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JEGYZİKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 6-án
megtartott rendkívüli ülésérıl.

J EGYZİKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 6-án megtartott
rendkívüli ülésérıl.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem
Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal jelen levı meghívottak:
Tolnai Lászlóné

jegyzı

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, képviselıtársaimat.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Elıterjesztı:

1./ Önkormányzati álláshelyek átszervezése

Gáncs István
polgármester

2./ Általános iskolai beiratkozás idıpontjának meghatározása

Gáncs István
polgármester

3./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

4./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
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Napirend tárgyalása:
1./ Önkormányzati álláshelyek átszervezése
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Az önkormányzatnál lévı álláshelyek számát nem szeretnénk bıvíteni, mivel ennek költségvetési
vonzata is lenne. A temetıgondnoki feladatokat eddig nyugdíj mellett látta el 4 órában a gondok. A
temetıben a karbantartási, parkgondozási feladatokat az elmúlt években nagyrészt a
közfoglalkoztatottak végezték az egyéb feladatokat, amik elsısorban a temetés idejére esnek, az
ezzel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat végezte el elsısorban a gondnok. Mivel az eddigi
temetıgondnok munkaviszonya megszőnt nem írnánk ki pályázatot, ezen teendık ellátására, hanem
meglévı közalkalmazott kapná meg 4 órában ezt munkakört. Azonban a 12 településrészünkre csak
kettı karbantartói álláshely áll rendelkezésre. A két karbantartó a közfoglalkoztatottak nélkül nem
tudná elvégezni folyamatosan a feladatokat. Az idei évtıl ráadásul anyagi forrás miatt negyedére
csökkent a közfoglalkoztatottak száma. Másrészt jelenleg az iskolabusz vezetınek nincs állandó
helyettese. Ezért javasolom részmunkaidıs karbantartói álláshely létrehozását és karbantartói
munkakör betöltésére pályázat kiírását.
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
13/2012. (III.6.) számú Képviselı-testületi határozata
1) 1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a feladatellátások racionálisabb
megszervezése érdekében úgy dönt, hogy az önkormányzatnál fenntartott temetı-gondnoki
-jelenleg betöltetlen részmunkaidıs - álláshelyet megszünteti 2012. február 29. napjával.
2) A Képviselı-testület az önkormányzatnál mőködı álláshelyek számát egy részmunkaidıs
karbantartói álláshellyel bıvíti 2012. április 1. napjától.
3) A képviselı-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
alapján a határozat mellékletében lévı tartalommal pályázatot ír ki a karbantartói munkakör
betöltésére.
4) A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról.
Határidı: Azonnal
Felelıs: polgármester
2./ Általános iskolai beiratkozás idıpontjának meghatározása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Szijártó József igazgató úr javaslata az, hogy két idıpontot határozzunk meg az elsı osztályosok
beíratására: 2012. április 16. 8.00- 16.00, valamint 2012. április 17. 8.00- 16.00.
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
14/2012. (III.6.) számú Képviselı-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az általános iskolai beiratkozás idıpontját
az alábbiak szerint határozza meg:
Az általános iskola elsı osztályosainak beíratási idıpontja:
2012. április 16. (hétfı)
2012. április 17. (kedd)

8.00-16.00 óráig
8.00-16.00 óráig

2. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a beíratás idıpontjának
közzétételérıl.
Határidı: Azonnal
Felelıs: jegyzı, intézményvezetı
3./ Egyebek
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: 2011. december 13-án döntött a testület a 077/12 hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatban, mellyel hozzájárult útszolgalmi jog törléséhez, valamint a közforgalom számára
megnyitandó magánút kialakításához, útként történı fenntartásához szükséges költségek
viseléséhez egyben felhatalmazta a polgármestert a megállapodás és egy hozzájáruló nyilatkozat
aláírására. A Homológia Kft. megkeresett, hogy az aláírt hozzájáruló nyilatkozatot módosítani
kellene a csatolt nyilatkozat szerint 2012. márciusi dátummal. Ehhez kérem a képviselı-testület
hozzájárulását.
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
15/2012. (III.6.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Tengelic 0177/12 valamint a
megosztás utáni 0177/24 hrsz-ú magánútra vonatkozó az elıterjesztéshez csatolt hozzájáruló
nyilatkozatot. Egyben felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Határidı: Azonnal
Felelıs: polgármester

A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.
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Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyzı
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