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Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem
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Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Jilling Tibor
Kászpári György
Szijártó József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:

Tolnai Lászlóné
Barabás Ildikó
Kömüves Istvánné

jegyző
gazd. üi.
adóig. üi.

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

Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt,
képviselő-társaimat és minden megjelent vendéget.
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett
intézkedésekről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester:
- 9/2011. A képviselő-testület elvi hozzájárulását adta a polgármester végkielégítésének
biztosítása érdekében életbiztosítási szerződés megkötésére. A szerződés az Allianz Hungaria
Biztosító Zrt-vel megkötésre került.
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-13/2011. A köztisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatásának 2011. évi
keretösszegét a testület elfogadta. A köztisztviselők közszolgálati szabályzatát ennek
megfelelőn a jegyző módosította.
-14 /2011. A képviselő-testület elfogadta a közművelődési feladatellátás szakfelügyeleti
célvizsgálatáról szóló jelentést. A döntésről a határozatot elküldtük a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumnak.
-15/2011.A képviselő-testület jóváhagyta a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. A
döntésről Szekszárd Polgármesteri Hivatalát értesítettük.

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

Tengelic Község Önkormányzatának
17/2011. (III.22.) számú Képviselő-testületi határozata

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 9/2011., 13/2011.,
14/2011., és a 15/2011. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
elfogadja.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.

Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló7/2010 (II.16.)
számú rendelet módosítása

Gáncs István
polgármester

2./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Tolnai Lászlóné
jegyző

3./ Az önkormányzat gazdasági programjának meghatározása

Gáncs István
polgármester

4./ Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzésről

Tolnai Lászlóné
jegyző

5./ A civil szervezeteknek nyújtott 2010. évi önkormányzati
támogatások elszámolása

Gáncs István
polgármester

3

6./ Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása

Gáncs István
polgármester

7./ Zomba körzeti Intézményi Társulás 2010. évi elszámolása

Gáncs István
polgármester

8./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

9./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

Napirend tárgyalása:

1./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010(II.16) számú rendelet
módosítása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a rendelettervezet módosítását. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra
javasolta.

Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: a kiküldött anyagban szerepel az, hogy miért volt
szükség ezekre a módosításokra. Vannak olyan bevételeink, amelyek nem teljesültek az
eredeti tervhez illetve a módosításokhoz képest. Ezeket csökkentenünk kellett. Vannak olyan
bevétel előirányzatok, amelyek azonban magasabban teljesültek. Ezeket is korrigálnunk
kellett. A bevétel növekedésünk így 26 431 e Ft. Ennek egy része felhalmozási, másik része
működési bevétel volt. A felhalmozási rész a felhalmozási tartalékunkat növelte, a működési
bevétel növekedés egy része pedig az általános tartalékunk terhére került elszámolásra. A
működési kiadásainknál jobbára a kisebbségi önkormányzatnál kellett előirányzatot
módosítani, ez átrendezést jelent, illetve a polgármesteri hivatalnál is az egyes
jogcímcsoportok közötti átrendezésről van itt lényegében szó. Ugyanez érvényes a
beruházásokra is. Erre azért volt szükség, mert a pénzügyi beszámolónkat nem így kellett a
Magyar Államkincstárhoz elküldenünk. Ez volt a 2010. évi költségvetés utolsó módosítása.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
5/2011. (III.24) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
7/2010(II.16) számú rendelet módosításáról szóló 1/2011. (III.22.) számú rendeletet az eredeti
előterjesztésnek megfelelően.
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2./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a testület tagjaival a
napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: a tavalyi évi alakuló ülésen döntött úgy a testület, hogy felülvizsgálja
a saját Szervezeti és Működési Szabályzatát 2011. március 31-ig. Ezért a mai ülésre a
módosításról döntést kell hoznia a testület tagjainak. A Szervezeti és Működési Szabályzat a
testület szerveit, feladatait, hatásköreit, az üléseket tartalmazza, illetve mellékleteket és
függelékeket. A tervezet elég nagy volumenű, de úgy gondolom, hogy elég részletesen bele
kell foglalni a rendeletbe, mert ez alapján működik gyakorlatilag a képviselő-testület. Amit
kiemelnék az az, és azért szeretném, hogy egy új rendeletet fogadjon el a testület, mert a régi
szabályzat tartalmazta azokat a törvényeket, illetve a törvényekből kiragadott előírásokat,
amiket már az új jogszabályszerkesztésről szóló kormányrendelet és jogalkotásról szól
törvény úgy mondja ki, hogy nem engedi meg ezekből a magasabb szintű jogszabályokból a
helyi rendeletekbe belekerüljenek a rendelkezések. Ezeket a rendeletből ki kellett venni.
Semmilyen szinten szó szerint nem kerülhetnek bele, azokra csak hivatkozni lehet majd.
Azért gondoltam, hogy egy új Szervezeti és Működési Szabályzatot alkotna meg a képviselőtestület, amiben már nincsenek benne ezek a jogszabályi hivatkozások. A tervezet úgy néz ki
hogy az első fejezetben az általános rendelkezéseit tartalmazza, illetve az önkormányzat
jelképeit. A második fejezet a feladat és határköröket határozza meg. A kötelező feladatokat
az önkormányzati törvény írja elő és a kötelező feladatokon kívül a helyi önkormányzatok
olyan feladatokat is vállalhatnak, amelyet anyagilag elbírnak, ilyen pl., hogy vállalkozásokban
vesz részt. Ebben a fejezetben van szó a határkörök átruházásáról hiszen a képviselő-testület
átruházhatja egyes határköreit a bizottságaira, a kisebbségi önkormányzat testületére. A
harmadik fejezet a képviselő-testület működését foglalja magába. Taglalja az ülések fajtáit,
menetét, előkészítését, meghívó tartalmát, munkatervet, ülésvezetés szabályait, szavazás
menetét, döntéshozatal menetét, jegyzőkönyvkészítést, rendelet alkotás menetét. A negyedik
fejezettől kezdődik a települési képviselőkről és a bizottságokról szóló kötelezettségek leírása.
Az ötödik fejezet a polgármester, alpolgármester, a hatodik fejezet a jegyző és az aljegyző
kötelezettségeit tartalmazza. Néhány bekezdés a polgármesteri hivatalról szól, a nyolcadik
bekezdésben pedig a társulások, helyi népszavazások, népi kezdeményezések kötelezettségeit
foglaltuk bele. A kilencedik fejezet a közmeghallgatásokról, a tizedik fejezet az önkormányzat
gazdasági alapjait, a tizenegyedik pedig a záró rendelkezéseket foglalja magába. Ez a
rendelet április 1-vel lépne hatályba és ezzel hatálytalanítanánk az előző rendeletünket az
összes módosításával együtt.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
6/2011. (III.24) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.24.) számú rendeletét az eredeti előterjesztésnek
megfelelően.
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3./ Az önkormányzat gazdasági programjának meghatározása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. A 2011-2014-ig tartó gazdasági programhoz a javaslattételek megérkeztek. A
gazdasági program utolsó pontja, a feladatok számbavételénél az előirányzott fejlesztések
még képviselői kiegészítésre vár, ezért kérem képviselő társaimat, hogy amikor ahhoz a
ponthoz érünk, kérem tegyék meg kiegészítésüket ezzel a ponttal kapcsolatban. A gazdasági
program egy bevezető résszel kezdődik, ezt követi a település statisztikai adatai, pénzügyi
illetve vagyoni helyzet, demográfiai adatok, az infrastruktúránk helyzete. A következő
kiemelt pont a fejlesztési alapelvek, amely elképzelések 10 pontban vannak meghatározva. Ez
azt taglalja, hogy milyen fejlesztéseket szeretne a település megvalósítani. Az utolsó pont a
feladatok számbavétele, előirányzott fejlesztések, amely pontot a képviselő-testületnek úgy
kell meghatároznia, hogy az a következő években kivitelezhető legyen. Nézzük végig az
előző évi felsorolást pontonként:
- utak, járdák, közterületek javítása, felújítása az éves költségvetésekben meghatározott
ütemezéssel: ez egy folyamatosan működő dolog. Ebből már teljesített az önkormányzat
az előző években, de még szeretnénk ezt folytatni, ezért javasolom, hogy maradjon bent a
felsorolásban.
- Tengelici Művelődési ház felújítása: megvalósult.
- Központi temető bekerítése: megvalósult, illetve bekerítésre került a szőlőhegyi temető
is.
- Orvosi rendelő felújítása: megvalósult
- Iskola épületének felújítása és akadálymentesítése: megvalósult
- Legalább egy szolgálati lakás felújítása: megvalósult, vagyis mind a kettőt sikerült
felújítanunk.
- Polgármesteri hivatal felújítása: ez a pont nem valósult meg.
- Külterületi orvosi rendelők akadálymentesítése: részben valósult meg.
- Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése: megvalósult
- Folyékony hulladék szervezett elszállítása: megvalósult. Nem történt meg szerződés
aláírás semmilyen szolgáltatóval sem, viszont úgy tudjuk, hogy ezt a lakosság saját
magának intézi.
- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok olyan irányú hasznosítása, amely
munkahelyek létesítésével jár: nem valósult meg
- Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése: megvalósult
- Játszótér kialakítása központi belterületen és szőlőhegyen: részben megvalósult, hiszen
elkészült a játszótér Tengelicen és az óvodában is, viszont Tengelic-Szőlőhegyen nem.
- A három éven aluli gyermekek napköziben való elhelyezésének megoldása: nem valósult
meg
Tehát ezek voltak azok a fejlesztések, amelyek tervben voltak 2007-2010. év között és
próbáltunk többnyire megvalósítani.
Most kiemelném azokat a pontokat, melyeket a mostani gazdasági programban próbáltunk új
elemként hozzátenni. Kiegészítettük a település fejlődését befolyásoló tényezők felsorolását,
az erősségeket és a gyengeségeket. Kiegészítettük a fejlesztési alapelvek 1. pontját is a
következővel:a Paksi Atomerőmű Zrt-vel valamint az RHK Kft.-vel történő hosszútávú,
kiszámítható szerződések megkötése. Ebből az egyik már megvalósult, hiszen az
Atomerőművel már megkötöttük a szerződése, a másik azonban még tárgyalás alatt van,
jelenleg is folyik a szerződés előkészítése. A negyedik pontban kiegészítést tettünk az
általános iskola 7. 8. osztályának elindítására, illetve az IKSZT pályázatban szereplő
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programok megvalósításának költségvetési forrásokkal történő biztosítására. A hetedik
pontban szerepel, hogy továbbra is évente egyszer biztosítani kell a veszélyes hulladék
elszállítását a településről. A kilences pontban belefoglaltuk az új közfoglalkoztatási
rendszert. Ide írtuk be a mezőőri szolgálat bevezetésének tervét illetve a térfigyelő kamerák
kihelyezésének tervét a településen. A tizedik pontban a civil, nemzetközi kapcsolatoknál
kiegészítést tettünk, hogy szeretnénk a nemzetközi együttműködésben való részvétel
eszközeként Erdélyi és Németországi testvérvárosi kapcsolatot létesíteni, kialakítani. A
polgármester és az alpolgármester már előkészítette ennek a kapcsolatnak a létesítését. A
feladatok számbavételéhez több javaslat is érkezett. Felsorolnám azokat a pontokat, melyeket
mi az előterjesztésbe már betettünk:
- utak, járdák, közterületek javítása, felújítása az éves költségvetésekben meghatározott
ütemezéssel
- Petőfi utcában vízelvezető árok kiépítése, nemes padka készítése
- Móra Ferenc utcában szilárd burkolat építése: ez az egy utcánk van, amelyben ez még
nincs kiépítve, ennek forrását megpróbáljuk majd megkeresni.
- Óvoda épületének tetőcseréje: ezt pályázat útján próbáljuk megvalósítani.
- Sportcsarnok tetőcseréje: folyamatban van az árajánlat kérés.
- Polgármesteri hivatal épületének felújítása
- Külterületi orvosi rendelők akadálymentesítése: itt a szőlőhegyi rendelőről van szó.
- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok olyan irányú hasznosításának megvalósítása,
amely munkahelyek létesítésével jár
- Kommunális feladatok ellátására géppark bővítése (traktorvásárlás)
- Játszótér kialakítása Tengelic-Szőlőhegyen
- A három éven aluli gyermekek napköziben való elhelyezésének megoldása: nem valósult
meg
- Iskolabusz beszerzése
Átolvastunk, átnéztünk minden hozzánk beérkezett javaslatot, és amit úgy gondoltunk, hogy
kivitelezhető, azt mind be is építettük a gazdasági programba. Szeretném megkérdezni
képviselő-társaimat, hogy van e kiegészítésük a felsoroltakhoz.
Szijártó József képviselő: Még mielőtt az egész dologra rátérnék egy olyan kijelentést
szeretnék tenni, ami valamennyiünk számára egy nagyon fontos előrelépés. Egy új fejlesztésre
került sor a napokban az iskolánkban. Öt darab interaktív táblát szereltek fel a napokban
iskolánkban. Ez elsősorban a felső tagozat munkáját segíti elő. Nagyot fog lendíteni a tartalék
munka fejlesztését, olyan lehetőségek tárháza nyílik meg majd a szaktanárok előtt, amire most
még csak gondolni sem merünk. Ez egy olyan fejlesztés, ami lényegesen befolyásolja majd
azt a technikai színvonalat, ami igazából most a 2011-es évben a 21. századot nem jelentette.
Ebben a felsorolásban nagyon fontos dolognak tartom, hogy bekerüljön az informatikai
oktatás fejlesztése. Nyelvi labor kialakítását is szeretné az intézmény, ez azt jelenti, hogy egy
időben tudnak a gyerekek kommunikálni egymással és a nevelővel is. Ha lesz erre pályázat,
akkor azt mindenképpen szeretnénk megvalósítani. Ezzel válna kerekké az eszközpark
korszerűsítése. Nagyon fontos lenne a tetőcserék megvalósítása. Szeretnénk intézményünk
termeiben a parketták cseréjét. A két főbejárat felett féltetőt szeretnénk kialakítani szeretnénk
a két iskolaépületet egy fedett átjáróval összekötni. A két épület közötti beton felület nagyon
töredezett. Már többször felbontásra került, balesetveszélyes. Ezt a részt is szeretnénk
felújítani. Ezekkel szerettem volna kiegészíteni. Köszönöm.

Gáncs István polgármester: Úgy gondolom, hogy a padlóburkolat felújítása szerepelhet a
programban. Viszont az előtető kiépítése nem, mert az kis értékű. A két épület összekötésére
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csak mobiltetőt tudok elképzelni. Beleírhatjuk a programba, de nem az elsők között fog
szerepelni.
Jilling Tibor képviselő urat kérdezném, hogy a beterjesztésével kapcsolatban szeretne e
szólni?
Jilling Tibor képviselő: Annyit szeretnék elmondani, hogy végigolvasva a gazdasági
programot nagy örömömre szolgált, hogy sok esetben visszaköszöntek azok a javaslatok,
melyek tőlem származtak. Ha nem is szó szerint, de témájában mindenképpen.
Gáncs István polgármester: A tengelici polgárőrök is tettek javaslatokat, természetesen a
közbiztonsággal kapcsolatban. Ők javasolták a kamerarendszer kiépítésének betervezését.
Javaslatot tettek zebra kiépítésére az iskola és a központi bolt közötti úttestre, és ezt a
kezdeményezést tavasszal szeretnénk is megvalósítani. A főútra nem festhetünk, mert az nem
a mi tulajdonunk, erre az útszakaszra azonban igen. Lakáshelyzet karbantartására is tettek
javaslatot, de erre majd az egyebek napirendi pontban szeretnénk kitérni. Javasolták a
turizmus bővítésére egy kiadvány kiadását Tengelic településről. Ez a kiadvány pár hét múlva
el fog készülni, már régebb óta tervezés alatt állt, csak szükség volt még néhány anyag
megszerzése. A honlap elindítása és karbantartására is volt javaslat. Nálunk szerintem
viszonylag ez a dolog jól működik, sokan látogatják a honlapunkat és mindig friss
információk állnak a lakosság rendelkezésére. Előfordulhat, hogy a meghatározott feladatok
közül nem siekrül mindent megvalósítani az elkövetkező négy év során, hiszen nagyon nehéz
egy évre is előre tervezni, nemhogy egy egész ciklust. Ennyit szerettem volna a gazdasági
programról elmondani. Szeretném megkérdeni, hogy van esetleg valakinek kérdése,
hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban.
Bátainé Réti Márta képviselő: Én azt nagyon jól tudom, hogy a csatornahálózat Szőlőhegyre
való kiterjesztése egy olyan álom, ami nem valószínű, hogy szerepelhet az elkövetkező 4 év
tervei között. De kisebb dolgok megfontolását szeretnék azért kérni a testülettől. TengelicSzőlőhegy is rendelkezik egy nagy értékű ingatlannal, a kultúrházzal, melynek az álagát meg
kellene óvni. Előbb-utóbb ki lehet majd találni egy közös programot az itteni faluházzal, ami
szervesen illeszkedik egymáshoz. A szőlőhegyi kultúrháznál az állagmegóvás sarkalatos
kérdése elsősorban a nyílászárók cseréje lenne, mert teljesen gazdaságtalanul lehet fűteni az
épületet. Ezzel nagyon sokat tudnánk spórolni. Úgy gondolom, hogy az egy olyan hatalmas
épület, hogy érdemes lenne egy mobil falat létrehozni, amivel ketté lehet választani a
színháztermet. Így akkor kisebb rendezvényeket a kettéválasztott kisebb teremrészben is meg
lehetne valósítani. Kevesebb fűtést, kevesebb világítást igényelne. A másik javaslat nem nagy
költségigényű lenne. A temetőben a ravatalozó előtt szeretnénk egy esőtetőt létrehozni, mert
rossz idő esetén teljesen eláznak az emberek. Ezek lettek volna a javaslataim.
Gáncs István polgármester: A szőlőhegyi Művelődési Ház felújítása mindenképpen szóba jött.
Külső festést és nyílászáró cserét tudok elképzelni, de mást sajnos nem – most jelenleg -.
Mindig elkülönítünk egy összeget a költségvetésben Szőlőhegy részére, de ezt jelenleg egy
sportpálya létesítésére kérték. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezt mindig beszéljék
át és úgy nyújtsák be az igényeiket, mert ha ezt az idén a nyílászárók cseréjére kérték volna,
akkor arra tettük volna félre. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat partner ebben. Viszont
jobban ragaszkodtak a sportpálya létesítéséhez, így ezért az idén ez lesz. Az esőtető
megépítésére a következő lenne a javaslatom: a tengelici temetőbe is pályázat útján került
megépítésre az esőbeálló egy civil szervezet közreműködésével. Tengelic-Szőlőhegyen is két
civil szervezet is működik, javasolom, hogy hasonlóan próbálják meg ezt létrehozni. Legyünk
szorosan együttműködők, a civil szervezeteknek és az önkormányzatoknak is ez az érdekük.
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Kajsza Béla alpolgármester: előzetesen már beszélgettünk arról, hogy Tengelic településnek
nagyon jó a vízbázisa. A lakosság egy idegen, nem helyi cégnek fizeti a vízdíjat. Az én
véleményem, felvetésem az volt, hogy esetlegesen csináljunk mi itt Tengelicen egy saját
vízművet. Tudom, hogy ez az idei évben nem megvalósítható, de esetleg az elkövetkező 4
évre betervezhetni a képviselő-testület. Beszéltem már más településekkel, akik már ezt a
lépést megtették és segítőkészen álltak kérdéshez, bármikor segítséget nyújtanak ebben a
témában.
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. Ez visszatérő probléma és szeretnénk ezt is
betenni a gazdasági programba.
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
18 /2011. (III.22.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011-2014. évi
Gazdasági Programját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Gáncs István polgármester

4./ Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzésről
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző

Gáncs István polgármester: megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a
testület tagjaival a napirendi pontot. A beszámoló előterjesztését és a hozzá tartozó
dokumentumokat minden testületi tag megkapta. A pénzügyi bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolta.
Tolnai Lászlóné jegyző: a szokásunkhoz híven két területet vizsgáltattunk meg az Alisca
Comp Kft.-vel. Ők végezték tavaly is a belső ellenőrzésünket. Az egyik terület a
közfoglalkoztatás helyzete, a másik pedig a helyi adók szabályozása, adókivetések, behajtások
témakör volt. A közfoglalkoztatással kapcsolatban az ellenőr azt állapította meg, hogy az
önkormányzat rendben végzi ezt a feladatát. Egy kifogást emelt, hogy nem elég, ha a
közfoglalkoztatottak kitöltik a jelenléti íveket, azt egy felelős személynek ellenőriznie kell és
aláírásával el kell látnia. Ezt az idei évtől már így fogjuk csinálni. A helyi adók
szabályozásával kapcsolatban elég nagy területet vizsgált meg az ellenőr. Több javaslatot tett,
melyre egy intézkedési tervet is készítettem, ezeket a közeljövőben meg kell valósítanunk.
Négy területet emelt ki. Javaslata szerint az önkormányzat hozzon létre egy nyilvántartást a
10 e Ft-ot meg nem haladó törölt adótartozásokról és a végrehajtási eljárásokról. A törölt
adótartozásokról annyit tudok elmondani, hogy ez 10 e Ft alatti adókról szólna és ilyenre még
a mi önkormányzatunknál nem került sor. De természetesen ha lesz ilyen, akkor ezt a
nyilvántartást létre fogjuk hozni. A végrehajtási eljárások nyilvántartása pedig már elkészült.
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A második kiemelt pont, hogy a bejegyzett jelzálogjog értékének függő kiemelésként történő
nyilvántartását végezzük el. Ez akkor történik, ha az adósnak van egy ingatlana, amire
jelzálogot lehet terhelni a fennálló adótartozás összegével. Ezzel mi úgy éltünk, hogy a
bírósági végrehajtónak elküldtük, hogy jegyezze be jelzálogként, de még a mai napig nem
érkezett vissza olyan, hogy be is jegyezték volna. Tehát ezért nem készült ilyen nyilvántartás.
De ha lesz ilyen, akkor természetesen ezt a nyilvántartást el fogjuk készíteni. A behajthatatlan
követeléseket hitelezési veszteségként el kell számolni. Ezzel sem éltünk még. Itt a
kisösszegű tartozásokról van szó. Az államháztartási törvény szerint a kis összegű kategóriába
a 100 e Ft alatti tartozások tartoznak. Ha ebbe belegondolunk nem is annyira kis összegűek.
De az igaz, hogy a jogszabályok szerint lehet olyat tenni, hogyha abszolút nem behajtható,
akkor dönthet úgy a település testülete, hogy ezeket az adótartozásokat leírja veszteségként.
Ezen a kérdésen érdemes elgondolkodni, mert a mi településünkön nagyon sok olyan
adótartozás van, ami 100 e Ft alatti. Negyedik dologként azt emelte ki, hogy az adóellenőrzés
jogával csak részben élt az önkormányzat. Itt kimondottan az iparűzési adóbevallásokra tér ki.
Nekünk ellenőrizni kellene a jogszabály szerint, hogy az a bevallás helyes-e. Ilyenkor elő
kellene venni a könyvelését, a számlákat tételesen átnézni, hogy megfelel-e ténylegesen az a
bevallás a valóságnak. Ennél az önkormányzatnál nem dolgoznak olyan szakértők, akik ezt
könnyen meg tudják oldani. Emiatt van az, hogy ezzel a jogunkkal nem tudtunk élni. Meg
lehet ezt a dolgot oldani egy szakértő felfogadásával, de természetesen ez pénzbe fog kerülni.
Gáncs István polgármester: Ezek az előkészítési folyamatok történjenek meg az irányban,
hogy egy ilyen szakértő ezt az átfogó ellenérzést mennyi összegért végzi el. A másik dolog
pedig, hogy az én véleményem az, hogy egyetlen egy adósnak sem fogjuk elengedni a
tartozását. Méltánytalan lenne ez azokkal szemben, akik minden évben becsületesen befizetik
az adójukat. Ezt én nem fogom javasolni. Az adó megfizetése mindenki számára kötelező.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
19 /2011. (III.22.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi belső
ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót.
A képviselő-testület a beszámolót és az intézkedés tervet az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző
Határidő: azonnal.

5./ A civil szervezeteknek nyújtott 2010. évi önkormányzati támogatások elszámolása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, hogy
ismertesse a napirendi pontot.
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Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 2010.
költségvetési évben kapott támogatásával minden civil szervezet elszámolt. Két olyan civil
szervezet van, aki nem teljes körű elszámolást nyújtott be. Az egyik a Felnövekvő
Nemzedékért Alapítvány, a másik pedig a Tengelici Polgárőr Egyesület. Azzal a kikötéssel
fogadjuk el az elszámolásukat, hogy erről az összegről 2011. évben el kell számoljanak és
amennyiben ez az elszámolás nem történik meg, úgy ezt az összeget vissza kell fizessék az
önkormányzatnak.
Gáncs István polgármester: Ez a támogatás nem kötelező feladata az önkormányzatnak,
melyre közel 3 millió Ft-ot fordítunk. A környékünkön lévő települések olyan finanszírozási
problémákkal küzdenek, melyeknél több helyen ilyen támogatási forma nem is létezik, vagy
megszüntették. De ez év végén a kolleganőkkel ki fogjuk dolgozni az ezzel kapcsolatos
dolgokat, és előterjesztéssel fogunk élni a képviselő-testület felé, miszerint hol van a
költségvetésünkben még olyan pont, amivel spórolni tudunk. Ha veszélybe kerül a kötelező
feladatok fenntartása, akkor valószínű, hogy a nem kötelező feladatokból fogunk néhányat
megszüntetni. De erről még jelenleg nem tudunk nyilatkozni. A pénzügyi bizottság tárgyalta a
napirendi pontot és elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
20 /2011. (III.22.) számú Képviselő-testületi határozata

1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi tengelici székhelyű civil
szervezetek 2010. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló jelentését
elfogadja:

1. Nyugdíjas Klub Tengelic
2. Nyugdíjas Klub Tengelic-Szőlőhegy
3. Magyar Vöröskereszt
4. Horgászegyesület
5. Tengelici Sportegyesület
6. Rollecate Kézilabda és szabadidő Egyesület
7. SZMK Általános Iskola
8. SZMK Óvoda
9. Tengelic Községért Alapítvány
10. 3T Civil Szervezet
2. A képviselő-testület megkeresi a Felnövekvő Nemzedékért Alapítványt, valamint a
Tengelici Polgárőr Egyesületet, hogy a 2010. évi támogatási összeg maradványáról a 2011-es
évben számoljon el, ellenkező esetben a támogatás összegét vissza kell fizetni az
önkormányzat részére.
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6./ Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a testület tagjaival a
napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: röviden elmondanám, hogy miért van szükség a módosításra. A
közbeszerzési törvény tavaly szeptemberben és most januárban is módosult. Így ahhoz
igazítva szükséges a mi szabályzatunk módosítása. Az is azonban az aktualitáshoz tartozik,
hogy az iskolabusz beszerzéséhez közbeszerzést kell kiírnia az önkormányzatnak. Ez a
közbeszerzési eljárás áprilisban megkezdődik és ehhez fontos volt igazítanunk a
szabályzatunkat. A módosítás lényege tulajdonképpen az egyszerűsítés és az, hogy olcsóbb
lesz.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
21 /2011. (III.22.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján Tengelic Község Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatát módosítja, és azt egységes szerkezetbe foglaltan a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.
A Közbeszerzési Szabályzat jelen módosítása 2011. március 23. napján lép hatályba.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

7./ Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2010. évi elszámolása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. A pénzügyi bizottság tárgyalta az elszámolást és elfogadásra javasolta. Ezt az
elszámolást minden évben megkapjuk, mely az intézményünk 2010. évi összes bevételét és
kiadását tartalmazza. De természetesen nem csak a tengelici intézményét, hanem a társuláshoz
tartozó összes intézményét illetve egységesített táblázatban is. Annyit szeretnék még
elmondani, hogy körülbelül 1 millió Ft-ot fognak nekünk visszautalni, mert ennyi a
túlfizetésünk, de ezt mi nemsokára vissza is adjuk nekik a 2011-es évre.

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

12

Tengelic Község Önkormányzatának
22 /2011. (III.22.) számú Képviselő-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás
2010. évi intézményi elszámolását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

8./ Egyebek
Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: A következő az első osztályosok beíratása. Az idei évben a
beíratás időpontja 2011. április 18-a hétfő 8 órától 16 óráig és április 19-e kedd 8 órától 16
óráig.
Szijártó József képviselő: Annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy minden iskolaköteles
korú gyermek szülőjének elküldjük az ezzel kapcsolatos tájékoztatót.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
23 /2011. (III.22.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az iskolai beiratkozás időpontját az
alábbiak szerint határozza meg:
Az általános iskola első osztályosainak beíratási időpontja:
2011. április 18. (hétfő)
2011. április 19. (kedd)

8.00-16.00 óráig
8.00-16.00 óráig

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a beíratás időpontjának
közzétételéről.
Határidő: Azonnal
Felelős: jegyző, intézményvezető

Gáncs István polgármester: A következőben egy tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról kell
döntést hoznia a képviselő-testületnek. Tengelic-Kishídja 22 kV-os légvezeték leágazása és
transzformátor kiépítése ügyében tulajdonosi hozzájárulást kérnek az önkormányzattól.
Tárgyalta már a képviselő-testület, de az eredeti tervektől eltérően módosításra volt szükség,
ezért kérik ismételten a tulajdonosi hozzájárulásunkat.
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Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
24 /2011. (III.22.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárulását adja
ahhoz, hogy az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt megbízásából a Péter-Bau Bt által
készített Tengelic-Kishídja 22 kV-os légvezeték leágazás és transzformátorállomás átépítése
tárgyú terv kivitelezéséhez az PB-10-023/É v2 építési rajz és műszaki leírás alapján a
tengelici 0439 hrsz-ú közutat, a 0257 hrsz-ú közutat, valamint a 0250/1 hrsz-ú földutat
igénybe vegye.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: abban már megegyezett a testület, hogy az idei évben vásárolunk
egy iskolabuszt. Most abban kell döntést hoznia, hogy új buszt vásároljunk vagy használtat.
Az már biztos, hogy csak lízingre tudjuk megvenni, mert jelenleg nincs az önkormányzatnak
ennyi pénze. 15 személy feletti buszt szeretnénk vásárolni. Ez a beruházás 12-13 millió Ft
összegű, melyből kb. 3 millió Ft-tal indulna az önkormányzat. Azt is fontos eldönteni, hogy a
régi Mercedes gépjárművet beszámíttatjuk az új autó árába, vagy nem. Én javasolom, hogy ne
számíttassuk be, hanem inkább adjuk el, de ha más döntés születik, akkor annak teszünk
eleget. Úgy tudom, hogy lenne rá érdeklődő, esetleg annak utána lehet járni. Körülbelül 1
millió Ft-ot ér ez az autó. Ha el tudnánk adni, akkor azt mindenképpen készpénzben
szeretnénk, mert akkor másképp kell a közbeszerzésnél is feltüntetni. Ha nem tudjuk eladni,
akkor azonban javasolom a beszámítását. Új autó vásárlása esetén több céggel is tartjuk a
kapcsolatot, mindegyiktől árajánlatot kértünk. Szeretnénk, ha természetesen a közelbe lenne a
szervize, mert az is lényeges szempont. Nem tárgyaltunk még senkivel, megvártuk a
döntéshozatalt, csak ajánlatokat kértünk mindegyik cégtől.
Kajsza Béla alpolgármester: Véleményem szerint – figyelembe véve, hogy minden nap
használni kell – új autót vásároljon az önkormányzat. Én ezt javasolom.
Szijártó József képviselő: Én is ezt támogatom. Nagyon lényeges dolog a garancia hosszú
távú legyen. Nyilván való, hogy a javítási költségek egy idő után növekedni fognak, de ez a
kezdeti szakaszban kiküszöbölhető.
Egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. Biztosan emlékeznek képviselő-társaim azokra a
táblázatokra, melyet a legutolsó testületi ülésen megkaptak. Holnapi napon az
óvodavezetővel, védőnővel körbejárjuk azt a kört, amelyeket az iskolabusz elindítása érint.
Örömmel mondom, hogy nagyon pozitív volt a fogadtatása a levélnek is és az ötletnek is.
Bízunk abban, hogy ezt a folyamatot – amit most elindítunk – elindítva több gyereket fogunk
tudni óvodásként és iskolásként üdvözölni a településen.
Tájékoztatnám a képviselő-testületet, hogy Nyul Balázs lesz a busz sofőrje. Az önkormányzat
által – tanulmányi szerződés aláírásával – elvégzett egy tanfolyamot, ami az iskolabusz
vezetéséhez szükséges.
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Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
25 /2011. (III.22.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata IV. fejezet 5. pontja valamint a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény IV. fejezete alapján közbeszerzési eljárás indítását határozza el lízingszerződés
alapján új iskolabusz beszerzésére legfeljebb 15 millió Ft értékben.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az eljárás 2011. évi közbeszerzési tervben történő
szerepeltetéséről.
Határidő: azonnal
Közbeszerzési tervben szerepeltetésre: 2011. április 15.
Felelős: polgármester
jegyző

Gáncs István polgármester: az óvoda tetőfelújítására szeretnénk benyújtani egy pályázatot. A
pályázat már kiírásra került. A megvalósítást úgy tervezzük, hogy az idén benyújtjuk a
pályázatot, de mivel a költségvetésbe nincs betervezve, egyéb forrásból pedig nem tudjuk
fedezni, ezért megpróbáljuk úgy megvalósítani, hogy majd csak a jövő évi költségvetést
terhelje az önerő. Közel 5 700 e Ft a beruházás teljes összege, melyből az önerő 20 %. A
pályázatot Zomba adná be. Nem szeretnénk erről a pályázati lehetőségről lemaradni, de még
egyszer mondom, hogy az önerő nem az idei évet terhelné.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
26 /2011. (III.22.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata a 7/2011(III.9) BM rendelet kiírására beadott
pályázathoz, a tengelici óvoda felújításához szükséges saját forrás összegét –
1.147.600 .-Ft-ot – a 2012. évi költségvetési keret terhére biztosítja.
2. Nyertes pályázat esetén, a kivitelezői szerződés aláírását követő 60 napon belül a saját
forrás összegét átutalja a pályázat benyújtására jogosult székhelyönkormányzat,
Zomba község önkormányzatának bankszámlájára.
Határidő: 2011. április 1.
Felelős: Gáncs István polgármester
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Gáncs István polgármester: a következő napirendi pont Wenhardt Zoltán közterület vásárlási
kérelme. Wenhardt Zoltán és Wenhardtné Görög Ágnes Kishídjai lakosok azzal a kéréssel
fordult a hivatalhoz, hogy a Tengelic-Kishídja 11. szám előtt található kb. 150 nm2
közterületet szeretné megvásárolni, mert korábban a nagyszülei tulajdonában lévő telekhez
tartozott. Ez a kis földdarab az 50-es években került vissza állami tulajdonba. Kérvényük
legfőbb okai: a területükhöz való bejárást szeretnék biztosítani szilárd útburkolattal, mivel
télen az esőzések miatt nagy problémát okoz a közlekedésben. Valamint a telket szeretnék
körbe keríteni, mivel a közelmúltban tömeges állatmérgezés történt Kishídján. Kérik a
képviselő-testület pozitív elbírálását kérelmüknél. A pénzügyi bizottság tárgyalta, de állást
nem foglalt. Szeretnénk segíteni a családnak, viszont gyakorlatban ez az eladás nem
lehetséges. Kikértük a tulajdoni lapot és az a rész, amelyről azt állapítottuk meg, hogy a fent
nevezett ingatlan a közút része, tehát elidegeníthetetlen tulajdon. Viszont abban szeretném, ha
segítene a képviselő-testület, és elvi hozzájárulását adná, hogy tudjunk egy olyan
megállapodást megkötni ezzel a családdal, amelyben biztosítjuk a szilárd burkolat
lebetonozását, feltöltését, vagy térkövezését, ami esztétikusan a házhoz csatlakozhatna. A
telekhatárig bekerítheti a tulajdont, viszont a telekhatáron kívül nem kerítheti be a területet.
Tehát én azt javasolom, hogy a család kialakíthassa magának azt a területet, ahogy neki jó, de
természetesen úgy, hogy nem ütközzön olyan szabályba, amely a forgalmat zavarja vagy
akadályozza.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
27 /2011. (III.22.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Wenhardt Zoltán Tengelic Kishídja
11. lakos kérelmét, mely a Tengelic Község Önkormányzata tulajdonában álló tengelici 0252es hrsz-ú ingatlan (közút) egy részének megvásárlására vonatkozik elutasítja, tekintettel arra,
hogy a közút nem értékesíthető, forgalomképtelen vagyonnak számít.
2. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Wenhardt Zoltán szilárd útburkolattal lássa el a
szilárd közúttól az ingatlanáig bejárást biztosító területet.
Határidő: közlésre, azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: a következő egyebek napirendi pontban a településrendezési
tervet tárgyalnánk. Két dologban kérték a módosítást, az egyik a Rollecate Kft. Bővítésével
kapcsolatos, a másik pedig az Orchideával szembeni új épület építésével kapcsolatos. Ezekről
a kérelmekről már beszéltünk, a képviselő-testület tud a tervezetről. Megkértük a Pécsépterv
Kft.-től az árajánlatot a rendezési terv módosításhoz. Megkérem Tolnai Lászlóné
jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a részleteket a testület tagjaival.

Tolnai Lászlóné jegyző: annyit tudok elmondani ezzel kapcsolatban, hogy az árajánlat 500 e
Ft-ról szól a tervek elkészítéséért. Felvettük velük a kapcsolatot, mert szerettük volna
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megtudni, hogy ez az összeg milyen megosztásban szerepelhet, mert ugye két vállalkozó
céget érint ez az összeg. A nagyobb beruházás, tehát az ÖKO ház kerülne 300 e Ft-ba, a
Rollecate Kft. beruházásának tervei 200 e Ft-ba kerülne. A Rollecate Kft vezetőjével még
nem tudtuk felvenni a kapcsolatot. Az előzetes egyeztetések alapján ő nem szeretné átvállalni
a költségeket, viszont ez a módosítás az önkormányzatnak nem érdeke. Az a tevékenység,
amit a cég most végez, teljesen belefér a jelenlegi besorolásba. Viszont a tavalyi évben ez a
cég egy pályázatot nyújtott be abban a hiszemben, hogy ők ipari gazdasági területbe vannak
sorolva. A testületnek kell eldöntenie azt, hogy átvállalja-e a költséget, vagy ragaszkodik
ahhoz, hogy a cég fizesse a rá eső részt.
Gáncs István polgármester: Nem tudtunk még a cégvezető úrral időpontot egyeztetni. Én úgy
gondolom, hogy ha az önkormányzat hibázott ebben az ügyben, akkor vállalnunk kell a 200 e
Ft költséget, viszont ha nem hibáztunk, akkor nem fogjuk kifizetni. Ők mindenféleképpen
bővíteni szeretnénk ezt a céget.

Gáncs István polgármester: Szeretnék beszámolni a következő dologról: megküldte a Dunaág
Kft. azokat a kintlévőségeket, amelyek az ő cégüket érintik. Tehát a vízdíjtartozásokról szóló
anyagot. Jelenleg majdnem kezelhetetlen állapotban van a Dunaág Kft. kintlévősége,
megközelíti a 30 millió Ft-ot. Nem csak a mi településünkön, hanem ide értve a környező
településeket is. Jelenleg az a helyzet, hogy mint szolgáltató ki fognak jönni azokhoz, akiknek
tartozásuk van és sorba ki fogják kötni a vizeket a családoktól. Erre törvényi háttér van nekik
biztosítva. Tehát, akinek van hátraléka, hiába jönnek az önkormányzathoz. Mi ebben semmit
nem tudunk tenni. Van egy szolgáltató, őt kell megkeresni a kérdésekkel, gondokkal,
problémákkal.
Szeretnék beszámolni arról, hogy a majális rendezvényünket egy héttel eltoljuk, és május 8-án
kerül megrendezésre Európa Nap megnevezéssel. Egyrészt költségkímélőbb a település
számára, másrészt sokkal másabb programokat is ki tudnak próbálni a gyerekek. Ez egy
megyei rendezvény lenne, ahol egy tematika alapján történik ennek a lebonyolítása. A megye
összes iskolájába kiküldtek egy rajzpályázatot, amelyet a tengelici iskola fog lebonyolítani.
Az Európai Koordinációs Iroda Szekszárdon, a Tengelici Önkormányzat és a SárközDunamente Sió Egyesület fogja ezt a rendezvényt lebonyolítani. Helyszínt kellett adnia
rendezvénynek, melyek a Sportcsarnok, az iskola, annak udvara és a művelődési ház. Ez a
rendezvény három tematikára épült. A rendezvény 10 órakor kezdődik, a rajzpályázat
díjátadója és a szakmai fórumok kezdete11 órakor lesz. A szakmai fórumok a következők:
tájékoztató programok az Európai Unióról, a térségi termelők találkozója, az európai
önkéntesség éve. Szeretnénk helyi termékeket bemutatni, saját kisipari kultúrát felmutatni, és
ha minden igaz, akkor szeretnénk egy kúriatúrát szervezni kisvasút segítségével. Az
önkormányzat valamennyi dolgozója részt kell, hogy vegyen a program szervezésében,
valamit az iskola diákjai és dolgozói is. A rendezvény szervezése még folyamatban van, de
természetesen mindenkit időben tájékoztatást fog kapni a programokról.
A Paksi Atomerőmű Zrt. közelsége miatt kapni fogunk egy tájékoztatást a nemrég történt
katasztrófa ügyében. Ez arról szól, hogy ők mit tesznek jelen esetben, hogyan reagáltak a
Japánban történt tragédiára és hogyan próbálják megakadályozni az esetleges problémákat.
Ezt a tájékoztatót az összes létező hirdető felületünkön közzé fogjuk tenni.
Az idei évben településünk gasztronómiai napokat fog tartani augusztus 6-án és 7-én.
Augusztus 6-án a falunap kerül megrendezésre az elkülönített 2 millió Ft keret terhére, de
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ezzel egy időben fog folyni ez a gasztronómia nap a művelődési ház udvarán. Szeretném
felkérni Jilling Tibor képviselő urat, hogy segítsen a Művelődési ház udvarának
megtervezésére tegyen javaslatot illetve a gasztronómia nap szellemi lebonyolításában. Az
első nap szeretnénk egy sütés napot, második nap pedig egy főzés napot szeretnénk tartani.
A kajdacsi motorosok megkerestek bennünket, hogy augusztus hónapban szeretnének egy
rally versenyt tartani. Kajdacsról átjönnének a motorosok és az egész verseny rajtja innen
indulna Tengelicről. Ez egy nagyon látványos dolog lenne. Szeretnék, ha a két település
között lenne egy kapcsolódási pont. Ezt a testületnek azért kell jóváhagynia, mert a
belterületünket érinti és azon a napon délután nagyobb lesz a hangzavar az átlagosnál. Több
száz motorról van szó, látványosan felvonulnak. Egy órát lesznek körülbelül itt, majd utána
elkezdik indítani őket és 3-4 óra alatt elhagyják a települést. Nem gondolom, hogy ez olyan
nagy felfordulást okozna.
Szijártó József képviselő: Lesznek megfelelő biztonsági intézkedések?
Gáncs István polgármester: Természetesen igen, rendőri felvezetés lesz. Annyit kell
megtennünk, hogy azon a délutánon a központi parkoló részt kell biztosítani.
A testület tagjai a rendezvény megszervezhetőségét támogatták.

9./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs a képviselők részéről és
interpellációs jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt és az ülést zárt ülésen folytatja
tovább.
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polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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