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Tolnai Lászlóné
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jegyzı
gazd. üi.
CKÖ elnök

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.

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

Gáncs István polgármester:
- 2/2011. Faluház használati szabályzatának jóváhagyása. A szabályzat
kihirdetésre került.
-4/2011. A község településrendezési terve 3. számú módosítását határozata el a képviselıtestület. A határozatról értesítettük a tervezıt és a két kérelmezıt.
-5 /2011. A képviselı-testület úgy határozott, hogy részt vesz a 2011. évi iskolatej
programban, és 2011. június 15-ig biztosítja az iskolatejet a tengelici óvódában és általános
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iskolában a gyermekeknek. A képviselı-testületi határozatot Zomba mint gesztor
önkormányzat megkapta.
-6/2011. A képviselı-testület elfogadta a TEIT Társulási Megállapodásának módosítását, a
döntésrıl a határozatot elküldtük.
-7/2001. A képviselı-testület egyetértett a 22-670-1/2010-e törvényességi észrevétellel. A
képviselı-testület döntésérıl készült határozat kivonatot 2011. január 31-ig megküldtük a
Tolna Megyei Kormányhivatalnak.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejő
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselıtestület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta.

Tengelic Község Önkormányzatának
11/2011. (II.15.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesternek a 2/2011., 4/2011.,
5/2011., 6/2011. és a 7/2011. számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést elfogadja.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.

Napirendi javaslat:

Elıterjesztı:

1./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról

Gáncs István
polgármester

2./ A 2011. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

3./ Döntés a köztisztviselık és közalkalmazottak 2011. évi
cafetéria-juttatásának keretösszegérıl

Gáncs István
polgármester

4./ Jelentés az önkormányzat közmővelıdési feladatellátásának
szakfelügyeleti célvizsgálatáról

Gáncs István
polgármester

5./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

6./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
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Napirend tárgyalása:

1./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézıt, hogy ismertesse az
elıterjesztést. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta.
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézı: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
Törvény 77.§. (1) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatoknak a költségvetésük
elfogadásáig be kell számolniuk képviselı-testületüknek az átmeneti gazdálkodás
végrehajtásáról. A beszámoló a január 1. és február 8. közötti idıszakról szól. Összegeztük,
hogy mennyi kiadásunk és mennyi bevételünk volt, mivel indultunk és mivel zártuk az
idıszakot. Hitelállománnyal nem fordultunk, sem mőködési, sem felhalmozási hitelünk nem
volt. 27 397 e Ft-tal fordult az önkormányzat, ez a költségvetési elszámolási számlánkon lévı
pénzeszközt és a pénztárunkban lévı pénzeszközt jelenti. A költségvetési számlára ez alatt az
idıszak alatt 13 535 e Ft bevétel érkezett. Azt még szeretném elmondani, hogy csütörtökön
kénytelenek voltunk folyószámlahitelt igénybe venni, ugyanis a Zombai Intézményi
Társulásnak el kellett utaljuk a februári támogatási összeget. De ez a hitel csak két napig állt
fenn, mivel idıközben megérkezett a pályázati pénzünk.
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
12/2011. (II.15.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a polgármester által beterjesztett, az
önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóját megvitatta és azt elfogadta.

2./ A 2011. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: a pénzügyi bizottság és a szociális bizottság is tárgyalta a
napirendi pontot és elfogadásra javasolta. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden
testületi tag megkapta. Elmondanám, hogy a 2011-es év nagyon szigorú év lesz a költségvetés
terén, elsısorban a mőködés fenntartását tartjuk elsıdleges célként és utána következhet
minden más. A fejlesztéseket egyenlıre visszaszorítjuk, amíg minden olyan bevételünk meg
nem érkezik az önkormányzathoz, hogy biztonságban tudjunk tervezni. Nagy volumenő
pályázatokat az idén maximum benyújtani fogunk, de finanszírozni nem. Az önkormányzat
elkötelezte magát az iskola 7. 8. osztályának visszaállítására, valamint az ehhez kapcsolódó
iskolabusz megvásárlására. Ezek már mind szerepelnek a költségvetésben. Megkérem
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézıt, hogy ismertesse a testület tagjaival a napirendi
pontot.
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Barabási Ildikó gazdálkodási ügyintézı: röviden összefoglalnál a 2011-es év költségvetését.
Az idei évtıl megváltozott a költségvetési rendeletünk szerkezete. Elıször a kiadásokat
foglalnám össze. A mőködési kiadásaink, amelyek a személyi kiadásokat, különbözı
járulékokat, dologi kiadásokat, államháztartáson belülre, kívülre átadott pénzeszközöket,
társadalom és szociálpolitikai juttatásokat illetve a tervezett maradványt tartalmazza 255 938
e Ft-ra terveztük. Felhalmozási kiadásaink 9 600 e Ft-ot jelentenek. Ebbıl beruházásra 4 000
e Ft-ot fordítunk, felújításra 300 e Ft-ot, államháztartáson kívülre felhalmozási támogatást
1 300 e Ft-ot kívánunk nyújtani és felhalmozási célú tartalékra pedig 3 600 e Ft-ot tettünk
félre. A költségvetési kiadásaink így 265 538 e Ft-ot jelentenek. Röviden elmondanám a
bevételeinket is. A mőködési bevételeink összességében 210 538 e Ft. Ezek állnak az
intézményei mőködési bevételeibıl, helyi adókból, átengedett központi adókból, az államtól
kapott különbözı normatív támogatásokból, az egészségbiztosítási alaptól kapott
finanszírozásból és az elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatásból. A két összeg
között van különbség, tehát ez azt mutatja, hogy a költségvetési bevételeink kevesebbek, mint
a kiadásaink. Ennek a hiánynak a finanszírozására az elızı évi pénzmaradványt vesszük
igénybe. Erre a hiány-finanszírozásra 55 000 e Ft-ot állítottunk be, amelybıl 45 400 e Ft a
mőködési hiány fedezésére és 9 600 e Ft-ot a felhalmozási hiány fedezésére szolgál. Így tehát
a kiadási és bevételi fıösszegünk 265 538 e Ft lesz 2011-ben.

Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. Tájékoztatásként elmondanám, hogy
reményeink szerint plusszal tudjuk végigvinni a 2011-es évet és nem lesz szükség
hitelfelvételre. Nagyon sok helyen főtési szünetek vannak az iskolákban, a fejlesztésrıl
álmodni sem mernek, iskolák átszervezése, munkahelyek megszüntetése van folyamatban. A
finanszírozási oldalon olyan nagy lyukak tátonganak, amelyeket nehéz pótolni. Kisebb
települések csaknem képtelenek is erre. 2011-ben a következı beruházásokat tervezi az
önkormányzat: szeretnénk befejezni a Móra Ferenc utca járdáját. Ez a szakasz körülbelül 80
méter. A Petıfi utcában a központtól elindulva csapadékvíz-elvezetıt szeretnénk kialakítani,
valamint ugyanebben az utcában az út egy részérıl hiányzik a nemes padka és ezt szeretnénk
rendbe tenni. Iskolabusz vásárlását tervezi az önkormányzat, amely 12 millió Ft-os beruházás
lesz. Az a tervünk, hogy az összes külterületen lévı gyereket iskolabusz segítségével
szeretnénk visszahozni településünk általános iskolájába. Elkülönítettünk 1 000 e Ft-ot a
költségvetésben épületek homlokzatának felújítására. Ez a tervünk még nem teljesen
kidolgozott, de majd erre a képviselı-testület egy pályázatot fog kiírni. Lesz egy nagyobb
beruházás, amely a Szedres-Tengelic összekötı útszakasz felújítását foglalja magába. Ez nagy
felfordulással fog járni és az önkormányzatnak valamilyen anyagi ráfordítással biztosan hozzá
kell járulnia. Az egészségházzal szemben szeretnénk egy 12 férıhelyes parkolót kialakítani,
ehhez biztosan hozzá kell járulnunk. Ezek azok a fejlesztési feladatok, amelyek a 2011-es
évben jelentkezni fognak. Tengelic-Szılıhegy esetében egy 600 e Ft-os keretet biztosítunk,
amelyet rugalmasan fogunk kezelni, vagyis megpróbálunk a kéréseknek eleget tenni. De
nagyon óvatosnak kell lennünk az idei évben, mert a 7. osztály újraindítása több millió Ft-ot
visz majd el, és pluszban hozzájön még költségként az iskolabusz vásárlása is. Én már most
elıre kérem a lakosság türelmét az útfelújítással kapcsolatosan, mert biztosan sok por lesz,
részleges útlezárások lesznek, sok kocsibejárót fognak felszedni, maga az egész beruházás
egy hosszabb volumenő dolog, de úgy gondolom, hogy megéri meghozni az áldozatot.
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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:
4/2011. (II.15) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a 2011. évi költségvetésrıl szóló 4/2011. (II.15.) számú
rendeletet az eredeti elıterjesztésnek megfelelıen.

3./ Döntés a köztisztviselık és közalkalmazottak 2011. évi cafetéria-juttatásának
keretösszegérıl
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra
javasolta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a testület tagjaival a
napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyzı: a jogszabály nem változott miszerint a cafetéria juttatás éves összege
nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél tehát 193 250 Ft-nál és nem lehet
magasabb a illetményalap huszonötszörösénél, tehát 966 250 Ft-nál. Azonban a 2011. évi
költségvetésrıl szóló törvény kimondja, hogy a köztisztviselıknek, közalkalmazottaknak az
éves cafetéria juttatása maximum 200 000 Ft lehet. Tavaly a köztisztviselık 13 000 Ft-ot, a
közalkalmazottak pedig 12 000 Ft-ot kaptak étkezési hozzájárulás címén. Az idei évben a
köztisztviselıknek 1 000 Ft-tal emelnünk kell a cafetériájukat, mert csökkent a munkáltatói
SZJA 25 %-ról 19,04 %-ra és így nem érné el az illetmény alap ötszörösét ez az összeg. Így a
köztisztviselık közszolgálati szabályzatát is módosítanunk kell. A közalkalmazottaknál ilyen
gond nincs.
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
13/2011. (II.15.) számú Képviselı-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a köztisztviselık cafetéria
juttatásának 2011. évre vonatkozó keretösszegét mindösszesen nettó 1.512.000.-Ft
összegben határozza meg.
2. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelıen a
közszolgálati szabályzat módosítására tegyen intézkedést.
3. Tengelic
Község
Önkormányzata
Képviselı-testülete
az
önkormányzat
közalkalmazottainak és a határozatlan idıre kinevezett, Munka Törvénykönyvének
hatálya alá tartozó dolgozóinak 2011. évi cafetéria-juttatását mindösszesen nettó
2.736.000.-Ft összegben állapítja meg.
Határidı: 2011. február 28.
Felelıs: jegyzı
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4./ Jelentés az önkormányzat közmővelıdési
célvizsgálatáról
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

feladatellátásának

szakfelügyeleti

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

Tolnai Lászlóné jegyzı: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. a
Nemzeti Erıforrás Minisztériumtól jött ki egy szakember a közmővelıdési feladatellátást
vizsgálni. Legutoljára 2002-ben nézték ezt a feladatot, és azt vizsgálták meg, hogy a 2002-es
jelentés óta az önkormányzat elvégezte-e azokat a feladatokat, amelyeket akkor elıírtak
illetve, hogy jelenleg milyen a közmővelıdési feladatellátásunk. Az ellenırzési jelentés
nagyobb része arról szólt, hogy a 2002-es ellenırzés óta megvalósultak-e az akkori
jelentésben elıírt feladatok, kisebb részben pedig, hogy jelenleg milyen a közmővelıdési
feladatellátás feltételrendszere a településen és felhívja a figyelmet a feltárt hiányosságra. A
jelentésben leírt hiányosság a faluház felújításával és a mővelıdésszervezı állás betöltésével
megszőnt. A leginkább kifogásolt terület a mővelıdési ház volt, a felújítására pályázatokat
adott be annak idején a képviselı-testület, melyek nem nyertek. A faluház azóta elkészült, ez
a feladat megoldódott, teljesítettük az intézményi, személyi feltételeket és ami a
közmővelıdéshez hozzátartozik. Az önkormányzat közmővelıdési rendeletében
módosítanunk kell a jogszabályi hivatkozást is, miszerint a „kulturális javak” szövegrészt ki
kellett venni a szövegbıl. Ezeket a feladatokat írta elı a minisztérium.

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
14/2011. (II.15.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a
közmővelıdés feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról szóló jelentést.

5./ Egyebek
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: tájékoztatásképpen szeretném elmondani, hogy a gazdasági
program elkészítése 4 évre szól. Ennek az irányvonalait legkésıbb március hónapra
szeretnénk összerakni. Már van képviselı-társam, aki szolgáltatott valamilyen tervezetet, de
megkérem a többieket is, hogy a következı testületi ülésig hozzák be a javaslataikat.
Az iskolabusz beindítására azért van szükség, mert településünk külterületeirıl sok gyerek
nem a Tengelici iskolába jár, hiszen nem tudják megoldani a beutazást. Viszont, ha
visszaállítjuk a 7. 8. osztályt és rááldozunk ennyi költséget, akkor a gyerekek létszáma nem
fogyjon az intézménybıl, hanem növekedjen. Viszont ehhez vissza kell csábítani a
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külterületeinken élı gyerekeket és szülıket. Megkérem Szijártó József intézményvezetı urat,
hogy ismertesse a testület tagjaival, szerinte miért van szükség az iskolabusz beindítására.

Szijártó József intézményegység-vezetı: fogalmaztunk meg egy levelet a szülıknek, azon
szándékunk kinyilvánítására, hogy a külterületen élı gyerekeket óvodába, iskolába a központi
településrészre szeretnénk beszállítani iskolabusszal. Jelenleg a rendszerben 170 fı óvodás és
iskolás van, viszont ennek 30 %-a külterületen élı gyerek. Közel 40 olyan gyerek van, aki a
következı esztendıben a külterületrıl ide jöhetne óvodába és iskolába. Az biztos, hogy az
iskolabusz beindítása komoly kísérlet lesz és én bárhol ezzel kapcsolatban nyilatkoztam,
mindenütt óvatosságra intettem az embereket.
Azok, akik a rendszer kezdetén állnak, tehát most kezdik az óvodát vagy az iskolát, náluk
minden bizonnyal egy komoly jelentıséggel bír majd az iskolabusz beállítása. Ha Júliamajort
nézem, onnan például megoldott a gyerekek beutazása.
Azt tudjuk, hogy Tengelic-Szılıhegy esetében is problémát okoz a beutazás, hiszen egy
órával elıbb fel kell kelniük, hogy a menetrend szerinti buszt elérjék. Ha a táblázatban az
adatokat megnézem, akkor a legnagyobb „kintlévıségünk” Jánosmajor tekintetében 13 fı,
Katalinpuszta tekintetében 8 fı. Ez már azt feltételezi, hogy abból az irányból 1 fuvarra való
gyerek biztosan van. Nagyon fontos lesz az, hogy a szülıkkel személyesen is beszélgessünk,
meghívjuk ıket nyílt napra, ahol tájékoztatót kapnak és egy hosszú folyamat veszi kezdetét.
Én úgy gondolom, akkor is elégedettek lehetünk, ha elsı alkalommal 2 forduló buszt
megtöltünk a külterületi gyerekekkel. Ez egy kezdeti lépés és minden bizonnyal, akiket
sikerül most a rendszerbe beillesztenünk, azok itt fogják az iskolát befejezni. Ez egy plusz
szolgáltatás az önkormányzatnak, amire normatív támogatást is fog tudni igényelni. A
költségeket majd az elsı év kapcsán látjuk, de biztos, hogy ez egyfajta befektetés lesz a jövıre
nézve.

Gáncs István polgármester: szeretném, ha a tanév végére minden ehhez szükséges információ
a birtokunkban lenne. Több döntést kell még ezzel kapcsolatban hoznia a képviselıtestületnek, de azokat majd a következı testületi ülésen beszéljük meg.
A következı egyebek pont a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás
társulási megállapodásának módosítása. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy
ismertesse a testület tagjaival a napirendi pontot.

Tolnai Lászlón jegyzı: a módosításról szóló elıterjesztést minden testületi tag megkapta.
Arról a társulásról van szó, ahová mi a házi segítségnyújtással társultunk. A módosításkor
minden egyes önkormányzat képviselı-testületének – aki a társulásban van – határozatot kell
hoznia a döntésrıl. A társulási megállapodást most egységes szerkezetben küldték meg, de
mivel csak ma tudtuk kiosztani az anyagot, ezért elmondanám, hogy miben módosult a
társulási megállapodás. Elsıként az általános rendelkezések közül a 6. pont módosult,
miszerint az eredeti megállapodásban a 2008. évi CV. Törvényt írták be, amit idı közben
hatályon kívül helyeztek, így azt az Áht.-ra kellett módosítani. A másik módosítás ugyanitt az
általános rendelkezéseknél van, eddig csak 9 bekezdés volt, ez kiegészül még kettı
bekezdéssel, amit szintén törvényi változás ír elı, méghozzá a szociális törvény módosítása.
A harmadik módosítás a III. fejezetben a 3. és a 4. pontban van, miszerint a szövegben lévı
„egyetértés” szót „vélemény kikérésre” kellett cserélni. A IV. fejezet 3. pontjában
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rendelkeztek arról, hogy ha egy tagönkormányzat nem fizette meg a rá esı hozzájárulást,
akkor azt azonnal beszedési megbízással le lehetett venni a számlájáról. Most ezt nem
azonnali beszedési megbízásnak hívják, hanem beszedési megbízásnak. Az V. fejezet egy 7.
ponttal egészül ki, amelyre a társulási törvény elıírása miatt volt szükség, a megszőnéskor a
vagyonról is rendelkezniük kell a társult tagoknak. Ezek voltak a társulási megállapodás
módosításai.

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
15/2011. (II.15.) számú Képviselı-testületi határozata
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 Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási megállapodásának
módosítására vonatkozó elıterjesztést megtárgyalta és a társulási megállapodás
módosítását a mellékletnek megfelelıen jóváhagyja.
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási
megállapodás aláírására.

Határidı: közlésre azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a következı napirendi pont a jegyzı 2010. évi
teljesítményértékelésérıl szóló tájékoztató. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden
testületi tag megkapta. A jegyzı 2010. évi teljesítmény céljai a következık:
1. Fokozott figyelmet fordítson az elıterjesztések törvényes, pontos és színvonalas
elıkészítésére, a rendeletek, határozatok elkészítésére vonatkozó tartalmi követelmények
betartására.
2. Fordítson gondot az önkormányzati beruházások elıkészítése és lebonyolítása során a
közbeszerzési törvény elıírásainak betartására.
3. A felügyeleti jogkörben tartott törvényességi ellenırzések során a feltárt hiányosságok,
hibák elemzését végezze el és a jogalkalmazási gyakorlatot ennek megfelelıen változtassa
meg.
4. Törekedjen a 2010. évi országgyőlési és helyhatósági választások jogszerő és szakszerő
lebonyolítására, a választási bizottságok tagjainak megfelelı felkészítésére.
5. Figyeljen arra, hogy a hatósági feladatok ellátása során az ügyintézık törekedjenek a
szakszerő ügyintézésre, tájékoztatásra, tanácsadásra és információ nyújtására.
A teljesítménykövetelményeket a jegyzıasszony teljes mértékben teljesítette. Ezúton
szeretném megköszönni jegyzıasszony egész évi munkáját és a továbbiakban is sikeres
munkát kívánok neki.
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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
16/2011. (II.15.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic
Község
Önkormányzata
Képviselı-testülete
teljesítményértékelésérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

a

jegyzı

2010.

évi

Gáncs István polgármester: a közmunkaprogramról szeretném tájékoztatni a testület tagjait.
Ezzel kapcsolatban a kormánynak teljesen más elképzelései vannak, az eddigihez képest
teljesen megváltoztatta az ellátási részét és a foglalkoztatási részét. Jelenleg pénzkereteket
határoztak meg, ami azt jelenti, hogy 6 órás foglalkoztatásban volt egy pénzkeret, amit az
önkormányzat felhasználhatott, ha szükségét látta. A mi településünk 100 %-ban élt és élünk
is ezzel a lehetıséggel. Az idei évben 6 órában 4 fıt foglalkoztatunk. Ebbıl 2 fı már
dolgozik, egyik az iskolaportás szolgálatot látja el, a másik pedig a gyermekkísérı feladatot
Szılıhegyrıl. A másik két fı pedig egyéb kisegítı feladatokat fog ellátni. Négy órás
foglalkoztatást is szeretnénk az idén igénybe venni, itt 40 fıt szeretnénk alkalmazni
különbözı brigád- és idıintervallum beosztásokban. Ezt a foglalkoztatást április 1-tıl
szeretnénk elkezdeni. Természetesen elsısorban ugyanazok a feladatok lesznek, mint az
eddigi években. Szerencse, hogy az idei évben változtatták meg ezt a rendszert és nem a
tavalyiban, mert az iskola és a mővelıdési ház felújításakor rengeteget spóroltunk a
közmunka-program segítségével. Folytatódik a járdaszakaszok felújítása is 1-2 hónapon
keresztül illetve azokat a munkákat fogják elvégezni, amelyek az önkormányzatok feladatai
közé tartozik. Ezek a foglalkoztatások októberig fognak tartani, amelyek számításaink szerint
ugyanolyan hasznot fognak hozni, mint ahogy ez a megelızı években történt. Annyit
szeretnék még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy akit az önkormányzat kijelöl
munkavégzésre, annak azt el kell vállalnia. Abban az esetben kap ez alól felmentést, ha
egészségügyileg alkalmatlan vagy munkaviszonyt létesít. Ha ennek a kötelezettségnek valaki
nem tesz eleget, abban az esetben az önkormányzat egy évig felfüggesztheti az ellátását és fel
is fogja függeszteni.

Szeretném felkérni a civil szervezeteket, hogy a benyújtott pályázataikban legyenek szívesek
segíteni minden olyan dologban, ami az önkormányzat feladatát segíti. Van még egy
mővelıdési házunk, ahol egy kulturális udvart szeretnénk létrehozni. Ehhez azonban
megfelelı forrás szükséges.

Az idei évben is nagyon minimális segélyt fog adni az önkormányzat, pénzben pedig szinte
semmit. Természetbeni juttatás lesz, élelmiszer vagy tőzifa. Az sem titok, hogy az
önkormányzat a tulajdonában lévı fás részeket elkezdte kitisztítani, hiszen a mi
tulajdonunkban van az összes földes út, melyeknek két oldalát rendben kell tartani illetve
figyelnünk kell az autópálya melletti részekre is. Erre sem technikai, sem emberi feltételeink
nincsenek, ezeket a famunkákat kiadtuk jelentkezıknek azzal a feltétellel, hogy rendesen
elvégzik a feladatot és a kitermelt fa 1/3 részét beszolgáltatják az önkormányzat részére. A
munkálatokra még lehet jelentkezni. Ezzel próbáljuk majd fedezni ısszel a rászoruló
lakosság faigényeit. Az élelmiszerbankkal szeretnénk továbbra is együttmőködni. Tavaly 15
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tonna élelmiszert osztottunk ki a településen. Ezáltal minimálisra csökkent azoknak a
segélyezetteknek a száma, akik megjelentek az önkormányzatnál.

6./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

Szijártó József képviselı: Ritka nehéz pillanatokat éltünk meg a múlt hét során, mert ennyi
beteg gyerek sem az óvodában, sem pedig az iskolában nem volt még. Ez okból el kellett
halasztanunk az óvodai és az iskolai farsangi mulatságot is. Ezúton szeretném meghívni
képviselı-társaimat, polgármester urat, jegyzıasszonyt eme rendezvényeinkre.
Örömteli dolog számomra az, hogy tolmácsolhatom igazgató úrnak illetve a társulási tanács
elnökének a köszönetét arra vonatkozóan, hogy sikerült azt a pályázatot lebonyolítani,
amelynek során Zomba, Harc és Tengelic közintézményei közül az óvoda és az iskola
megújult. Készült a pályázat keretében egy fali naptár, melyet szeretnék mindenkinek
átnyújtani és egyben megköszönni mindenkinek azt a döntést, amelyet a 7. 8. osztály
visszaállításáról hoztak. Köszönöm polgármester úrnak mindazt a munkát, amelyet ebbe
fektetett. Én nagyon bízom abban, hogy iskolánk létszáma a továbbiakban nıni fog és egy
olyan intézménye lesz a településnek, melyre büszkék lehetünk.

Gáncs István polgármester: Köszönjük szépen. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék
elmondani, hogy a projekt lezárására egy nagyszabású rendezvénnyel készülnek. Pünkösd
napján lesz a településünkön egy koncert, melynek mi adunk helyet. A megújult iskola
udvarán az Orosházi Fúvószenekar fog egy nagyszabású koncertet adni közel másfél órában
településünk lakossága számára. Ez majd annak idején megfelelıen kihirdetésre kerül.

Még egy bejelentést szeretnék tenni. A 3T Civil Szervezet március 11-én jótékonysági
koncertet szervez a református templom órájának cseréjére a mővelıdési házban. Kérjük, ha
tudnak, akkor egy kicsi adománnyal járuljanak hozzá a kezdeményezéshez. Már nem sok
hiányzik a javítási költségbıl, de mindenképpen szeretnénk, ha ez a toronyóra elkészülne.
Reményeink szerint húsvét reggelén fog elıször megszólalni a harang.

A polgármester megállapítja, hogy más 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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