni,
viszont az is biztos, hogy jövı tavasszal az önkormányzat iskolabuszt fog vásárolni. Errıl
most a testületnek nem kell döntést hoznia
A következı egyebek napirendi pontban arról szeretném tájékoztatni a testület tagjait, hogy
szeretnénk beadni egy pályázatot. Ez a pályázat már a mővelıdési ház üzemeltetésével függ
össze, az elkövetkezı két év üzemeltetésével kapcsolatos. A megújult mővelıdési házban
mőködtetendı Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér szolgáltatásai között szerepel az
ifjúságfejlesztési folyamatok generálása, támogatása, ifjúsági információs pont mőködtetése.
Jelen pályázati felhívás jó lehetıséget kínál arra, hogy erre, ill. a fiatalokat érintı programokra
forrást szerezzen a település. A pályázat célja: a 12 és 29 év közötti ifjúsági korosztályok
társadalmi integrációjának, iskolai elımenetelüknek, pályaválasztásuknak, munkaerı-piacra
való belépésüknek elısegítése, továbbá társas (szociális) kapcsolataik bıvítése, közösségi,
közéleti részvételük fejlesztése, családi életre való felkészítésük, szülıi szerepük erısítése,
életpálya tervezésük tudatosságának erısítése. A célcsoportokba tartozó fiatalokat érintı és
érdeklı információk, továbbá társadalmi integrációjukat elısegítı tanácsadások
elérhetıségének bıvítése. A fiatalok egyéni és közösségi kompetenciáinak fejlesztése, a
szabadidı-eltöltési lehetıségek bıvítése. Ez két éves program, amit össze kell állítani. A
pályázat beadási határideje 2010. november 30. A támogatási összeg 100 %, uniós forrás. Az
elnyerhetı összeg 20 millió Ft. A program idıtartama 24 hónap, kapcsolódna, alapozna az
IKSZT programhoz. Emellett a programok során a helyi civil szervezeteket is bevonná így
komplexebbé téve a programot. Az önkormányzatnak nincs vesztenivalója, mert vagy
nyerünk, vagy nem. Nincs önerı. Viszont ha megnyerjük, le lehet kérni 25 % elıleget. Igaz,
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hogy mindent nagyon szigorúan kell papíron vezetni, viszont nagyon sok minden meg lehet
belıle valósítani. Javasolom a pályázat benyújtásának támogatását.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
98 /2010. (XI.23.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete támogatja pályázat benyújtását a
TÁMOP-5.2.5.B-10/2 kódszámú Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı
programok pályázati felhívására.
Határidı: 2010. november 30 .
Felelıs: polgármester

Gáncs István polgármester: megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy a következı
egyebek napirendi pontot ismertesse a testület tagjaival.
Tolnai Lászlóné jegyzı: Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából a Péter-Bau
BT az általa készített „Tengelic Kishídja 22 kV-os légvezeték leágazás és
transzformátorállomás átépítéséhez” tárgyú tervhez az érintett 0257/1 hrsz-ú TengelicKishídja összekötı út és a 0250/1 hrsz-ú Kishídja melletti földútra a munkálatok idejére
tulajdonosi hozzájárulást kér. Mindkét út az önkormányzat tulajdonában és kezelésében áll.
Ezért van szükség az önkormányzat hozzájárulására.
Ugyanilyen hozzájárulást kért fenti társaság a „Tengelic-Kishídja kisfeszültségő hálózat
átépítés” tárgyú terhez is, amely a 0257 és a 0252 hrsz-ú önkormányzati utakat érinti. Így
ebben a pontban a képviselı-testületnek két határozatot kellene hoznia.
Gáncs István polgármester: annyit szeretnék ehhez hozzáfőzni hogy kint voltam a tervezıvel.
Tulajdonképpen nem történik olyan változás, ami a lakosság szabad mozgását mind a
határban, mind pedig a településen érintené. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy a Kishídjára
menı útszakasznál a betonúthoz közelebb hozzák a vezetéket, mert magán földeket nem
akarnak érinteni. Bent pedig a trafóállomás majdnem a régi helyén lesz. Megkérem a
testületet, hogy hozza meg mind a két határozatát.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
99 /2010. (XI.23.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint tulajdonos és közútkezelı
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt megbízásából a

18

Péter-Bau Bt által készített Tengelic-Kishídja 22 kV-os légvezeték leágazás és
transzformátorállomás átépítése tárgyú terv kivitelezéséhez az engedélyezési dokumentáció
alapján a tengelici 0257 hrsz-ú közutat, valamint a 0250/1 hrszú közutat igénybe vegye.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
100 /2010. (XI.23.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint tulajdonos és közútkezelı
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt megbízásából a
Péter-Bau Bt által készített „Tengelic-Kishídja kisfeszültségő hálózat átépítése” tárgyú terv
kivitelezéséhez az engedélyezési dokumentáció alapján a tengelici 0257 hrsz-ú közutat,
valamint a 025 hrszú közutat igénybe vegye.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a tengelici szülık aláírást győjtöttek és azzal együtt címeztek
nekem illetve a testületnek egy levelet, amelyben a következı szerepel:
„Tisztelt Képviselık és Polgármester Úr!
Mi szülık azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy legyenek szívesek minden akaratukat,
lehetıségüket az irányban mozgósítani, hogy már a mostani hatodikosok is itt helyben, a
tengelici iskolában folytathassák hetedikben, és fejezhessék be nyolcadikban az általános
iskolai tanulmányaikat. Tisztelt Polgármester Úr, Képviselık! Mi szülık nem ismerjük az
oktatási törvény nyújtotta és a központi valamint a helyi költségvetési lehetıségeket. Kérjük,
tegyék lehetıvé számunkra akár írásbeli, akár szóbeli válaszban, hogy megtudhassuk:
mekkora költségekkel járna visszaállítani a hiányzó két osztályt. Megújult, szép, korszerő
iskolába járhatnak helyben a gyermekeink. Ha már közel 60 millió forintot vagy többet
költöttek az épületek megújítására, akkor mi szülık kérjük Önöket, tegyenek meg mindent
annak érdekében is, hogy gyermekeink itt helyben fejezhessék be általános iskolai
tanulmányaikat. Azt szeretnénk, ha gyermekeink minél tovább élvezhetnék a gyermekkor
önfeledt játékát, ne kelljen már 12 évesen a zsúfolt buszon való utazással elrabolni tılük a
játékidıt. Itt a falunkban még a biztonságuk is sokkal nagyobb, hisz szem elıtt vannak, szinte
napi kapcsolatot tartunk a nevelıikkel. Szeretnénk, ha az óvódás kortól meglevı
helybéliekkel kialakított kapcsolataik, barátságaik az iskolában további nyolc éven
átérhetnének, és akár életre szólóan megerısödhetnének. Had nyüzsögjenek itt, a mi
iskolánkban - hetedikben és nyolcadikban -, hogy a kicsik: a negyedikesek, ötödikesek,
hatodikosok felnézhessenek rájuk, a "nagyokra". Szeretnénk, ha a ballagásukat újra az egész
falu figyelemmel követhetné. Ismét nagy élmény, megható ünnepély lenne a tanévzáróval
összekötött búcsújuk, búcsúztatásuk, az általános iskolától való elköszönésük. Tudjuk, hogy
személyes érveket sorakoztattunk fel elsısorban, de valójában azt is tudjuk, hogy ez az egész
falut érintı ügy, hisz az iskola meghatározza egy település élhetıségét, minıségét. A mostani
hatodik osztályos gyermekek szüleinek biztosan kellene tudniuk, hogy mire számíthatnak,
19

hisz a hatosztályos gimnáziumok írásbeli felvételi vizsgájára a jelentkezéseket 2010.
december 10.-ig el kell küldenünk, új iskolát kell találnunk gyermekeinknek, ha nem
folytathatják, fejezhetik be itthon az általános iskolai tanulmányaikat. Nem szeretnénk két
szék közül a pad alá esni, kapkodva helyet keresni gyermekeinknek. Azért fordultunk az
újonnan megválasztott Tisztelt Képviselı Testülethez és Polgármester Úrhoz, mert
meggyızıdésünk, hogy "bemutatkozásnak" nagyszerő, de tudjuk, nem könnyő döntés lenne,
ha kérésünket támogatnák.
Kérjük Önöket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ez a kérés
megvalósulhasson már a következı tanévre, s gyermekeink ne kényszerüljenek eljárni más
településre, másik iskolába. Köszönjük, hogy meghallgatták kérésünket. Aláírásokkal
szeretnénk megerısíteni elkötelezettségünket a fenti kéréssel kapcsolatban.”
A másik levél pedig a következı: „Örömmel vettük Polgármester Úr bejelentését a 2011.
szeptemberétıl induló hetedik osztályról, az iskolabuszról és a nyolcosztályos iskola iránti
elkötelezettségérıl. Azért juttatjuk el mégis eredeti beadványukat, mert szeretnénk ha a sok
aláírás megerısítené Önöket az elhatározásukban. Kérjük a tisztelt Képviselı-testületet, hogy
határozatban is erısítse meg a Polgármester Úr bejelentését. Szíveskedjenek jelezni a szülıi
Közösség számára, hogy szeretnénk részt venni azon. Köszönjük minden aláíró és iskolás
nevében az iskola jövıjérıl szóló várhatóan kedvezı döntésüket. További sikeres munkát, jó
egészséget kívánunk. A tengelici szülık.”
Elkezdıdött ennek a testületnek is úgymond a „kemény” munkája. Természetesen errıl nem
ezen az ülésen fog a testület döntést hozni, de egy pár dologról a képviselıknek tudniuk kell.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy 2011-ben visszaállhasson a 7. osztály és 2012ben pedig a 8. osztály. Ehhez azonban a tengelici önkormányzat költségvetése és a tengelici
képviselı-testület döntésének hatásköre kevés. Ha a jövı évi költségvetés – amit idén
terjesztenek elı – nem tud ehhez feltételeket biztosítani, akkor nem tudja visszaállítani az
önkormányzat a 7. osztályt 2011-ben. Ez a legfontosabb. Viszont megfogalmaztunk egy
levelet, amelyben kértük az országgyőlési képviselınket, hogy képviselje ezt az ügyet.
Ígéretet kaptunk arra, hogy Hoffmann Rózsa oktatásügyi miniszterhez viszi az ügyet ezen a
héten. Az általános viták a költségvetésrıl lezárultak a parlamentben, a részletes vitákat
kezdik meg. A levelünk a következı volt: „Önkormányzatunk 2007-ben pénzügyi
helyzetébıl kifolyólag a Zomba Körzeti Intézményi Társuláshoz csatlakozott és
megszüntette az általános iskola 7-8. osztályát. Az elmúlt három tanévben azonban
bebizonyosodott, hogy a 6. osztály utáni iskolaváltást nem nézik jó szemmel a
szülık. Ebben a struktúrában 2 év múlva, 8. osztályban ismét iskolát kell keresni.
Kényszerőségbıl ezért már többen 4. osztály után iskolát változtatnak. Az idei évben
sikerült felújítanunk az iskola épületét és ezzel párhuzamosan egyre több szülı
jelezte felénk arra való igényét, hogy a 7-8. osztály újra indulhasson el iskolánkban, a
6. osztály után ne kelljen a gyerekeknek új iskolába, új közösségbe menniük. Ezt egy
hivatalos kérelem formájában szülıi aláírásokkal együtt eljuttatták az
önkormányzathoz. Településünk lakosságszáma 2010. évben 2444 fı, így
településméret is indokolttá tenné a teljes alapfokú oktatás jelenlétét a településen.
Ezzel a kérdéssel mindenképpen foglalkoznunk kell mind szakmailag, mind pedig
finanszírozási szempontból.
A 2011. évi költségvetési törvény tervezete alapján látható, hogy a közoktatás
finanszírozásában az intézményi társulások eddigi finanszírozása csökken, emellett a
megmaradó finanszírozás számunkra nagyon elınytelen feltételek mellett
igényelhetı.
A 3. sz. melléklet A helyi önkormányzatok normatív finanszírozása fejezetben eddig
megtalálható intézményi társulásra jutó normatíva a 2011/2012-es tanévtıl
megszőnik, helyette csak a 8. sz. mellékletben található többcélú kistérségi
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társulásokon keresztül igényelhetı a közoktatási feladatok támogatása.
Esetünkben a tagintézményi támogatás lenne igényelhetı, mely támogatás az
intézményi társulás által fenntartott intézmény - székhelyétıl különbözı községben tagintézményeként mőködı óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek,
tanulók után vehetı igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítı
szabályok 2.1. pontja szerinti - elsısorban létszám - feltételeknek. Emellett további
feltétel az, hogy a 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló - intézményi társulás
által fenntartott - iskola esetében, hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal mőködjön.
Ennek ellenére a normatíva így is csak 1-4. osztályban járó tanulók után jár. Ez azt
jelentené, hogy amennyiben az önkormányzati Társulás visszaállítja a 7-8.
évfolyamot, akkor az iskola még 1-4. osztályában tanuló gyermekek után járó
tagintézményi támogatástól is elesik önkormányzatunk, mivel 2007. január 1-e után
csatlakoztunk a Zomba Körzeti Intézményi Társuláshoz. Így csak az óvodai létszám
után maradhatna meg. a támogatás, ami jelentıs többletköltséget ró az
önkormányzatra. Mivel Önkormányzatunk 2007-ben a 7-8. osztály ideiglenes
megszüntetését a társulásba való belépéssel egyidejőleg, ténylegesen racionalitás
miatt lépte meg, így indokolatlanul hátrányosan érinti az iskola szerkezetére/
osztályára vonatkozó tagintézményi támogatási feltétel. A település nagysága
mindenképpen indokolttá teszi az 1-8. évfolyamos iskola mőködtetését, létszámban
tartható a létszámfeltétel. Emellett meg kell említenünk azt is, hogy a jelenlegi 1-6.
évfolyamos általános iskolánkban a hátrányos helyzető gyermekek aránya 49%, a
halmozottan hátrányos helyzetőeké pedig 23 %. A családok egyre nehezebben tudják
anyagilag is biztosítani a 7-8. osztályos gyermekek számára a korai bejárás, utaztatás
feltételeit. Nem beszélve arról, hogy az, aki már gyermekkorában a napja nagy részét
más településen tölti, "ingázik", elveszíti kötıdését szülıfalujához. Könnyebben és
hamarabb költözik el felnıttként. Így az olyan nagyobb lélekszámú települések, mint
Tengelic, gyorsabban veszíti el a lakossága jelentıs részét.
Tisztelt Képviselı Úr! Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a fent leírt probléma
megoldásában a segítségét kérjük, a település életében meghatározó intézmény
megfelelı mőködését biztosítani tudjuk. Ehhez kérjük Önt, kezdeményezze a
költségvetési törvény tárgyalása során, vizsgálják felül a jól mőködı intézményi
társulásokat hátrányosan érintı feltételek létjogosultságát, a tagintézményi
támogatások feltételeit, hogy egy nagylélekszámú településen is mőködtethetı legyen
8 évfolyamos tagiskola anélkül, hogy a tagintézményi támogatás normatíváját
megvonnák.” Ezt a levelet november 16-án küldtük el. Ehhez a levélhez küldtünk
egy táblázatot magyarázatokkal. Ezt minden képviselı-társam megkapta, így a
következı testületi ülésre át tudja nézni. Ha a költségvetés úgy alakul, hogy nem
fogja támogatni a 7. és a 8. osztály visszaállítását, akkor is dönthet úgy a képviselıtestületünk, hogy saját felelısségére, saját költségére visszaállítja a két osztályt.
Viszont a következı testületi ülésen döntenünk kell akkor is, ha az országos
költségvetés nem változik és nem kapunk plusz normatívát. Átadom a szót Szijártó
József igazgató úrnak.
Szijártó József képviselı: Úgy gondolom, hogy polgármester úr nagyon részletesen
elmondta, ami ezzel kapcsolatosan tudható. Egy-két dologra hívnám fel azonban a
figyelmet. Ezúton is szeretném valamennyi aláírónak, valamennyi szülınek
megköszönni azt a fajta elkötelezettséget, ami a 7. és 8. osztállyal, ezzel kapcsolatban
a település létével kinyilvánítottak. Azt valamennyien tudtuk, amikor ezt a lépést
megtettük, hogy megszünteti sokkal nehezebb volt a két osztályt, mint visszahozni.
Azt a fajta törekvést is mindenkinek látni kell, hogy a mőködıképesség is nagyon
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fontos. Olyan problémával szembesülünk viszont, amire egyikünk sem számított. Két
évvel ezelıtt készítettünk egy olyan felmérést annak kapcsán, hogy nagyon sok szülı
nyugtalankodott és igazából várta azt a fajta döntést, amit most mindenképpen el kell
döntenünk és meg kell tennünk majd, hogy ebben a lefejezett állapotban – ahogy
nincs 7. 8. osztály – szembesül azzal a problémával, hogy lehet, hogy már az óvoda
után sem ide íratja be a szülı a gyerekét. Ez is nagyon nagy probléma. Inkább az a
döntı, hogy negyedik évfolyam végén viszik el a gyerekeket, ne kelljen elkezdeni
még egyszer egy iskolát keresni. Az biztos, hogy a szülı nagyon komolyan mérlegre
teszi, hogy megéri-e városi iskolába a gyerekét olyan helyzetbe hozni, ami a mai kor
negatív kihívásainak teszi és annak hogyan tud majd ellenállni. Ha az önkormányzat
ezzel hathatós idın belül nem foglalkozik, nagyon komoly következményei lesznek.
Körülbelül 1/3 lemorzsolódása van a jelenlegi 100-110 között mozgó 1-6. osztályos
létszámnak, ami igen komolyan elgondolkodtató. Az a beruházás, ami közel 581
millió Ft-ot jelent Zomba, Harc és Tengelic esetében, olyan komoly
létszámfeltételeket támaszt, hogy ha Tengelic nem tudja megırizni tartósan legalább
a 100 gyerekét, akkor azzal is számolni kell, hogy ennek a beruházásnak semmi
értelme nem volt. Komoly gondnak nézünk elébe, ha nem tudjuk megállítani a
létszámfogyást. Azt mindenki tudja – és nem akarok nagy szavakat használni – hogy
a település jövıje nagyban függ az iskola mőködtetésétıl. Ezúton szeretnénk a
polgármester úrnak megköszönni, hogy mindent megtesz az ügy érdekében.
Valamennyien tudjuk, hogy a környékbeli intézmények közül hasonló nagyságrendő
települések esetében mindegyiknél sikerült megtartani a 7. 8. osztályt. A hatosztályos
struktúra a leggazdaságtalanabb. Azt lehet hallani, hogy nem ilyen normatív alapú
támogatás lesz, hanem a pedagógusok bérét az állam fogja megfinanszírozni, tehát
mindenképpen növelni szeretnék az állam szerepvállalását az alapfokú oktatás
tekintetében. Olyan döntést kell majd hozni a decemberben a képviselı-testületnek,
ami a település sorsát nagymértékben befolyásolja. Valamennyi szülıtıl szeretnék
egy közös gondolkodást kérni, hogy semmiféle elhamarkodott lépést, döntést
elızetesen ne tegyen. Köszönöm szépen.

Gáncs István polgármester: 2007-ben, amikor ezt a döntést meghoztuk, nem volt más
lehetıségünk. Most pedig majdnem ezek az emberek arról beszélnek, hogy hogyan
tudjuk a 7. 8 osztályt visszaállítani. E mögött rengeteg munka és még talán szerencse
is áll. De jelenleg ott tartunk, hogy az önkormányzatunk költségvetése pluszos, az
intézményeinket sikerült felújítani, jövıre – ha minden rendben lesz – új út vezet
majd a településre. Tehát már csak az iskolánkat kell rendbe tenni. Mert bárki bármit
mond, ha egy településen kivonul egy pap a templomból, vagy kivonulnak a
gyerekek az iskolából, ott megváltozik a település. Ez vitathatatlan. Ennek a
testületnek jövı hónapban nagyon kemény döntést kell majd hoznia, hiszen ennek a
döntésnek a következményei majd csak 2012-ben valósulnak meg.

Még egy dolog van, amirıl ma döntést kell hoznia a testületnek. Átadom a szót
Szijártó József intézményvezetınek, hogy ismertesse a tudnivalókat ezzel
kapcsolatban.
Szijártó József képviselı: az iskola és óvoda szék egyben az ÁMK rendszer
felbontása után létesült. Az idei évtıl a struktúra változott. Az Alapító okiratba a
változtatás átvezetésre került. Ez azt jeleni, hogy önállóbbá vált az óvoda is és az
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általános iskola is. Ennek kapcsán a képviselı-testületnek lenne az a jogosítványa,
hogy a korábbi két delegáltja helyett új képviselıket jelöljön ki. Csökkent azonban a
képviselı-testület létszáma, ezért úgy gondoljuk, hogy ezt a feladatot egy képviselı
is el tudja látni. Megkérem polgármester urat, hogy terjessze elı a képviselı-testület
nevében, hogy az újonnan felálló testületi tagok közül egy képviselı képviselje az
önkormányzatot az iskolaszékbe.
Gáncs István polgármester: javasolom, hogy ezt a feladatot Kászpári György
képviselı lássa el.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
101 /2010. (XI.23.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Zomba KONI Tengelic Tagiskola
iskolaszékébe Kászpári György képviselıt delegálja.
Határidı: Közlésre azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

11./ 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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