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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 alpolgármester urat, jegyzıasszonyt,
képviselı-társaimat és minden megjelent vendéget. Elérkezett az idei év utolsó testületi
ülése.
Napirend elıtt:
Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, az elızı ülést követıen tett
intézkedésekrıl
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester:
- 72/2010. A képviselı-testület megbízta a 3ZR Dömötör Kft-t a háziorvosi alapellátási és az
ifjúság-és iskola-egészségügyi feladatok ellátására. A szerzıdést a háziorvossal a
polgármester megkötötte, s 2010. december l-jétıl Dr. Dömötör Zita látja el a háziorvosi
teendıket Tengelicen.
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-93/2010. A képviselı-testület elfogadta az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervét,
melyrıl a határozat kivonatot a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak
megküldtünk.
-95 /2010. Gáncs István polgármester költségtérítésének meghatározása.
A határozatot a polgármester megkapta.
-96/2010. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 6.
számú módosítását a képviselı-testület elfogadta. Az elfogadásról a határozatot a kistérségnek
elpostáztuk.
-97/2010. A képviselı-testület Kajsza Béla alpolgármestert megbízta, hogy állandó
helyettesként helyettesítse a polgármestert a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsában. A határozatról a kistérség értesült.
-98/2010. A képviselı-testület döntött a TÁMOP 5.2.5.B-10/2 kódszámú „Gyermekek és
fiatalok társadalmi integrációját segítı programok” pályázat benyújtásáról. A pályázatot az
illetékesek regisztrálták.
-99/2010. A képviselı-testület tulajdonosi hozzájárulását adta a 0257 és a 0250/1 hrsz-ú közút
igénybevételéhez a Tengelic-Kishídja 22 kV-os légvezeték leágazás és transzformátorállomás
átépítése ügyében.
-100/2010. A képviselı-testület tulajdonosi hozzájárulását adta a 0257 és a 025 hrsz-ú közút
igénybevételéhez a Tengelic-Kishídja kisfeszültségő hálózat építése ügyében.
-101/2010. A képviselı-testület a Zomba KONI Tengelic tagiskola iskolaszékébe Kászpári
György képviselıt delegálta. A határozatot az intézmény megkapta.
- 102/2010. A képviselı-testület döntött Radnai Lászlóné mővelıdésszervezı közalkalmazotti
kinevezésérıl. A közalkalmazott a határozatot megkapta, a munkaügyi iratok elkészültek.
2010. december 1-jétıl a mővelıdésszervezı megkezdte munkáját.
- 103/2010. Várnainé Loboda Éva közalkalmazotti jogviszonyát a képviselı-testület
felmentéssel megszüntette. A határozatot a volt dolgozónak elpostáztuk.
- 104/2010. Földi Lászlóné közalkalmazotti jogviszonyát a képviselı-testület felmentéssel
megszüntette. A határozatot a volt dolgozónak elpostáztuk.
- 105/2010. A képviselı-testület döntött az elsı lakáshoz jutók támogatási kérelemrıl. A
támogatást a kérelmezıknek elutalta a hivatal.
- 106-108/2010. Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázatokról döntött a képviselıtestület. A pályázati bírálati anyagot a megyei önkormányzathoz határidıben megküldtük,
valamint a megállapító határozatokat a pályázók megkapták.
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.

Napirendi javaslat:

Elıterjesztı:

1./ A kommunális adóról szóló 18/2000(XII.15) számú
rendelet módosításáról szóló tervezet megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

2./ A helyi iparőzési adóról szóló 10/1999(XI.25) rendelet
módosításáról szóló tervezet megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

3./ Az önkormányzat tulajdonában lévı víziközmőbıl szolgáltatott
ivóvízért fizetendı díjakról, valamint a szennyvíz-elvezetés, tisztítás
és kezelés díjairól szóló rendelet módosítása

Gáncs István
polgármester
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4./ A köztisztaság védelmérıl és a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról
szóló rendelet módosításáról szóló tervezet megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

5./ A képviselı-testület 2011. évi munkatervének meghatározása

Gáncs István
polgármester

6./ Tengelic Községért Közalapítvány beszámolója tevékenységérıl

Gáncs István
polgármester

7./ A Tengelici Sportegyesület munkájáról tájékoztató

Kászpári György
SE Elnöke

8./ Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2010. évi tevékenységérıl

Gáncs István
polgármester

9./ Együttmőködési megállapodás a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal

Gáncs István
polgármester

10./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

11./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

Napirend tárgyalása:

1./ A kommunális adóról szóló 18/2000(XII.15) számú rendelet módosításáról szóló tervezet
megtárgyalása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a testület tagjaival a
rendelet-tervezetet.

Tolnai Lászlóné jegyzı: a rendelet módosítás törvényi változás következménye. 2011. január
1-jétıl megszőnik a vállalkozók kommunális adója. Mivel azonban a kommunális adóról
szóló rendeletünk ezt tartalmazza, így a 2. fejezetet, ami a vállalkozók kommunális adójáról
szól, ki kell venni belıle.

Gáncs István polgármester: Ez mennyi kiesést jelent az önkormányzat számára?

Tolnai Lászlóné jegyzı: körülbelül 700 e Ft.
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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:

22/2010. (XII.15) számú önkormányzati rendelet

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a kommunális adóról szóló 18/2000(XII.15) számú rendelet
módosításáról szóló 22/2010. (XII.15.) számú rendeletet az eredeti elıterjesztésnek
megfelelıen.

2./ A helyi iparőzési adóról szóló 10/1999(XI.25) rendelet módosításáról szóló tervezet
megtárgyalása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: szintén kiküldött anyagról van szó. Megkérem Tolnai Lászlóné
jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a rendelet-tervezetet.

Tolnai Lászlóné jegyzı: 2011. január 1-jétıl változni fog a helyi iparőzési adóról szóló
törvény és ezért van szükség a rendelet-módosításra. Három pontban módosul a helyi
rendeletünk. Az elsı a 2.§.(2) bekezdését érinti, ami azt mondja ki, hogy mik az ideiglenes
iparőzési tevékenység formái. Itt a piaci és vásározó kiskereskedelmet kiveszi ebbıl a
felsorolásból. A második módosítás, hogy a 2.§. egy új (3) bekezdéssel egészül ki, amelyet
teljes egészében a törvénybıl vettünk ki. A harmadik módosítás a 7.§ (2) bekezdését érinti.
Az eredeti így hangzott:”Ideiglenes iparőzési tevékenység után az adót legkésıbb a
tevékenység befejezése napját követı hónap 15. napjáig kell megfizetni, helyiség és
közterület-használat esetén annak díjával együtt.” Viszont most a törvény azt mondja ki, hogy
a „helyiség és közterület-használat esetén annak díjával együtt” szövegrészt ki kell venni a
rendeletbıl. Errıl szól a rendelet módosítása.

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:

23/2010. (XII.15) számú önkormányzati rendelet

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a helyi iparőzési adóról szóló 10/1999.(XI.25) számú rendelet
módosításáról szóló 23/2010. (XII.15.) számú rendeletet az eredeti elıterjesztésnek
megfelelıen.
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3./ Az önkormányzat tulajdonában lévı víziközmőbıl szolgáltatott ivóvízért fizetendı
díjakról, valamint a szennyvíz-elvezetés, tisztítás és kezelés díjairól szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. A díjak emelése 3,9 %-os, amely a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói
árindexet nem meghaladó mértékő. A Dunaág Kft.-vel megkötött együttmőködési okiratban
szerepel, hogy 2006. évtıl kezdıdıen az ismert és a KSH által közzétett éves átlagos
fogyasztói árindexet meg nem haladó mértékben változnak a szolgáltatási díjak. Tengelic
településen a lakossági ivóvízdíj nettó összege a következı évben 215 Ft/m3. A tavalyi évben
ez az összeg 207 Ft/m3 volt. A közületi vízdíj 279 Ft/m3 volt, jövıre 290 Ft/m3 lesz. A
csatornadíjnál a lakossági szennyvízdíj 198 Ft/m3 volt az idei évben, jövıre 206 Ft/m3
javasoltak. A közületi szennyvízdíj 278 Ft/m3 volt, a javaslat 298 Ft/m3. A fogyasztói alapdíj
274 Ft/hó-ról 285 Ft/hó-ra emelkedik. A környezetterhelési díjat nem változtatják. A
pénzügyi bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolta.

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:
24/2010. (XII.15) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat tulajdonában lévı víziközmőbıl szolgáltatott
ivóvízért fizetendı díjakról, valamint a szennyvíz-elvezetés, tisztítás és kezelés díjairól szóló
8/2001.(VIII.30) számú rendelet módosításáról szóló 24/2010. (XII.15.) számú rendeletet az
eredeti elıterjesztésnek megfelelıen.

4./ A köztisztaság védelmérıl és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról szóló tervezet megtárgyalása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. A hulladékszállítás díja a 2011-es évben 15,3 %-os emelkedik. Utoljára 2009.
július 1-jétıl emelt a szolgáltató díjat. Településünk jelenleg az Alisca Terra Kft.-vel, mint
szolgáltatóval szállítatja el a hulladékát, amely cég 100 %-ban önkormányzati tulajdon. Ez azt
jelenti, hogy az önkormányzatok a tulajdonosai ennek a kft.-nek és így a díjszabást az
önkormányzatok által elfogadható mértékig lehet emelni. Kértünk az Alisca Terra Kft.-tıl egy
költségelemzést és egy tételes költségelemzést is, amit minden bizottsági tag megkapott az
anyagában. Ebben olvasható, hogy a költségek mikbıl tevıdnek össze és hogy miért van
szükség ekkora áremelésre, tájékoztatnak minket a kötelezı közszolgáltatás igénybevevıkrıl.
Tengelicen 794 háztartást érint ez a szolgáltatás, 20 db ipari, közületi ügyfelet, Tengelicen
438 180 kg ártalmatlanított hulladék, 1 440 kg lomtalanítás során elszállított hulladék
keletkezett. Amikor bevezettük a szemétszállítási díjat – és egyben csökkentettük a
kommunális adó mértékét – már rögtön lehetıséget adtunk a 70 literes edényhasználatra.
Fadd községben még csak most fogják bevezetni a 70 literes edényhasználatot. Ott eddig csak
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nagyobb edények használatára volt lehetıség. Arra régen és most is van lehetıség, hogy két
háztartás egy kukát használjon közösen. A következı költségnövekedést okozó változások
tapasztalhatóak az országban és a térségünkben is: haszongépjármővek kötelezı
felelısségbiztosítási díjának növekedése, üzemanyag árának növekedése, üzemanyagok
jövedéki adójának emelkedése, rehabilitációs járulék növekedése, minimálbér növekedése,
posta, bankköltségek növekedése, a begyőjtött hulladék lerakási díjának jelentıs növekedése
(eddig 7 000 Ft/ tonna volt és 9 800 Ft/tonna lett), az emelıgép kezelıi vizsgák és egyéb
típusvizsgák kötelezıvé tétele. A kiküldött anyagban arról is tájékoztatnak bennünket, hogy
Tengelic településen milyen mértékő tartozások vannak jelenleg. Az összes tartozásunk
2 703 853 Ft, amelyet részletfizetési lehetıség felajánlásával vagy ha eredménytelen, jogi
úton próbálnak behajtani. Ebbıl az összegbıl 705 548 Ft a 180 napon túli és 640 153 Ft a 360
napot meghaladó tartozás. A tartós mőködéshez a fedezet a következıkbıl áll: begyőjtés
szállítás költsége 8 277 014 Ft, ártalmatlanítás költsége 4 409 608 Ft, átvállalt kötelezettség
éves összege 1 543 415 Ft, így az összes költség 14 230 037 Ft. 2011. január 1-jével az
edényméretek nem változtak a hulladékszállításnál, csak a díjtételek. A 70 literes edény
ürítése a jövı évben nettó 220 Ft ( az idén nettó 191 Ft volt), a 110/120 literesé 346 Ft ( az
idén nettó 300 Ft volt), a 240 literesé 755 Ft ( az idén nettó 655 Ft volt), és az 1100 literesé
3 460 Ft( az idén nettó 3 000 Ft volt). A többletszemét elszállításához szükséges emblémás
zsák díja nettó 280 Ft volt, jövıre 320 Ft lesz. Jelenleg a szerzıdésünk szerint a temetıkben
lévı konténereket ingyen szállítja el a szolgáltató, de csak 12 darabot 1 évben. E fölöttit az
önkormányzatnak kell kifizetnie, ami körülbelül 18 000 Ft nettó összeg. A közintézményeink
sem fizetnek még szemétszállítási díjat, így állapodtunk meg a szolgáltatóval annak idején.
De ez nem azt jelenti, hogy a lakosság fizeti meg helyettünk, mert ez nem igaz. Ez a
lakosságnak nem jelent plusz költséget. A szolgáltatói díjak a környékünkön egységesek, ami
azt jelenti, hogy a környezı településeken – ahol az Alisca Terra Kft végzi ezt a szolgáltatást
– ugyanennyit fizetnek a lakosok, mint nálunk. Egy-két forint eltérés lehet csak a díjszabások
között. Ahol magáncégek végzik ezt a szolgáltatást, nem pedig önkormányzati tulajdonban
lévı, ott majdnem dupláját kell ennek a szolgáltatásnak fizetni. Szükségünk van erre a
szolgáltatásra, hiszen ha végiggondoljuk, hogy ha csak 1 hónapig nem vinnék el a
szemetünket, akkor mi keletkezne a településen. Már nincsenek illegális szemétlerakó helyek,
csak Cikóra lehet a hulladékokat elszállítani. A szolgáltatót bármilyen problémával
kapcsolatosan meg lehet keresni ugyanúgy, mint eddig. Csak tájékoztatásképpen mondom el,
hogy régen a dél-balatoni vidékhez tartoztunk, ahol jelenleg 300 %-kal emelkedtek meg a
szemétszállítási díjak. A pénzügyi bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra
javasolta. Tájékoztatnám arról a képviselı-testületet, hogy a Rekom Kft. kijelöléséig az
önkormányzatunk – a többi önkormányzattal – folyamatosan fizette a kiszabott önerıket. A
pályázat sikeres lett, kijelölték a Cikói hulladéklerakót, így a befizetett önerıt visszakapjuk,
ami kb. 7 000 e Ft.
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:
25/2010. (XII.15) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a köztisztaság védelmérıl és a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról szóló
24/2008.(XII.10) számú rendelet módosításáról szóló 25/2010. (XII.15.) számú rendeletet az
eredeti elıterjesztésnek megfelelıen.

7

5./ A képviselı-testület 2011. évi munkatervének meghatározása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzata alapján a munkáját éves
idıtartamra szóló munkaterv alapján végzi. A munkatervet a képviselı-testület a tárgyévet
megelızı év december hó végéig fogadja el. A munkaterv tartalmazza a fı feladatok
meghatározását, az ülés várható idıpontját az elıterjesztı és a meghívandók megjelölését. A
munkatervi javaslatban fıleg a jogszabályi kötelezettségek határidejéhez kerültek
meghatározásra az ülések idıpontja.
A munkatervtıl függetlenül sürgıs döntést igénylı ügyekben rendkívüli képviselı-testületi
ülés összehívására kerül sor. A javaslatok, a jogszabályi kötelezettségek és a korábbi
Képviselı-testületi döntéseknek megfelelıen összeállításra került a 2011. évi munkatervi
javaslat.

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
111 /2010. (XII.14.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2011. évi munkatervét a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

6./ Tengelic Községért Közalapítvány beszámolója tevékenységérıl
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkaptam. Megkérem Barabás Ildikó kuratórium elnököt, hogy ismertesse beszámolóját a
képviselı-testületnek.
Barabás Ildikó kuratórium elnöke: A „Tengelic Községért” Alapítvány Kuratóriuma által
készített írásbeli beszámoló a 2009.évi mőködést foglalja magában. A „Tengelic Községért”
Alapítványt Tengelic Község Önkormányzata 1993. március 22-én hozta létre, és a Tolna
Megyei Bíróság 1993. május 8-án jegyezte be, 100.000 Ft induló vagyonnal. Az alapítvány
székhelyéül a Polgármesteri Hivatal Tengelic van megjelölve. Az Alapítvány mőködtetését,
vagyonának felhasználását és kezelését a Kuratórium irányítja.A Kuratórium 5 tagú, akik az
Alapító Okirat szerinti összetételben kerültek megválasztásra. Az 1998. évi jogszabályi
változások miatt adókedvezmény igénybevételének és az SZJA 1%-ának odaítéléséhez az
Alapítványnak a Tolna Megyei Bíróság bejegyzésével közhasznúvá kellett alakulnia. Ezt a
módosítást az alapító 1999. április 26-án elvégezte és a Bíróság 1999. május 10-én
bejegyezte.
Az alapítvány Kuratórium tagjait és a ellenırzı bizottságit 2006. szeptember 14-én
újraválasztották. A változást a Tolna megyei Bíróság 2007. január 17-én bejegyezte.
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A Kuratórium évente legalább egyszer ülésezik a pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági
jelentés elfogadásával kapcsolatban. Egyébként csak eseti jelleggel, az Alapítvány
vagyonának felhasználásával összefüggésben. 2009. évben az Alapítvány pályázatot nyújtott
be a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz a település összképének javítására. Az
Alapítvány Kuratóriuma 250.000,-Ft támogatásban részesült. A pályázathoz 10% önrészt az
Alapítványunk biztosította. A támogatásból valósult meg a település közterületein a
virágosítás, egy újabb vízelvezetı feletti átjáró létesítése, valamint 1 db pad vásárlása, melyek
az egyik buszmegállónál került kihelyezésre. 2009-ban részt vettünk a kolbásztöltı fesztivál
támogatásában, az Evangélikus egyház támogatásán keresztül segítséget nyújtottunk az
alsótengelici emlékpark kialakításához. Mőködési költségek nem merültek fel, a Kuratórium
és az ellenırzı Bizottság tagjai semmilyen juttatásban nem részesültek.
Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását.

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
112/2010. (XII.14.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Tengelic Községért Közalapítvány
2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja.

7./ A Tengelici Sportegyesület munkájáról tájékoztató
Elıterjesztı: Kászpári György SE Elnöke

Gáncs István polgármester: a tájékoztatót minden testületi tag megkapta. Megkérem Kászpári
Györgyöt a Tengelici Sportegyesület elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját.
Kászpári György a Tengelici Sportegyesület elnöke: a Tengelici Sportegyesület 2 évente
munkaterv szerint számol be a képviselı-testületnek a tevékenységérıl. A leadott anyag
három oldalban vázlatosan tartalmazza az egyesületben folyó munkát, a Tengelici
Sportegyesület jogállásáról nyilvántartásba vételérıl, közhasznú szervezeti mőködésérıl. A
tájékoztatóban szerepel, hogy hány tagból áll, kik vezetik az egyesületet, milyen felügyeleti
szervei vannak és információt nyújt az elmúlt két év eseményeirıl. Szeretném elmondani,
hogy a Tengelici Sportegyesület más néven 1950 óra folyamatosan mőködı civil szervezet.
1994-ig kizárólagosan a tengelici Petıfi TSZ illetve azóta a Tenkop Rt. mőködtette szinte
teljes egészében. Éves költségvetésébıl az önkormányzat 20 e Ft-tal járult hozzá annak
idején. Húsz évvel ezelıtt is már 1 000 e Ft fölött volt az éves költségvetése. 1992-1994 óta
az önkormányzat egyre nagyobb összeggel járult hozzá a mőködtetéshez. 2003-2004. évben a
Tenkop Zrt. teljesen kivonta magát a támogatásból. Azóta a tengelici önkormányzat támogatja
– szinte kizárólagosan – az egyesületet. A Tenkop Zrt. valamint ennek jogutódja a Homológia
Kft. a sportlétesítmény közületi költségeit jelenleg is finanszírozza, amely éves szinten
körülbelül 600 e Ft-ot tesz ki. Nagyon nehéz egy olyan két évrıl beszámolni, amikor nem
jönnek a sikerek, de a sikertelenség játékos és vezetık részérıl is ugyanolyan munkát követel,
mint ha közepes vagy nagyobb sikerek lennének. Vannak idıszakok, amikor nem olyan a
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„játékos anyag”,
amellyel lehetne dicsekedni és azt is hozzá kell tenni az
eredménytelenséghez, hogy amikor 10 év megyei másodosztály után kiestünk a
másodosztályból, azóta 8 játékos távozott el tılünk és mind a 8-an meghatározó szerepet
töltöttek be a csapat életébe. Három évi megye hármas szereplés után döntenie kellett a
egyesület vezetıségének arról, hogy visszamarad-e a megyei harmad osztályban egy felnıtt
csapattal, vagy vállalja ezzel a közepes képességő játékos állománnyal a megye kettes
megmérettetést, de így megtarthatta az ifi csapatát. Mi alapelveink szerint tengelici
fiataloknak szeretnénk sportolási lehetıséget biztosítani, ez jelenleg is így van. 39 igazolt
labdarugónk van ebben a két korosztályba. Nagyon nehéz most tengelici viszonylatban is az
ifjúsági csapatot csak Tengeliciekkel megoldani, de mi azért próbálunk ezen alapelvek szerint
dönteni és bízunk benne, hogy egy megfelelı felkészülés után talán sikerül a mély pontról
elkerülni. Az utolsó két mérkızéseink eredményén már talán látszik valami fejlıdés, de az
elnökségnek január végén el kell döntenie, hogy hogyan tovább. Még egy fél évet a megye
második osztályában mindenképpen le kell húznia a csapatnak ahhoz, hogy utána el tudjuk
dönteni a jövınket. Dönthet az elnökség vezetısége arról, hogy továbbra is vállalja ezt a
sikertelenség sorozatot vagy megpróbál egy osztállyal visszalépni. Ez viszont azzal jár, hogy
elveszítünk 20 tengelici fiatalt. Ezzel elveszítjük a teljes utánpótlási lehetıséget és utána csak
vidéki játékosokat tudunk majd bevonni a játékba, ami nagyon sokba fog kerülni az
egyesületnek illetve ezen keresztül a tengelici önkormányzatnak is, ha egyedüli szponzorként
együttmőködik a továbbiakban is. Nagyon kevesen támogatják az egyesületet, nagyon kevés
nézı van, hatalmas érdektelenségbe fullad sportágnak a követése. Ez részben betudható a
csapat gyenge szereplésének de visszaemlékezve 10 évvel ezelıtti dolgokra, akkor nagyon
ment a csapatnak, nagyon jó eredményeket értek el, és a tengeliciek akkor is csak 25-30 fıvel
többen látogatták a mérkızéseket, tehát akkor sem volt sokkal több nézı. Nagyon nehéz így
vezetni és rengeteg a munka még így is. Mindenféleképpen a vezetıségnek el kell határoznia,
hogy hogyan tovább és utána pedig az önkormányzatnak kell döntenie az egyesület
finanszírozásáról. Természetesen az egyesület vezetısége elfogadja a képviselı-testületnek a
véleményét, sıt kérem is a képviselı-testületet arra, hogy véleményezze a beszámoló alapján
az elvégzett munkát, tőzzön ki célokat, amit mi megpróbálunk megvalósítani, amennyiben
lehetıségünk lesz rá. Tehát mi igazodunk mindenképpen ehhez a döntéshez. Alapvetıen az
alapszabályunk is azt tartalmazza, hogy tengelici fiataloknak sportolási lehetıséget
biztosítsunk. Erre a támogatás, amit az önkormányzattól kapunk az elmúlt években 1 600 e Ft,
az idei évben 1 800 e Ft. Ez az összeg csak amatır labdarugók foglalkoztatására elegendı, a
legszükségesebb dolgokra költünk csak, mindenki társadalmi munkában végzi el a feladatát,
anyagi juttatásban senki nem részesül. Útiköltség kerül kifizetésre, amikor vidéki
mérkızésekre megyünk. Az önkormányzat mikrobuszai sajnos nem elegendıek, minden
alkalommal még 4-5 személyautó kell a csapattagok elszállítására. A 2009-2010-es
gazdálkodásról is tájékozódhat a képviselı-testület a beszámolóban. Ebbıl kiderül, hogy
milyen költségek merülnek fel és melyek azok, amelyek emelkedtek az évek folyamán.
Emelkedtek az orvosi költségek, a játékvezetıi díjak, hulladékszállítási díjat is fizetnünk kell,
mert azt már az üzemeltetı nem vállalta magára. Sajnos csökkentek a belépıjegyekbıl befolyt
bevételek, és csökkent az 1%-ból eredı bevétel is. Minden évben benyújtunk a Wesselényi
Alapítványhoz egy pályázatot. Az elmúlt évben még 130 e Ft volt a kapott összeg, míg az
idén ez is 55 e Ft-ra csökkent. Más pályázati lehetıségünk sajnos nincs. Az anyagköltségek
éves szinten körülbelül 900 e Ft-ot tesznek ki. Ha belegondolunk abba, hogy egy 1,5 ha-os
létesítmény és környékének karbantartásának és a gépek üzemeltetésének tudható be ez a
nagy összeg. Sportfelszerelések vásárlására is szükség van, ami éves szinten 180 e Ft. Szinte
minden évben valamilyen szponzortól kapunk vagy melegítıt vagy teljes garnitúrát. Legutóbb
a kistérségi településektıl kaptunk egy garnitúra melegítıt. 10 évvel ezelıtt a Rollecate Kft.tıl kaptunk. Azokra a felszerelésekre is vigyáztunk, azt megkapta az ifjúsági csapat, jó
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állapotban van még. Tehát megpróbálunk az anyagokkal, felszerelésekkel takarékosan bánni.
Igazából ez az önkormányzati támogatás, amit nagyon megköszönünk egy ilyen mőködésre
elegendı. Természetesen itt csak az anyagiakat említem, ezekkel kapcsolatos támogatásokról
beszélek. Természetesen emellett még jöhetne jobb eredmény, annak mi is nagyon örülnénk,
de jelenleg válságban vagyunk és igazából gondolkodunk rajta, hogy hogyan tudnánk ebbıl
kilábalni. Én mindenképpen szeretném a véleményeket kérni és a kérdésekre megadom a
választ. Valami iránymutatást kérek ezzel kapcsolatban, hogy merre tovább. Mindenképpen
úgy kell odaállni a játékosok elé, hogy tudjuk, mit akarunk és el szeretném mondani nekik,
hogy mit gondol a mőködésünk tevékenységérıl a képviselı-testület.
Gáncs István polgármester: Köszönjük szépen. Van esetleg valakinek kérdése?
Bátainé Réti Márta képviselı: Nekem csak egy észrevételem volna. A beszámolóból a
második bekezdésben utaltak arra, hogy a tömegsport és a szabadidı hasznos eltöltésének a
szervezése, stb. Lehet, hogy volt ilyen az egyesület életében, de errıl egy árva szó nem esik.
Úgyhogy amennyiben ez az egyesület egy szabadidıs, tömegsportos létesítmény, akkor lehet,
hogy nem csak a focidologgal kellene foglalkozni. Egy ilyen viszonylag kis település egy
saját csapatot nem biztos, hogy ki tud termelni magának. Mind ahogy mondta is a képviselı
úr, hogy elmennek innen. Az meg már csak ne forduljon elı, hogy vásárolunk játékosokat.
Kászpári György a Tengelici Sportegyesület elnöke: Elsısorban a labdarúgás sportágban
szervezünk kispályás tornákat. Ha vannak a sportcsarnokban ilyen rendezvények, akkor annak
a szervezésében mi is részt veszünk, valamint szabadtéri szintén kispályás labdarúgó tornákat
is szoktunk szervezni. Semmiféle más sportággal nem foglalkozunk igazából, csak a
labdarúgással. Elfogadom ezt az észrevételt, hogy lehetne talán mással is foglalkozni, de
mivel ez egy szakosztályos egyesület, ezért inkább csak erre gondoltunk, szabadidı sporton
belül a kispályás amatır labdarúgásra. Ezt próbáljuk segíteni. Van a településen egy teljesen
önálló egyesület, a kézilabda egyesület, kézilabda sporttal foglalkozik, ık pedig szintén,
amivel foglalkoznak, abban tudnak segíteni a község sportjában. Másik kérdés, hogy a
település képes-e labdarugókat alkalmazni, kinevelni? Jelenleg ez egy érdekes kérdés. Eddig
még ki tudta nevelni, mostanában már egyre nagyobb ilyen problémánk van. De azt is
elmondom, hogy 39 igazolt játékosból 35 tengelici játékos és ilyen statisztikai adattal a
környékben egyetlen egy település sem büszkélkedhet. Ennek ez a háttere, hogy mi helyiekkel
szeretnénk foglalkozni és nem szeretnénk azt, hogy egy 5-6 fıs idegen légiós társaság
idejöjjön és akkor elvegye a lehetıséget a tengeliciektıl. De lehet, hogy a dolognak az lesz
majd a vége, akkor viszont majd valószínő, hogy a szponzorálás is másképp lesz. Az is
elıfordulhat, hogy idejön Tengelicre egy szponzor és hoz egy egész csapatot, akkor megint el
kell gondolkodnunk, hogy mik azok a célok, amiket mi vállaltunk, amiket mi kitőztünk, hogy
egyáltalán mit teszünk mi annak érdekében, hogy Tengelic község sportjáért teszünk-e
valamit, vagy játszunk esetleg 50 embernek. A környezı településeken már viszont fizetett
játékosok vannak, akiket a szponzor fizet és akkor járják körbe a megyét, mindig arrafele
mennek, amerre érdekük kívánja és utána nem foglalkoznak azzal, hogy mi lesz annak a
településnek a sportjával. Nagyon sok környezı település leégett már teljesen, visszatértek ık
is az alaphoz, ahhoz, hogy a helyieket kell támogatni, és az önkormányzat is azokat
támogassa. Így járt Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Nagydorog, Kajdacs. Minket a nagy
botrányok, hazárdírozások elkerültek, de nem érezzük jól magunkat, tanácstalanok vagyunk
mi is – a vezetık és a játékosok is -. Keressük a kiutat, hogy hogyan lehetne csak egy kicsit
eredményesebbnek lenni és akkor azt elfogadná mindenki.
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Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen a beszámolót. Amit az önkormányzat részérıl
el kell, hogy mondjak az az, hogy pénzt az elkövetkezıkben csak annyit fogunk tudni adni,
amit eddig adtunk. Semmi többel nem számolhat az egyesület. Még mielıtt a lakosság
részérıl bárki azt mondaná, hogy ez nagyon sok pénz, azelıtt gondoljunk bele abba, hogy itt
40 ember sportol. A nagy pénz az nem ez. Ha az épületet is nekünk kéne fenntartani, az nem
ennyi pénzbe kerülne. Szeretném tájékoztatásképpen elmondani, hogy a sportcsarnok éves
fenntartása 4 millió Ft, a bevételünk azonban 300 e Ft. A sport sosem termel profitot, viszont
foglalkoztat. A sportcsarnok gondnokával is el kell beszélgetnünk arról, hogy mi az
eredménytelenségnek az oka. Ez személyben, anyagiakban keresendı. A sportcsarnok kiadása
a felkészítésre az idei évben biztosan nem lesz biztosítva a focistáknak, ehhez az
eredményhez úgy gondolom ez nem indokolt. Ezt az elnökségi ülésen el fogom mondani. A
tömegsportot már az általános iskolában kell elkezdeni, már ott elkezdték szoktatni a
„bırhöz” a gyerekeket. Ez jelenleg az iskolában nincs. Annak idején én azt kértem az
egyesülettıl, hogy botrányt nem szeretnék hallani. Ilyen nem is volt. A másik, amit kértünk,
hogy ne legyen az, hogy a csapat nem tud kiállni. Eredményeket nem kértünk, de azt sem
szeretnénk, hogy valaki szívességet tesz azzal, hogy elmegy focizni. Ha eddig eljutnánk,
akkor baj lenne, akkor az önkormányzat biztosan kivonul a támogatásból. Itt jönne az a
mondat, hogy van más sporttevékenység is, amire lehetne ennyi pénzt fordítani. Azt biztos,
hogy ha az önkormányzat kivonul ezekbıl a támogatásokból, akkor ezek az egyesületek
megszőnnek, hiszen más támogatási forma nincs erre. És sajnos akkor ezeknek a fiataloknak
megszőnik ez a programjuk. A önkormányzat azért azonban egy fillért sem fog fizetni, hogy
profi játékosok jöjjenek a településre focizni. De mi nem ezt akarjuk. A kézilabdásokat is
támogatjuk, sıt a tavalyi évben emeltünk is a támogatásukon, de ık kinevelik a kicsiket is. De
a 2 millió Ft-ot és a 260 e Ft-ot nem lehet összehasonlítani. Ki lehet ebbıl vonulni, be lehet
zárni a sportcsarnokot is, megmarad 6 millió Ft-unk, de akkor megszőnik ez a fajta
tevékenység a településen.
Szijártó József képviselı: Nekem csak annyi megjegyzésem lenne, hogy már régen tagja
vagyok a képviselı-testületnek. Több ilyen beszámolót meghallgattam. Egy biztos, hogyha az
eredmények másképp alakulnak, akkor nincs ez a hangulat, amelyrıl az elnökúr beszélt. Arról
mindenféleképpen kell beszélni, amit polgármester úr is elmondott, hogy azok a költségek,
melyek egy focicsapat, egyesület mőködtetéséhez kellenek, nincsenek szinkronban azzal,
hogy a sport, mint állami feladat önkormányzati feladatként is ott van és az állam igazából
erre nagyon minimális összeget vagy talán csak jelképes összeget szán. Innentıl kezdıdıen
ha nem tud egy falusi sportegyesület olyan hathatós szponzort, támogatót találni, tényleg csak
azokon az embereken múlik, akik viszik és vállalják a hátukon azt a kudarcot, amivel ez jár.
Én még emlékszem régen fiatal koromban nem az volt a divat, hogy egy itt felcseperedett
gyerek az elsı leendı alkalommal valahova, más sportegyesületbe igazol. İk itthon akartak
bizonyítani, meg sem fordult a fejükbe, hogy máshova menjenek. Ha ezek a tehetségek itt
lennének, akkor ezek az eredmények is mások lennének. Nyilvánvalóan azt is tudomásul kell
venni, hogy egy sportegyesületbe, ha nincsenek eredmények, ha nem tudunk olyat felmutatni,
ami egybetartja a gárdát, akkor eleve nagyon nehéz dolga van akár az egyesületnek, akár egy
elnökségnek, akár egy önkormányzatnak. Csatlakozva a polgármester úrhoz én úgy
gondolom, hogy ebbıl az összegbıl, amit az önkormányzat áldozni tud erre a feladatra,
valóban erre futja. Az, hogy lehet e tenni valamit ebben az ügyben, ki lehet e törni ebbıl, az
csak a vezetıkön múlik és a játékosokon elsısorban. De mindenféleképpen a jövıre nézve is
én úgy gondolom, hogy ezt a támogatási formát nem szabad megszüntetni, ezt a lehetıséget
nem szabad elvenni, mert ha a sport, ez az egyesület megszőnik Tengelicen, akkor
rettenetesen nehéz építkezés következik.
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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
113/2010. (XII.14.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Tengelici Sportegyesület munkájáról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

8./ Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2010. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a képviselı-testülettel
a tanyagondnoki beszámolót.
Tolnai Lászlóné jegyzı: a szociális szolgáltatásokról minden évben a képviselı-testületnek
számot kell adni. Az étkeztetésrıl szeptemberben megtörtént a beszámoló, most pedig a
tavalyi évhez hasonlóan decemberben a tanyagondnoki szolgálatról mondanék néhány szót. A
feladatokat a szociális törvény illetve a szakmai programunk írja elı. A tanyagondnoki
szolgálat 1996 óta mőködik. Szépen ki lett építve magában foglalva a 11 külterületet,
mindenféle nagyobb zökkenı nélkül végzi a feladatát. A személyi és tárgyi feltételek adottak,
a jövıre nézve vannak elképzelések. Jelenleg egy fı, Várnai Béla tanyagondnok látja el a
feladatok nagy részét, az ı helyettesítését Nyul Balázs látja el. A jövıre nézve lehet, hogy
szeretnénk majd ıt egy második tanyagondnoknak kijelölni, de ehhez el kell végeznie egy
tanfolyamot. A tanyagondnoknak továbbképzéseken kell részt vennie, van egy továbbképzési
terve. Várnai Béla a 60 kreditpontot – amit elıír a jogszabály – megszerezte. A szolgálat
bevételei az államtól jönnek, ami 1 663 750 Ft volt. Az összes kiadás 4 007 407 Ft-ot tett ki.
Így az önkormányzatnak ki kellett egészíteni 2 343 657 Ft-tal. Minden hónapban készít a
tanyagondnok egy kimutatást a feladatairól, behozza nekünk és a beszámolóban lévı
statisztikát az alapján készítettük el. A beszámolóban felsorolásra került, hogy mik a fı
feladatai és hány emberrel lép kapcsolatba a szolgálat során. Az idei évben két felügyeleti
szerv volt ellenırzésen, az elsı a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala volt, a
második pedig a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatala. Kisebb hibáktól eltérıen az volt az álláspont, hogy a feladatok maradéktalan
ellátásra kerülnek. Ami hiba volt – de azt ki is küszöböltük -, hogy a továbbképzési tervet
kellett elkészítenünk. Amit még a testület elé kell hozni, az pedig a szakmai program
módosítása, mert változtak a jogszabályok és igazítanunk kell, de azt majd a következı évben
elkészítjük.
Gáncs István polgármester: Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy ez lesz az a szolgáltatás,
amit utoljára fog az önkormányzat megszüntetni, ha rákényszerül. Annak idején, amikor ezt a
pályázatot be lehetett nyújtani, nagyon sokan megpályázták, olyanok is, akik nem is tehették
volna. A mi településünk azonban e nélkül már nem is tud mőködni. A tanyagondnokunk sok
hétvégét munkával tölt, hiszen sokszor megkérik erre. Nagyon sokat meg a tanyagondnok a
szabadidejében is. A mi szerkezeti felépítésünkbıl adódóan is nagyon sok ember függ a
tanyagondnoktól. A fejlesztések között szerepel a tanyagondnoki hálózat fejlesztése. A jövı
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évben szeretnénk vásárolni egy buszt, ami elsısorban iskolabuszként mőködne, erre
kiképezzük majd a tanyagondnokot is és Nyul Balázst is. Nekik felváltva ezt a feladatot el
kell látni, mert akkora rá az igény. Egyre kevesebb gyerek születik, korosodnak az emberek és
ez a szolgáltatás egyre inkább kiemelt pozíciót fog betölteni Tengelic Önkormányzatánál.
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
114/2010. (XII.14.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat 2010. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

9./ Együttmőködési megállapodás a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

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

Tolnai Lászlóné jegyzı: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 68. § (3)
bekezdése elıírja, hogy a költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet
megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok
együttmőködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet – az új államháztartás
mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII. 19.) Kormányrendelet figyelembevételével – a helyi
önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti. Az
együttmőködési megállapodásokat évenként, január 15. napjáig felül kell vizsgálni, és
szükség szerint módosítani. A megállapodásnak kötelezıen tartalmaznia kell a költségvetési
rendelettervezet megalkotására vonatkozóan a jogszabályban elıírt kötelezettségek
határidıben történı teljesítését. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat az elkészült
megállapodást a tegnapi ülésen tárgyalta és elfogadta. Néhány szóban tájékoztatnám a
képviselı-testületet a megállapodás tartalmáról. Az elsı rész az általános rész, azt foglalja
össze, hogy a szabályozás mire kell kiterjedjen. Utána idırendi sorrendben a költségvetés
egyeztetése, és elfogadásának rendje, a koncepcióval kapcsolatos teendık szerepelnek. A
kisebbségi önkormányzat mindig határozatban dönt mindenrıl, az ı határozatai bekerülnek a
helyi rendeletbe. Az együttmőködési megállapodás rögzíti a készpénz használatával
kapcsolatos teendıket, illetve hogy milyen számlával rendelkeznek, ahhoz hogyan tudnak
hozzáférni. Kis értékő tárgyi eszközzel rendelkezik nálunk a kisebbségi önkormányzat, így azt
könnyebb kezelni, mint a nagy értékőt, illetve nekik is el kell fogadniuk a féléves,
háromnegyed éves és éves beszámolójukat.

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
115/2010. (XII.14.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Tengelici Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal kötendı Együttmőködési Megállapodást az elıterjesztés szerint elfogadja.
Határidı: 2011. január 15.
Felelıs: Gáncs István polgármester

10./ Egyebek
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a mővelıdési ház
hivatalos átadója 2011. január 8.-án délután 3 órakor lesz, melyre mindenkit szeretettel
várunk.
Szeretném megköszönni a lakosság türelmét az orvos váltás idején. Bízunk abban, hogy
mostantól kezdve zökkenımentesen zajlik majd a háziorvosi ellátásunk, hiszen egy fiatal, jól
együttmőködı háziorvost sikerült a kapnia a településnek.
Az eddigiekhez hasonlóan jövıre is szeretnénk igényelni a folyószámla-hitelkeretet, melynek
összege 20 millió Ft. Reményeink szerint nem lesz rá szükségünk, de ha a mőködésben
finanszírozási problémák merülnek fel, lehetıségünk legyen hitelt felvenni. A 2011-es évben
pozitív mérleggel fordulunk, annak ellenére, hogy nagyon sok mindent kifizettünk a
fejlesztésekre önerıbıl, egy forint hitelfelvétel nélkül. De januárban lesz két nagy tétel
kifizetésünk, ami összesen 15 millió Ft és elıfordulhat, hogy igénybe kell venni a
hitellehetıséget.

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
116/2010. (XII.14.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete folyószámla hitelt vesz fel a
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél 20.000 ezer Ft összegben, mőködési
feladatokhoz kapcsolódó folyamatos fizetési kötelezettségek biztosítására.
Az igénybevétel idıtartama 2011. január 1-jétıl 2011. december 31-ig.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a bank által kért nyilatkozatok megtételére,
valamint a szerzıdés megkötésére.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Polgármester
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Gáncs István polgármester: A következı téma a tengelic-szılıhegyi óvoda létesítésének
lehetısége. Úgy gondolom, a képviselı-testület megismerte a lehetıségeket. Jelenleg nem sok
esélyét látom Tengelic-Szılıhegyen egy óvodai csoport létesítésére. elsıdlegesen egy
iskolabusz-vásárlásra látok lehetıséget, ami háztól házig viszi a gyerekeket. Gondok arra,
hogy Tengelic-Szılıhegy mellett a többi külterületrıl is ez az iskolabusz hozná be a
gyerekeket az óvodába és az iskolába is. Egyben kérem az iskola és az óvodavezetıket is,
hogy ösztönözzék a szülıket arra, hogy ide írassák gyermeküket, hiszen már megoldott lesz a
gyerekek szállítása.
Éppen ezért javasolom, hogy a következı tanévben ne támogassuk a tengelic-szılıhegyi
óvodai csoport létesítését.

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
117/2010. (XII.14.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Tengelic-Szılıhegyi óvodai csoport
létesítését nem tervezi a 2011/2012-es nevelési évben.
Határidı: Közlésre Azonnal
Felelıs: Polgármester

Gáncs István polgármester: megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a
következı egyebek napirendi pontot a testület tagjaival.

Tolnai Lászlóné jegyzı: A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. Törvény
40.§.(3) bekezdése írja elı, hogy a köztemetıkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat
rendeletben állapítja meg és a díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. Az alábbi díjakat lehet
megállapítani: a temetési hely, illetıleg az újraváltás díja, a temetkezési szolgáltatók
kivételével a temetıben vállalkozásszerően munkát végzık által fizetendı temetı-fenntartási
hozzájárulás díja, (pl: sírkıállítás, bontás, felújítás), a temetıi létesítmények, illetve az
üzemeltetı által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által
fizetendı díj. ( pl: halott hőtés, ravatalozó használati díj). A temetıkrıl és a temetkezésrıl
szóló rendeletünkben csak a temetési helyek díjai lettek meghatározva a másik kettı díjtétel
nem. A temetési helyek díjai utoljára 2007. júliusától emelkedtek a csatolt melléklet szerint.

Gáncs István polgármester: Javasolom, hogy a temetési helyek díjait 2011-ben sem emeljük.

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
118/2010. (XII.14.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló
11/2000(IX.15) számú rendelet mellékletében meghatározott díjmértékeket felülvizsgálta. A
felülvizsgálat során a rendelet módosítását nem tartja indokoltnak, a díjmértékeket
változatlanul hagyja.
Határidı: azonnal.
Felelıs: polgármester

Gáncs István polgármester: a kolbásztöltı fesztiválunkat az önkormányzat a betervezett
költségek terhéig támogatta. Az egyéb bevételeket és támogatásokat figyelembe véve
sikeresnek ítéltük meg a rendezvényt, 300 e Ft-ot tudunk a 3T Civil Szervezet által a falu
toronyórájának javítására fordítani.
A közmunkaprogram december 31-tıl megszőnik ebben az országban. 2011. január 1-jétıl új
stratégia fog kialakulni. Tengelic Önkormányzata továbbra is szeretne ilyen munkát folytatni,
de még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan lesz ennek a menete. Lesz rövid távú és hosszú
távú munkaviszony. Viszont december 31-én ezzel megszőnik a gyerekkísérınek, az
iskolaportásnak és három közmunkásunknak a munkaviszonya. Az ı helyettesítésüket is meg
kell majd oldani.
Ennyi megbeszélnivaló volt ezen a testületi ülésen. Szeretnék áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánni mindenkinek.

11./ 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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