Szám: 255-4/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 19-én megtartott
üléséről.

J EGYZŐKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 19-én megtartott
üléséről.

Az ülés helye: Könyvtár-olvasóterem
Jelen vannak:

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

jegyző
gazd. ügyint.

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, képviselőtársaimat.
Az egyebek napirendi pontban a volt iskola épületben bérleti díjáról, a TEIT társulási
megállapodásának módosításáról kell döntenünk, valamint tájékoztatót adnék a mezőőri szolgálatról,
a polgárőrök kérelméről, az áprilisi szemétszedésről és a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos
feladatokról.

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester:
− 2/2012.
A
képviselő-testület
meghatározta
2012.
évre
a
köztisztviselői
teljesítménykövetelmények alapját képező célokat. Ennek alapján 2012. február 29-ig mind a
polgármester mind a jegyző elkészítette a köztisztviselők teljesítménykövetelményeit.
− 10/2012. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés terhére 50 e Ft támogatást biztosít a
Tengelici Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére. A határozatról készült kivonatot a
nemzetiségi önkormányzat elnöke megkapta.
− 11/2012. A Képviselő-testület meghatározta a köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozók cafetéria-juttatásának összegét. A cafetéria-juttatás
időarányos összegét a dolgozók megkapták.
− 13/2012. A képviselő-testület a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében úgy
döntött, hogy 2012. február 29-től megszünteti a temető-gondoki álláshelyet és egy
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részmunkaidős karbantartói álláshelyet hoz létre, amelynek betöltésére pályázatot ír ki. A
pályázat kiírásra került, megjelent a közigállás honlapján és Tengelic honlapján is.
− 14/2012. A képviselő-testület az általános iskolai beiratkozás időpontjait 2012. április 16 és
április 17-ben határozta meg. Az általános iskola intézményvezetőjét a döntésről értesítettük.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta.
Tengelic Község Önkormányzatának
16/2012. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 2/2012.,
10/2012., 11/2012., 13/2012. és a 14/2012. számú lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása

Gáncs István
polgármester

2./ Javaslat a 2012. évi közbeszerzési tervre

Gáncs István
polgármester

3./ A civil szervezeteknek nyújtott 2011. évi önkormányzati támogatások
elszámolása

Gáncs István
polgármester

4./ Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésről

Tolnai Lászlóné
jegyző

5./ Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. évi elszámolása
6./ Egyebek
7./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

Napirend tárgyalása:
1./ A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta. Megkérem Tolnai Lászlóné
jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A januári képviselő-testületi ülésen már módosította a testület közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás szerint a mellékletben külön felsorolásra
került a mozgó árusítás, amelynek új közterület-használati díjait határozta meg a rendelet az alkalmi
árusítások közül kikerült a mozgó árusítás, mozgóbolt. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a
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mozgóárusoknak napi 3150.-Ft-ot díjat kell fizetni, az alkalmi árusoknak pedig napi 260 Ft/m2-t. A
Family Frost Kft. képviseletében eljáró ügyvéd beadványt nyújtott be a 2012. február 1. napjától
hatályos mozgóárusítás, mozgóbolt közterület-használati díja ellen. Az előterjesztéshez csatolt
beadvány szerint a többi kereskedőhöz képest aránytalanul magas használati díjat kell fizetnie. A
beadványban több Alkotmánybírósági határozatra is utalt, melyek szerint nem lehet ilyen nagy
megkülönböztetést tenni a különböző kereskedelmi egységek között, mert sérti a jogegyenlőség elvét.
A javaslat szerint mindezekre tekintettel arányosan hozzá kell igazítani a mozgóárusítás, mozgóbolti
tevékenységet végzők által fizetendő közterület-használati díjak mértékét a többi közterület-használó
díjához. Erre tekintettel a napi 260 Ft/m2-t állapítana meg a rendelet.
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:
4/2012. (III.20.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a közterületek használatáról szóló 9/2004. (VI.29.) a önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 4/2012. (III.20.) önkormányzati rendeletet az eredeti előterjesztésnek
megfelelően.

2./ Javaslat a 2012. évi közbeszerzési tervre
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta. A közbeszerzésekről szóló
törvény szerint az önkormányzatnak a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig
közbeszerzési tervet kel készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A törvény előírásainak
eleget téve elkészítettük a 2012. évi nemleges közbeszerzési tervet.
Lehet, hogy módosítani kell majd az év folyamán a tervet, mivel a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz lehet benyújtani egy pályázatot az önkormányzat épületének az energiatakarékosság
szempontjából történő felújítására. A támogatás mértéke a beruházás költségének maximum 65 %-a,
tehát 35 % önrészt kellene biztosítani. A tervek kivitelezésére 2 év áll a rendelkezésre, így ha
elnyernénk a pályázatot, akkor is csak a jövő évben történne meg a kivitelezés.
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
17/2012. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati beszerzésekre vonatkozó
2012. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja.

3./ A civil szervezeteknek nyújtott 2011. évi önkormányzati támogatások elszámolása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden bizottsági tag megkapta. A
pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja. A civil szervezetek
elszámolásait a jegyzőasszonynál meg lehet tekinteni. Az előterjesztésben szereplő táblázat
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tartalmazza a 2011. évben támogatott civil szervezeteket. A megállapodások alapján a fel nem
használt támogatást az önkormányzat részére vissza kell fizetniük a szervezeteknek. Ha a támogatást
nem használják fel az adott évben, de feladattal terhelik és kötelezettséget vállalnak rá, akkor a
következő évben nem kell visszautalniuk az összeget.
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
18/2012. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozata
1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi tengelici székhelyű civil szervezetek
2011. 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
11. Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány
12. Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület
13. Polgárőrség Tengelic
2. A képviselő-testület megkeresi a Tengelic Községért Alapítványt, a Felnövekvő Nemzedékért
Alapítványt, az Általános Iskola SZMK-t valamint a Tengelici Polgárőr Egyesületet, hogy a 2011. évi
támogatási összeg maradványáról amennyiben feladattal terhelt a 2012-es évben számoljon el,
amennyiben nem feladattal terhelt 8 napon belül utalja vissza az önkormányzat számlájára.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

4./ Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésről
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden bizottsági tag megkapta. A
pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja. Megkérem Tolnai Lászlóné
jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Az ellenőrzés során kettő területet vizsgáltak. A két terület pedig a
szabályzatok meglétének, megfelelőségének, alkalmazásának ellenőrzése valamint a pénzkezelés,
szigorú számadású bizonylatok kezelésének ellenőrzése. A jelentés több dolgot észrevételezett és
javasolta, hogy az ügyintézők a jelentésben leírtakat a gyakorlatban is alkalmazzák. Készítettem egy
intézkedési tervet határidőkkel, melyben felsoroltam, hogy melyik területről miket javasol elvégezni a
belső ellenőr. A tervben az intézkedés végrehajtásának határidejét a sok plusz feladat miatt 2012.
május 31. napjáig határoznánk meg.
Az ellenőr javaslata alapján a következő intézkedések szerepelnek a tervben:
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− A kötelezően előírt, de hiányzó szabályzatok elkészítése, ez már folyamatban van. Határidő
2012. május 31.
− A kis értékű tárgyi eszközök egy részének a kivezetése a nyilvántartásból. A hivatal eddig a
kis értékű tárgyi eszközök mindegyikéről vezetett nyilvántartást, mint például kiskanál,
függöny, ezeknek a nyilvántartása nem indokolt.
− Az élelmezési szabályzatot a jelentés javasolja kiegészíteni a költségek elszámolásának
rendjével. Határidő 2012. május 31.
− A gépjármű üzemeltetési szabályzat felülvizsgálata folyamatban van, ennek keretében
szabályozásra kerül a gépjárművezetők elszámoltatása. Határidő 2012. december 31.
− A civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat a közpénzpályázat honlapján is közzé kell tenni.
Eddig mi csak a saját honlapunkon szerepeltettük „üvegzseb” címszó alatt.
− A nemzetiségi önkormányzati képviselők által használt kiküldetési rendelvények használatát
szigorítanunk kell. Szabályozni kell a saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú használatát,
melyet a nemzetiségi önkormányzattal kötendő megállapodásba beépítünk.
Az intézkedési tervben szereplő javaslatok a véleményem szerint megvalósíthatóak és az intézkedési
terv alapján végrehajtásra kerülnek.
Gáncs István polgármester: A gépjárművek tankolásának a követhetősége végett bevezettük az
üzemanyagkártyát, amit a gépjárművezetők a pénzügyes kolléganőktől kaphatnak meg, melyet a
kolléganők rögzítenek. A kártya csak addig lehet a gépjárművezetőknél, amíg megtankolják a
gépkocsit. De nem csak gépkocsi tankolás történik ezzel a kártyával, hanem a fűkaszák és egyéb
eszközök üzemanyag feltöltése is. Így sikerült a készpénzes fizetéssel történő tankolást megszüntetni.
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
19/2012. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi belső
ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót.
A képviselő-testület a beszámolót és az intézkedés tervet az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző
Határidő: intézkedési terv alapján

5./ Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. évi elszámolása
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden bizottsági tag megkapta. A
pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja. Az elszámolási táblázatban a
kiadások és a bevételek szerepelnek. Az összkiadás 109 528 931 Ft, az összbevétel pedig 114 582 527
Ft volt. Finanszírozási többlet keletkezet, mely 5 053 596 Ft-ot jelent. Átadnám a szót Szijártó József
igazgató úrnak, hogy mondja el pár szóban miből tevődik össze a többlet.
Szijártó József képviselő: A költségvetés megtervezésekor megpróbálunk minden lehetőséget számba
venni. A normatív támogatás az eredeti igényléshez képest emelkedett, vannak olyan pályázatok, amik
plusz bevételt jelentettek az év során és a takarékos gazdálkodás következményeként sikerült
finanszírozási többlettel zárni az évet.
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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
20/2012. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011.
évi intézményi elszámolását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: Közlésre Azonnal
Felelős: polgármester
6./ Egyebek
Gáncs István polgármester: Határozattal kell dönteni a volt iskola földszinti termének bérleti díjáról. A
témát a pénzügyi bizottság tárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Régebben voltak olyan alkalmi árusok, akik a művelődési házat vették igénybe, de mióta annak
felújítása elkészült erre már nincs lehetőségük. A piactér jellege nem minden használtruha
kereskedőnek és alkalmi árusnak felel meg. A javaslat szerint a bérleti díj 1200 Ft/ óra.
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
21/2012. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi u.3.
szám alatti volt iskola földszinti termének bérleti díját 2012. március 20-tól 1200.-Ft/órában
határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Dönteni kell a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.
A TEIT Társulási Megállapodásának V. cím 15. pontja alapján: A Társulás ügyviteli feladatait amunkaszerződéssel foglalkoztatott – titkár látja el.
A Társulási Tanács döntése alapján a társulásnál munkaszerződéssel foglalkoztatott (titkár),
munkabérét és járulékait, a székhely település, Kalocsa Város Önkormányzata biztosítja jelenleg.
A Társulási Tanács 2012. március 7-i ülésén döntött arról, hogy a pénzügyi feladatokat egyébként is
ellátó székhely települési hivatal látja el a jövőben az egyéb ügyviteli feladatokat is, a saját
munkaszervezetével.
A Társulási Tanács elfogadta a Társulási Megállapodás kapcsolódó módosításait a következőképpen:
- A Társulási Megállapodás V. cím 15. pontja törlésre kerül.
- A Társulási Megállapodás II. cím 5. pontja módosul a következőkre:
5. A Társulás pénzügyi, gazdálkodási és ügyviteli feladatait a székhelye szerinti önkormányzat
polgármesteri hivatala látja el, a munkaszervezet annak keretei között működik.
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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
22/2012. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
1.)

a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás Társulási
Megállapodásának V. cím (A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok) 15. pontját
törli.
2.) a Társulási Megállapodás II. cím (A Társulás jogállása) 5. pontja módosul a következőkre:
5. A Társulás pénzügyi, gazdálkodási és ügyviteli feladatait a székhelye szerinti
önkormányzat polgármesteri hivatala látja el, a munkaszervezet annak keretei között
működik.
3.) a képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje el a Társulás elnöke részére.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: jegyző

Gáncs István polgármester: A mezőőri szolgálat 2012. március 7-től megkezdte működését, Károly
József személyében, aki sok évig rendőri szolgálatot teljesített. Minden felszerelése megvan a
szolgálat teljesítésére, gondolok itt egy 125 cm3 motorra, távcsőre, fegyverre, fényképezőgépre stb. A
mezőőrnek van igazoltatási jogosultsága és jegyzőkönyvet készíthet.. A mezőőr a polgármester felé
tartozik elszámolási kötelezettséggel. Rugalmas munkaidőben dolgozik, tehát reggeltől estig bármikor
és bárhol megjelenhet. Elsősorban a gazdák igényeit szolgálja ki bizonyos keretek között. A szolgálat
fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri
járulék és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulás fedezi. Ha a gazdák nem fogják fizetni
a járulékot, akkor a szolgáltatást meg fogjuk szüntetni, mivel az önkormányzatnak nincs több millió
forintja éves szinten a fenntartására. Az önkormányzat a pénzbeli támogatáson kívül mindent megtesz
annak érdekében, hogy a mezőőri szolgálat működőképes legyen.

A polgárőrök egy felvetéssel fordultak a képviselő-testület felé. A volt iskola egyik termét szeretnék
igénybe venni. Eddig az orvosi rendelőnél volt számukra biztosítva egy melegedő helyiség, de azt
úgymond „kinőtték”, mivel többen vannak és így több felszerelésük is. Szerintem ennek nincs semmi
akadálya.

A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban csak néhány mondatot szeretnék mondani. A szolgáltatás
átszervezésének célja, hogy a magyar ivóvíz maradjon magyar tulajdonban. A törvény végrehajtásával
kapcsolatban nagyon sok teendő lesz és nem is egyszerű. Jelenleg az országban 400 szolgáltató van,
amit szeretnének 30-40-re csökkenteni. A törvény 2016. január 1-je után csak az maradhat szolgáltató,
akinek legalább 150 ezer bekötéssel rendelkezik. Tengelicen jelenleg a Dunaág Kft. működteti a
víziközműveket, semmiféle tulajdonnal nem rendelkeznek. Megkerestek már a szekszárdi térséghez
tartozó vízműtől, valamint a paksitól, ugyanakkor tájékoztatót adott a Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt. Nem lesz egyszerű a döntés, hogy hova tartozzunk, mivel szerződésünk van a Dunaág Kft-vel,
amit nem lesz könnyű megszűntetni. A szerződést 2005-ben kötöttük, ami 25 évre szól és felbontás
esetén követelheti a szolgáltató az elmaradt hasznot is. Ami akár 10 millió forintba is kerülhet az
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önkormányzatnak. Ugyanakkor a Dunaág Kft-hoz tartozó települések is tárgyalnak a paksiakkal, hogy
egyszerre lépnének be a Paks által szervezendő társasághoz. Egy biztos a DRV-hez nem szeretnénk
csatlakozni, mivel jelenleg már 1000 Ft/m3 az ivóvíz ára.

A Magyar Közút 2012. április 23-án hétfői napra szemétszedési akciót szervez, melyhez településünk
is szeretne csatlakozni, de nem ezen a napon, hanem előtte 13-án és 14-én. A közút biztosítani fog
kesztyűket, láthatósági mellényeket és szemétgyűjtő zsákokat és ingyen elszállítják az összegyűjtött
szemetet. A szemétgyűjtés érinti a faluba bevezető utakat, valamint addigra a mezőőr összeírja azokat
a gócpontokat, ahol nagyobb mennyiségben található szemét. A szemétgyűjtési akció
megszervezéséhez kérnék segítséget és a településről várjuk az önként jelentkezőket.

Mivel a faluban megy mindenféle szóbeszéd ezúton is szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a
temető gondnoki feladatokat Őri Antal közalkalmazott végzi március 1-jétől, kiegészítve a
sportcsarnok gondnoki teendőit 4-4 órában. Minden, ami a temetkezéssel, temetővel kapcsolatos Őri
Antallal kell megbeszélni, amiben pedig ő nem tud segíteni azzal kapcsolatban a hivatal dolgozóit kell
megkeresni. Ehhez kapcsolódva mondanám el, hogy egy 4 órás részmunkaidős karbantartói állásra
írtunk ki pályázatot. Ennek többek között az volt az oka, hogy szemben a tavalyi 42 fő
közfoglalkoztatottal az idén csak 14 fő közfoglalkoztatására kaptunk pénzt, így tudjuk biztosítani a
munkák elvégzését. A közfoglalkozatás elindult, jelenleg 1 fő portás az általános iskolában, 1 fő
kisegítő az óvodában és 1 fő karbantartó a hivatalnál végzi a rábízott feladatokat. A többiek 2012.
április 15-től kezdik a munkát. A 4 órás közfoglalkoztatást megszűntette a kormány az idei évtől csak
6 és 8 órás foglalkoztatás lehetséges. Az már most látszik, hogy ilyen kevés létszámmal nem lesz
könnyű az összes munkát elvégezni, szükség lesz arra, hogy úgy szervezzük meg a
közfoglalkoztatottak munkáját, hogy a munkavégzés a leghatékonyabb legyen.

Szeretném megköszönni Bátainé Réti Márta képviselő asszony közreműködését a Tengelici Hírmondó
elindításában és működtetésében. Az újsággal minőség és tartalmi szempontból is meg vagyok
elégedve.

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

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző

9

