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Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
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Junkunczné Berhardt Katalin
Huber Péterné

jegyző
CNÖ elnök
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családgondozó
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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 és a megjelent meghívottakat.
Az egyebek napirendi pontban határoznunk kell a fogorvosi szerződés módosításáról, helyiség bérleti
szerződésről, az óvoda nyári nyitvatartási rendjéről, az óvoda által benyújtandó pályázat
támogatásáról, folyószámlahitel keret meghosszabbításáról, illetve természeti érték védetté
nyilvánításáról.
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester:
-25/2012. A Képviselő-testület jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását.
Az erről szóló határozatot, a módosító okiratot és az új egységes alapító okiratot megküldtük a
Magyar Államkincstárnak, aki átvezette a változást a törzskönyvi nyilvántartáson.
-26/2012. A képviselő-testület elfogadta a Zomba Körzeti Intézményi Társulás által fenntartott
oktatási intézmény alapító okiratának módosítását. A döntésről a határozat kivonatot elküldtük
Zombának.
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-27/2012. A képviselő-testület jóváhagyta a kóbor ebek befogására, őrzésére, értékesítésére
ebrendészeti telep fenntartására létrehozott társulás társulási megállapodását. A jóváhagyó határozatot
Fadd önkormányzatának postáztuk.
-29/2012. A képviselő-testület arról döntött, hogy pályázatot nyújt be a Polgármesteri Hivatal
felújítására a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. A felújításhoz szükséges 9.872.189.Ft önerőt költségvetéséből biztosítja. A pályázat benyújtása határidőre 2012.04.27-re megtörtént.
Jelenleg a hiánypótlási szakasz zajlik.
-30/2012. A képviselő-testület közalkalmazottként kinevezte Garajszki Krisztiánt 4 órás karbantartó
munkakörbe, aki 2012. 04.18-tól munkába is állt.
-31/2012. A képviselő-testület elutasította Varga Jánosné lakásvásárlásra irányuló kérelmét. A
kérelmező a határozatot megkapta.
-32/2012. A képviselő-testület arról hozott döntést, hogy biztosítani kívánja 2012. július 1. napjától
2012. augusztus 31. napjáig az ingyenes nyári étkeztetést 15 rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek részére. Erre tekintettel az önkormányzat határidőre 2012. 05.10re beadta a pályázatot.
-33/2012. A képviselő-testület döntött 1 fő részére szociális kölcsön
megállapításáról szennyvíz bekötővezeték kiépítéséhez és csatlakozásához. A megállapító határozat
és a megállapodás elkészült.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 6
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta.
Tengelic Község Önkormányzatának
34/2012. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 25/2012.,
26/2012., 27/2012., 29/2012., 30/2012., 31/2012., és a 32/2012. számú lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Tolnai Lászlóné
jegyző

2./ Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Tolnai Lászlóné
jegyző

3./ Beszámoló a pénzügyi bizottság munkájáról

Szijártó József
pü.biz.elnöke

4./ Beszámoló a szociális bizottság munkájáról

Gáncs Tamás
szoc.biz.elnöke
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5./ A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosítása

Gáncs István
polgármester

6./ Beszámoló a Központi Ügyeleti társulás 2011. évi működéséről
és pénzügyi helyzetéről

Gáncs István
polgármester

7./ Tengelic Község Önkormányzata és a Tengelici Községi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának
megtárgyalása

Tolnai Lászlóné
jegyző

8./ Egyebek
9./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

Napirend tárgyalása:
1./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.24.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: 2012. január 1-napjától teljesen elkülönül egymástól a helyi önkormányzat,
költségvetési szervei és a nemzetiségi önkormányzat költségvetése és gazdálkodása. Erre való
tekintettel a szervek szakfeladatrendjét is szét kellett bontani. A Polgármesteri Hivatal Alapító
Okirata ennek megfelelően módosításra került. Azonban az önkormányzatnak nincs alapító okirata,
ezért csak a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletben lehet megjeleníteni a
szakfeladatrendet. Az SZMSZ-ben az önkormányzat gazdasági alapjai című fejezetbe kerül beépítésre.
Erre tekintettel a rendelet kiegészül egy 3. melléklettel, amely tartalmazza az önkormányzat
alaptevékenységének szakfeladatszámait. Ha elfogadásra kerül a rendelet módosítása, akkor a holnapi
napon a kolléganő elküldi a változásbejelentési kérelmet a Magyar Államkincstárhoz, hogy a
módosítást a törzskönyvi nyilvántartáson is át tudják vezetni.
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:
10/2012. (V.23.) 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 rendelet módosításáról szóló 10/2012. (V.23.) számú rendeletet az eredeti
előterjesztésnek megfelelően.

2./ Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
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Tolnai Lászlóné jegyző: A beszámolót a Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján évente átfogó étékelést kell
készíteni, amelyet a Képviselő-testületnek május 31-ig meg kell tárgyalnia. A beszámolóban a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok kerülnek összefoglalásra. A beszámoló elkészítésében
részt vett a családgondozó és az igazgatási ügyintézőnk. Kormányrendelet írja elő, hogy milyen
szempontok szerint kell elkészíteni az értékelést, aminek eleget téve készítettük el. Az első rész a
pénzbeli ellátásokat és a személy gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátásokat sorolja fel.
A demográfiai mutatók közül annyit emelnék ki, hogy 2011. december 31-én a községünk állandó
népesség száma 2375 fő volt, ez az előző évhez képest csökkenést mutat. Ebből a gyermekek száma
434 fő, ami a tavalyi évhez képest szintén csökkenést jelent. A születések száma szintén csökkent az
előző évekhez képest, a tavalyi évhez hasonlóan pedig 10 fő volt.
A következő részben a pénzbeli és természetbeni ellátások kerültek részletesen bemutatásra.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2011-ben 202 gyermek volt jogosult és kapta meg az
ellátást. Eszerint a 18 év alattiak 41 %-a hátrányos helyzetűnek minősül. Az egyedülálló szülők aránya
46 %, ami elég magas. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a szociális bizottság állapítja meg,
tavaly 72 gyermek részesült pénzbeli és természetbeni ellátásban. Illetve itt szerepeltethető a születési
támogatás és a kispolgári köszöntő keretében átadásra került ajándékcsomagok is. Óvodáztatási
támogatásban 2011-ben 17 gyermek részesült, amit teljes mértékben az állam finanszíroz. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére pénzbeli támogatást augusztus
és november hónapban folyósítottunk, gyermekenként 5 800 Ft összegben. Ebben a részben szerepel a
gyermekétkeztetés térítési díjkedvezményben részesülök százalékos aránya. Itt kiemelném, hogy
minden egyes tengelici óvodás vagy iskolás gyermek részesült valamilyen kedvezményben az
önkormányzattól. A beszámoló tervezetében nem szerepel, így azt kiegészítenénk azzal, hogy az
iskolatejet már évek óta biztosítjuk mind az óvodásoknak mind az általános iskolásoknak. Az
önkormányzat a 2011-es évben nem vett részt a nyári gyermekétkeztetésben, mert a finanszírozáshoz
támogatást csak a hátrányos helyzetű települések igényelhettek. Viszont az idei évben néhány
gyermeknek biztosítani tudjuk az ingyen ebédet pályázat alapján.
A következő pont a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat taglalja.
Először a gyermekjóléti szolgáltatás kerültek bemutatásra. Ezt a részletes tájékoztatót a családgondozó
készítette el. Egyrészt felsorolja az alapellátásban részesülők számát, azt hogy miért kerültek az
alapellátásba, azt hogy miért kerültek ki. Ezt követően szerepel, hogy január 1-jén hányan álltak
védelembe vétel alatt; hogy kik kerültek védelembe vétel kapcsán az ellátásba illetve, a védelembe
vételek felülvizsgálatát részletezi. Itt kiemelném, hogy milyen intézkedésekre került sor mind az
alapellátás, mind a védelembe vétel során:
- gyakori családlátogatás,
- kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintett jelzőrendszeri tagokkal,
- gyermekek egészségi állapotának nyomon követése,
- segítőbeszélgetések a gyermekekkel és a szülőkkel egyaránt,
- anyagi támogatáshoz való hozzájutás elősegítése,
- információnyújtás,
- ügyintézés,
- lelki támogatás,
- a családszámára szükséges használtruhák és tárgyak gyűjtése és adományozása.
Ideiglenes hatályú elhelyezésre 2011-ben nem került sor. Illetve a családgondozó feladata az átmeneti
nevelt gyermekekkel kapcsolatban a szülőkkel való kapcsolattartás, hogy a gyermekek
visszakerülhessenek a szülőkhöz. A családgondozó az idei és a tavalyi évben is szervezett éves
jelzőrendszeri tanácskozást, illetve 2011-ben 6 alkalommal tartott szakmaközi megbeszélést.
Ehhez a részhez tartozik még a gyermekek napközbeni ellátása, amit az óvodában és az iskolában a
napközi biztosít. Az iskolabusz indításával a külső területeken élő gyermekek óvodába, iskolába jutása
oldódott meg, így nem kell tömegközlekedést igénybe venniük. A gyermekek átmeneti gondozása és a
3 éven aluli gyermekek ellátása a tavalyi évben nem valósult meg, mert igény nem mutatkozott az
ellátás felé. Kötelező lenne az ellátás, de jelenleg még nem működik.
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A negyedik rész a jegyzői határkörben tett gyámhatósági intézkedéseket öleli fel, itt szintén szerepel a
védelembe, mivel a családgondozó ezt a témát már részletezte, így az igazgatási ügyintéző már
rövidebben fogalmazta meg az itt elvégzett munkát. Ebbe a részbe tartozik az ideiglenes hatályú
elhelyezés is. A jegyző határkörébe tartozik a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, tavaly
így egy gyermek családi jogállását sikerült rendezni. Ügygondnok, szakértő kirendelésére nem került
sor. Viszont eseti gondnok kirendelésére iskoláztatási támogatás felfüggesztése miatt sor került. Más
hatóság kérelmére 9 esetben készítettünk környezettanulmányt.
Városi gyámhivatali hatósági intézkedés nem történt 2011-ben, illetve szakmai ellenőrzést sem
folytatott le a felügyeleti szervünk.
A jövőre vonatkozó javaslatok: Várhatóan a gyermekvédelmi és szociális rendszer átalakulására kerül
sor. A jövőben a változásokhoz igazodva kell feladatainkat ellátni.
A következő pont a bűnmegelőzés, bűnelkövetés. Településünkön 2011. évben szabálysértési eljárás
fiatalkorú ellen nem indult és bűncselekménynek minősülő eset is csak 1 történt.
A beszámoló utolsó része részletesen bemutatja az önkormányzat együttműködését a civil
szervezetekkel, jelzőrendszeri tagokkal.
Ha a képviselő-testület elfogadja a beszámolót, akkor azt meg kell küldenünk a megyei Szociális és
Gyámhivatal részére.
Gáncs István polgármester: Ha nincs kérdés a jegyzőasszonyhoz, akkor szavazásra bocsátom a
beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
35 /2012. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló átfogó értékelést a
kiegészített mellékletben szereplő tartalommal.
2. Felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámolót küldje meg a Tolna
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: jegyző

3./ Beszámoló a pénzügyi bizottság munkájáról
Előterjesztő: Szijártó József pü.biz.elnöke
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A pénzügyi bizottság a beszámolót megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. Megkérem Szijártó
Józsefet a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Szijártó József pü.biz.elnök: A pénzügyi bizottság munkája a számokkal való hadakozás, a számok
megértése, elfogadtatása és előkészítése. A pénzügyi bizottság feladatait, hatásköreit 13 pontban lehet
rögzíteni. 2010-ben a választásokat követően 3 tagú pénzügyi bizottság állt fel, az azóta eltelt időben
13 ülésen 46 napirendi pontot megtárgyalva 48 határozatot hozott. A szociális bizottság mellett a
pénzügyi bizottság az aminek a feladatköre és az ülések száma meghaladja azt, amit előzetesen
betervezünk. A 3 tagú pénzügyi bizottság mindig körültekintően, alapos munkát végzett, amelyet
annak köszönhet, hogy van egy hivatali apparátus, amely előkészítette a döntéseket. Itt említeném
6

meg Zsinkó Lajos könyvvizsgáló személyét, aki mindazt a munkát nagyra értékelte és legutóbbi
beszámolója kapcsán is említette, hogy megalapozott és körültekintő pénzügyi folyamatok zajlanak az
önkormányzatnál. Én úgy gondolom, hogy a pénzügyi bizottság az utóbbi időben tulajdonképpen
egyöntetűen állt a döntések mellé, határozatait egyhangúan fogadta el és így javasolta a képviselőtestületnek, mind azt az előkészítő munkát dicséri és azt támasztja alá, hogy a jó irányba haladunk.
Változatlanul fontos a takarékos gazdálkodás, illetve az állami támogatásoknak és a helyi adóknak a
felhasználása. Nagy segítséget nyújtanak a TEIT-től kapott támogatások, hiszen ezek újabb
fejlesztésekre adnak lehetőséget. Mindaz, amit az utóbbi években el tudtunk érni, illetve amit éppen
stabilizálni tudtunk – függetlenül az állami támogatások az utóbbi években csökkentek – fejlődhet
tovább. Ezalatt értem például az iskola fejlesztését vagy azokat a beruházásokat, amik a település
életét nagyban befolyásolták. Megköszönném a polgármesteri hivatal dolgozóinak a segítségét a
döntések előkészítésében. A bizottság tagjainak pedig jó munkát kívánok a jövőre nézve.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
36/2012. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi Bizottság
munkájáról szóló beszámolót a mellékletben szereplő tartalommal.

4./ Beszámoló a szociális bizottság munkájáról
Előterjesztő: Gáncs Tamás szoc.biz.elnök
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A szociális bizottság a beszámolót megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. Megkérem Gáncs
Tamást a szociális bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Gáncs Tamás szoc.biz.elnök: A jelenlegi szociális bizottság 2010. októberben 12-én kezdte meg
munkáját 3 taggal. Ketten a Képviselő-testület tagjai közül kerültek kiválasztásra, a harmadik a helyi
védőnő. A bizottság hatósági ügyekben mindig zárt ülésen dönt, egyéb ügyekben az ülések
nyilvánosak. Az ülésekre általában délután 16:30 órakor kerül sor. Rendszerint havonta kétszer – első
és harmadik kedden – tartjuk az ülést, de szükség szerint rendkívüli ülések is lehetnek. A bizottság
2010. évben 112, 2011. évben 206 ügyben döntött. 2012. április 15-ig pedig 38 határozatot hozott. A
helyi rendelet szerinti lakásfenntartási támogatás a szociális törvény által került megszüntetésre, így
ezt az ellátást 1 személy tekintetében kellett megszüntetni. A normatív lakásfenntartási támogatás
szintén a Szt. módosítása miatt kikerült a szociális bizottság hatásköréből a 2012-es évtől kezdődően.
A támogatásokat a bizottság készpénzben vagy természetben állapította meg. A lakásfenntartási
támogatásoknál minden esetben természetbeni juttatást állapított meg közüzemi szolgáltató számlájára
történő térítési díj formájában. A pénzbeli és természetbeni ellátások mellett a szociális bizottság
feladata volt a személyes gondoskodás ellátási formái közül az étkeztetés megállapítása is. Az étkezők
száma 60-70 fő között mozog. Aktív korúak ellátásával kapcsolatos helyszíni szemle 2011 évben 11
személy esetében történt.
A rendelkezésre álló pénzeszközöket a bizottság minden évben kihasználta. A tapasztalatok alapján
2012. évre magasabb összeget igényelt a költségvetési keretből a romló viszonyok miatt, amit most
szeretnénk is megköszönni, mivel meg is kaptuk a magasabb összeget. A rendelkezésre álló pénzzel
mindig próbálunk takarékosan gazdálkodni.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolóban elhangzottakat vitassa meg, és amennyiben
kérdése van, azt tegyék fel.
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Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
37/2012. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság
munkájáról szóló beszámolót a mellékletben szereplő tartalommal.
Gáncs István polgármester: Itt ragadnám meg a szót, mielőtt tovább haladnánk a napirendi pontokban.
A pénzügyi és a szociális bizottság munkáját is megköszönném. A következő időszakban a
gazdálkodás olyan mérvű betartása és maximális kihasználása mellett működjenek tovább, hogy a
megfelelő pénzeszközök, illetve juttatások megfelelő célt szolgáljanak és a céljukat elérjék. Ne csak
adjunk, hanem ezzel szolgáljuk is a családokat. Azt el kell mondani, hogy a pénzügyi és a szociális
bizottságnak is egyre nehezebb dolga van. Példaként a szociális bizottság beszámolójából emelnék ki
adatot, a 2010. évben 112 ügyben a 2011. évben pedig 206 ügyben hoztak döntést. Tehát
megduplázódott az ügyek száma. A pénztárcákban egyre kevesebb a pénz, a szociális feladatok
ellátása családon belül egyre nehezebb. Természetesen az önkormányzat megpróbál, mind az
önkormányzaton belül dolgozó szakemberek, mind pedig a külsősök segítségével odafigyelni azokra
az emberekre, akiknek szükségük van erre. Továbbra sem élveznek előnyt azok, akik ki szeretnék
használni az önkormányzatot. Odafigyelünk minden egyes kiadott forintra. Inkább megvizsgálunk
többször egy ügyet és utána döntünk a kérelem felől.
Még egyszer köszönöm a bizottsági tagok munkáját.
5./ A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. Az
előterjesztés részletei a módosítandó pontokat. Annyit szeretnék mondani, hogy jelenleg a legjobb
tudásunk szerint 2013. januárjától nem működik a kistérségi társulás. Nagy valószínűséggel más
formában működnek majd tovább. Hogy hova fogunk tartozni és azt, hogy mi alapján fog működni a
rendszer azt nem tudjuk. Nem ült össze a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa
sem, hogy erről tájékoztatást adjanak.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
38 /2012. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozata
1) Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
társulásiról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV: törvény 4.§.(1) bekezdés
b, pontjában biztosított hatáskörében eljárva, a Szekszárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 8. számú módosítására vonatkozó
előterjesztést megtárgyalta és a társulási megállapodás módosítását a mellékletnek
megfelelően elfogadja.
2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester
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6./ Beszámoló a Központi Ügyeleti társulás 2011. évi működéséről és pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
pénzügyi bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.
Itt pár szót mondanék a járásokról, azért mert, ha kialakulnak a járások, akkor az orvosi ügyelet is a
járásokhoz fog tartozni. A legutolsó hivatalos információnk az, hogy minden település ahhoz a
járáshoz fog tartozni ahová szeretne. A mi esetünkről, annyit tudok elmondani, hogy a tolnai járáshoz
nem szeretnénk tartozni. Két lehetőségünk van még Paks és Szekszárd. Mind a két leendő járási
székhely befogadó kézséget mutat a községünk felé.
Jelenleg a Szekszárdi ügyeleti társuláshoz tartozunk. A beszámoló utolsó bekezdését felolvasnám:
„ Több orvos kolléga írásban jelezte az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. LXXXIV. Törvény 13.§. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra hivatkozva, amely évi 416 órára
korlátozza az egészségügyi ügyeletet, hogy a kötelező óraszámon túlmenően az ügyeleti
beosztásukhoz nem járulnak hozzá. Tapasztalataink szerint jelenleg egy-két orvos vállal túlmunkát,
nekik köszönhető, hogy a csökkentett óraszámmal még ellátható az ügyelet, de ha a jövőben ők sem
vállalnak több ügyeletet, akkor veszélybe kerülhet a társuláshoz tartozó közel 55 ezer ember
sürgősségi betegellátása.”
Ez a bekezdés azért fontos, mert jelenlegi tudomásunk szerint a körzeti orvosok 2/3-a a
nyugdíjkorhatárt 2 éven belül eléri. Tehát nem kell 5 évnek eltelnie és nagy problémák lesznek, biztos
hogy nem fogják tudni ellátni ezt a rendszert. Valószínűleg ha a társulást fent szeretnénk tartani, akkor
a településeknek több pénzt kell majd befizetniük. Ez egy lehetőség, de az is lehet, hogy a pénzzel
nem tudjuk megoldani az ügyeleti rendszer működtetését.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
39/2012. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Ügyeleti Társulás 2011.
évi működéséről és pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja a mellékletben
szereplő tartalommal.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: polgármester

7./ Tengelic Község Önkormányzata és a Tengelici Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
együttműködési megállapodásának megtárgyalása
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény előírja, hogy a
nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között lévő együttműködési megállapodást felül
kell vizsgálni. A nemzetiségi önkormányzat már megtárgyalta az előző ülésén és jóváhagyták a
megállapodást. Az előterjesztésben szerepel, hogy milyen jogszabályok alapján, miket kell
tartalmaznia a megállapodásnak. Az előterjesztésben nem szerepel a törvény 80. §. (3) bekezdése,
viszont a megállapodásban rögzíteni kell a következőket is (a kiküldött megállapodásban ezek
szerepelnek):
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a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének
előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési
számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével
kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősöket konkrét
kijelölésével,
- a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, (a megállapodásban
szerepel megnevesítve a gazdálkodási ügyintézők közült azt, akinek az adott feladatot el
kell végeznie),
- a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási
kötelezettségeket,
- a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének
rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat,
feltételeket.
Igyekeztünk átfogóan mindent beleírni, amit a jogszabály előír. Az előző megállapodáshoz képest
ebben részletesebben kell szerepeltetni az adott feltételeket, ami alapján működhetnek. Mint például
az ingyenes helyiség használat, ami eddig is működött. Amit még kiemelnék az, hogy én eddig is
minden testületi ülésükön részt vettem, most a törvény írja elő, hogy a jegyzőnek vagy a jegyző
szakképesítéséhez hasonló szakképesítéssel rendelkező ügyintézőnek kell részt vennie.
Gáncs István polgármester: Én személy szerint nem vagyok megelégedve a cigány nemzetiségi
önkormányzat munkájával. Amióta a települést vezetem, elmondhatom, hogy amilyen formában
végzik a munkát és amennyi energiát és időt fordítanak rá, így kidobott pénznek tartom. Nem csak
helyi szinten, hanem országosan is. Sokkal több eredményt kellene elérni a saját nemzetiségi
önkormányzatuk által a saját embereiket mozgósítva. Célszerűbben és sokkal gazdaságosabban
lehetne dolgozni. Nem vesznek részt pályázat írásokban, nem látom az együttműködést a civil
szervezetekkel. Nem látom a visszafordítást. Nem látom az együttműködést a nagy önkormányzattal.
Csak szóbeszéd szintjén maradnak meg a dolgok. Nem látok olyan egyéniséget, akire felfigyelnének.
Nincsen összetartás, nincs egységes akarat. Elsorvad már a gondolatában az a dolog, amit szeretnének
csinálni. Mi mindenféle segítséget próbálunk megadni. Nem sok pénzt kapnak, de azt is feleslegesnek
tartom. A működését megkérdőjelezem ezzel a nemzetiségi önkormányzatnak. Ezek nagyon kemény
és súlyos szavak, amit én most mondok, de nem tudom sajnos az ellenkezőjét állítani. Azok az
emberek, akik a nemzetiségi önkormányzathoz tartoznak joggal panaszkodhatnának az önkormányzat
képviselői vagy vezetői felé, hogy a nemzetiséghez tartozó tanuló diákok taníttatására, utaztatására,
nyaraltatására sem adtak be pályázatot, ahol a helyi önkormányzatok részt sem vehetnek. Viszont
Tengelicen nem láttam egy végigvitt pályázatot sem. Ez elszomorít, nem is tudom szakmaisággal,
megfelelő komolysággal kezelni, mert nem látok előrelépést. Úgy gondoltam az új vezetés, ami 2010ben felállt egy-másfél év alatt eljut olyan szintig, hogy komolyan szeretne foglalkozni vele. Sajnos
lassan a második év is letelik és nem látom ennek a hozományát sem a lakosság felé, sem a saját
nemzetiségükön belül. Idén volt egy közmeghallgatásunk Tengelicen, ahol felvetődött egy a
nemzetiségekhez tartozó lakos részéről, hogy kérjük számon, hogy miért nincsenek cigány
programok, miért nincsenek pályázatok. Az önkormányzat, mint ahogy már mondtam minden
segítséget megad, attól függetlenül, hogy le van-e írva vagy nincs leírva az ingyenes helyiség
használat. Az internetet bármikor használhatják, amikor csak szeretnék, bármikor telefonálhatnak.
Ennek ellenére még „épkézláb” ötletet nem láttam a részükről. Az eddig elmondott véleményem
mellett kiállok, mert az eddig nyújtott segítség és jó szó sem vezetett eredményre. És úgy gondolom,
hogy nem egy tengelici kivételes estről van szó. Ha egy önkormányzat vezetését elvállalja valaki legyen szó nemzetiségi vagy helyi nagy önkormányzatról -, akkor azt azért tegye, mert véghez
szeretne vinni valamit. Úgy látom, hogy a tevőleges dolgokban is akadályoztatva vannak. Ez nem
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csak fizikális, hanem egyéb más akadályoztatást is feltételeztetni lehet. Mint polgármester ezzel a
munkával nem tudok azonosulni. Sajnos ezt tudomásul kell venni. Ezzel élünk itt együtt. A
problémákat saját „berkeken” belül kell rendezniük.
Ehhez a témához van-e valakinek hozzászólása vagy kérdése?
Tolnai Lászlóné jegyző: Annyit elmondanék, hogy jelenleg más nemzetiségi önkormányzatokkal
kötöttek már megállapodásokat, amelyekben szerepel a pályázatokon való együttes részvétel, illetve
hogy segítik egymást a pályázatok megírásában. Gyakorlatilag próbálják megalapozni azt, hogy
előrébb jusson a nemzetiségi önkormányzat.
Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
40 /2012. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tengelic Községi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. § (2) bekezdésének végrehajtására kötött együttműködési megállapodást és azt
a melléklet szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2012. június 1.
Felelős: polgármester

8./ Egyebek
Gáncs István polgármester: A fogorvossal kötött szerződés módosítására van szükség. A fogorvosnő
jelezte, hogy az utóbbi 1 évben nagyon visszaesett a fogorvosi ellátást igénybevevők száma. Ez
egyrészt az anyagi forrás hiánya miatt van, másrészt úgymond körbe ért az a kör, akik rendbe
szerették volna hozatni a fogaikat. Így felmerült az a kérdés, hogy más településen folytatná a
praxisát. A fogorvosnővel történt márciusi megbeszélésünkön feltettem neki azt a kérdést, hogy mi
miben tudunk neki segíteni. Abban állapodtunk meg, hogy az önkormányzat beszerzi a szükséges
engedélyeket a már meglévő röntgengép használatához, így a géppel végzett vizsgálatok után kaphat a
MEP-től finanszírozást, ami eddig nem valósult meg. Emellett azt tudnánk támogatni, hogy az általa
igénybe vett rendelő rezsi költségének az 50%-át is engedjük el. Ez azt jelenti, hogy a legdrágább
teljes rezsiköltség 40 000 Ft volt januárban, egyébként meg 15 000 Ft körül szokott lenni.
Ettől függetlenül elkezdődött egy tárgyalás. A kölesdi fogorvos felmondás alatt áll, jelenleg a szedresi
fogorvosnő helyettesíti, de ő azt mondta, hogy csak a helyettesítést vállalja. (Nálunk is helyettesített
több éven keresztül.) A kölesdi önkormányzat már kiírt egy pályázatot, ami sikertelen lett mivel nem
jelentkezett senki. Így jött az a lehetőség, hogy a mi doktornőnk lássa el Kölesden is a fogorvosi
teendőket. A kölesdi polgármesterrel és a fogorvosnőnkkel történő tárgyaláson a doktornő azt mondta,
hogy ő elvállalná az 1000-1200 fős települést is. Június hónapban kapnak másik fogorvosi széket a
kölesdiek. Mind a hármunk részéről megoldható lenne a fennálló probléma. A szerződés módosítását
a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
41 /2012. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kéri-Dent Kft.-vel 2009.
november 6. napján kötött a fogászati alapellátás feltételeinek teljesítésére vonatkozó
szerződést 2012. június 1. napjától a határozat melléklete szerint módosítja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2012. június 1.
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: A következő, amiben döntenünk kell az a tengelic-szőlőhegyi vegyesbolt
üzemeltetésével kapcsolatos. Vadászmajorban és Jánosmajorban nincs állandó bolti ellátottság, nem
szeretnénk ha Szőlőhegyen sem lenne. Mind a két helyen mozgóbolt látja el a lakosságot, ezáltal az
önkormányzattól ezt a feladatot átvállalja a mozgóbolt tulajdonosa, hiszen mindent be lehet náluk
szerezni. Tengelic-Szőlőhegyen jelenleg kettő bolt is működik és az egyik bolt üzemeltetése
megváltozik. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy mondja el miben változik.
Tolnai Lászlóné jegyző: Neszné Szabó Mónika, aki jelenleg bérli a helyiséget, ahol a bolt működik,
azt kéri, hogy szüntessük meg a bérleti jogviszonyt. Nesz Máté a fia pedig egy másik kérelmet adott
be, miszerint ő szeretné a helyiséget határozatlan időre kibérelni. Így kettő határozatot kell hoznia a
képviselő-testületnek. Az egyik határozatban Mónikának megszűntetnénk a bérleti jogviszonyát. A
másik határozatban pedig hozzájárulna a testület, hogy Nesz Máté határozatlan ideig kibérelheti a
helyiséget, természetesen a jelenleg érvényben lévő bérleti díjjal kiszámítva. Nem lenne szünetelés,
így folyamatos lehetne a lakosság ellátása. Tehát Neszné Szabó Mónikának május 31-el szüntetnénk
meg szerződését, Nesz Máténak pedig június 1-el lépne érvénybe.
Gáncs István polgármester: Először akkor szavazzunk Neszné Szabó Mónika bérleti szerződésének
megszüntetéséről.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
42 /2012. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
Tengelic-Szőlőhegy József A.u.1.szám alatti üzlethelyiségre Neszné Szabó Mónika
vállalkozóval határozatlan időre kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetését 2012.május 31. napjával elfogadja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester
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Gáncs István polgármester: Most pedig szavazzunk Nesz Máté bérleti szerződéséhez való
hozzájárulásról határozatlan időre.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
43 /2012. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő Tengelic-Szőlőhegy József A.u.1.szám alatti üzlethelyiségre Nesz Máté Tengelic
Bezerédj u.16. szám alatti lakos vállalkozóval történő 2012. június l. napjától
határozatlan időre szóló bérleti szerződés megkötéséhez hozzájárul.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2012. június 1.
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Határozatot kell hoznunk az óvoda nyári nyitvatartási rendjéről. Az
előzetes szülői igények felmérése alapján megállapítást nyert, hogy a 65 fő beírt gyermekek közül 10
fő gyermek részére igényelnék július 30-tól augusztus 10-ig az óvoda nyitva tartását, így ezen
időszakban a házirend értelmében a 10 gyermek számára nyári összevont csoport indul. Augusztus 13tól 18 gyermek számára igényeltek óvodai ellátást. Ezen időszak alatt többször el fogok menni az
óvodába és le fogom ellenőrizni, hogy hány gyermek tartózkodik ott. Ha két-három gyermek lesz csak
az óvodában, akkor személyesen fogok írni azoknak a szülőknek, akik igényelték az óvodát, ugyanis
ezen időszakra az ellátást az önkormányzat finanszírozza, nincs állami támogatás. Ezt az óvoda
vezetővel is közöltem.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
44 /2012. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba KONI Tengelici
Tagóvoda nyári ellátási szünetét az előterjesztés szerint 2012. július 2-től 2012. július 27ig tartó időszakra jóváhagyja.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Határozatot kell hoznunk az óvoda által benyújtani kívánt pályázat
támogatásáról. Az új Széchenyi terv keretében került kiírásra az Óvodafejlesztés c. pályázat, ami
100%-ban támogatott. Viszont a pályázat utófinanszírozott, ezért az önkormányzatnak kellene
biztosítania a megpályázandó 5 millió forint 50 %-át. Előre láthatólag 60 napra kellene a szükséges
pénzt a költségvetésünkből felszabadítani. A pénzügyi elszámolások után visszakapnánk az összeget.
A pályázatot az idei évben kell beadni. Az óvodavezetővel egyeztetve kiemelten fontosnak tartjuk,
hogy beadjuk a pályázatot. A pályázatot nem mi adjuk be, hanem a gesztor intézmény. A támogatás az
óvoda nevelési programjában megfogalmazottak megvalósításához (programok szervezése) és ami a
számukra kiemelten fontos: bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök megvásárlásában segít
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(csoportszobai bútorok, öltözőszekrények, nevelői szobába bútorok). Azt kívánom, hogy a pályázat
sikeres legyen. Jelenleg csak egy elvi támogatást kell nyújtanunk, mivel a társulás főigazgatója várja,
hogy a képviselő-testületek jelezzenek, hogy ki szeretne részt venni a pályázaton.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
45 /2012. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Zomba KONI
Tengelici Tagóvoda a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú Óvodafejlesztés c. pályázat kiírásra
pályázatot nyújtson be.
2. A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat nyertessége esetén – amennyiben
szükséges – a pályázat megvalósításához szükséges költségeket megelőlegezi.
Határidő: közlésre azonnal.
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Határozatot kell hoznunk a folyószámlahitel keret meghosszabbításáról. A
képviselő-társaim tudják, hogy a költségvetésünk 1/12 részének a határáig lehet folyószámlahitel
keretet biztosítani. Ez jelenleg 20 millió forint, aminek a folyószámlahitel keret biztosítása lejár.
Ennek a meghosszabbítását szeretnénk. Nincs jelenleg szükség rá, de szeretnénk ha a
rendelkezésünkre állna.
Tengelic Község Önkormányzatának
46 /2012. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete folyószámla hitelt vesz fel a
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél 20.000 ezer Ft összegben, működési
feladatokhoz kapcsolódó folyamatos fizetési kötelezettségek biztosítására.
Az igénybevétel időtartama 2012. június 1-jétől 2013. május 31-ig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bank által kért nyilatkozatok
megtételére, valamint a szerződés megkötésére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Gáncs István polgármester: Utoljára, amiről döntenünk kell az a természeti érték védetté nyilvánítása.
Pontosabban az „ötház”-nál álló 2 db kocsányos tölgyet szeretnénk védetté nyilváníttatni, a leendő
útfelújítás miatt. Megkérném, Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy mondja el, miről van szó pontosan.
Tolnai Lászlóné jegyző: Farkas Dénes úr küldött egy kérelmet a két kocsányos tölgyre vonatkozólag.
A két tölgy egy országos közút és egy saját használatban lévő útkereszteződésben található.
Felolvasnám, hogy mit írt a kérelmező:
„Tengelic község belterületén, a 02 hrsz-ú területen, a 04 hrsz-ú földút kezdeténél, annak két oldalán
álló kettő, mintegy 100-130 évesre becsölt kocsányos tölgy védetté nyilvánításának előkészítő
munkálataira kérem Tisztelt Jegyző Asszonyt. Javaslatomat a természet védelméről szóló 1996. évi
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LIII. törvény 22.§-ban foglaltakra alapozom, mely szerint kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében
védetté kell nyilvánítani a tudományos, kulturális, esztétikai, oktatási, gazdasági és már közérdekből,
valamint a biológiai sokféleség megőrzése céljából arra érdemes a törvényben felsorolt természeti
értékeket. Tekintettel arra, hogy helyi jelentőségű esetről szól védetté nyilvánítási javaslatom, kérem
Tisztelt Jegyző Asszonyt, védetté nyilvánítási javaslatom megfontolását és mérlegelését követően a
képviselő-testület elé terjeszteni szíveskedjék. Javaslatom indoka, hogy a nevezett fákat, a
Középtengelicet birtokló egykori Csapó család az 1880-as években a versenylovaik edzésének céljára
létesített „Trapper” elnevezésű egy kilométer hosszúságú ellipszis alakú pálya elkészítését követően
esztétikai céllal ültette a létesítmény mellé. A fák közül a helyileg megnevezett kettő példány a mai
napig őrzi és jelzi a nemes cél érdekében létrehozott versenypálya emlékét, ezért indokoltnak tartom
azok védelem alá helyezését.”
Utána néztem a jogszabályi hivatkozásnak és megpróbáltam összeszedni, hogy milyen teendők
lennének, amennyiben a testület jóváhagyja ezt a kezdeményezést.
Először egy testületi határozat kell a kezdeményezés elfogadásáról. Mivel a kocsányos tölgyek nem a
mi utunkhoz tartoznak, hanem országos közúthoz, ezért célszerű lenne megkeresni a közútkezelőt. Ezt
követően a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságát kell megkeresni. A nemzeti parkot azért kell
megkeresni, hogy ők nem akarják-e országosan védetté nyilvánítani ezeket a fákat. Miután
visszaérkeznek a nyilatkozatok, el kell készíteni egy helyi rendeletet. A helyi rendelet részeként kell
egy kezelési tervet készíteni. Majd a védetté nyilvánított fákat táblával meg kell jelölni és a védettés
nyilvánítást az ingatlan-nyilvántartásban fel kell jegyeztetni. Nagy vonalakban ez lenne a folyamata a
fák védetté nyilvánításának.
Tengelic Község Önkormányzatának
47 /2012. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tengelici 02 hrsz-ú országos
közút és a tengelici 04 hrsz-ú saját használatú út kereszteződésénél álló 2 db kocsányos
tölgy helyi védetté nyilvánításának kezdeményezését elfogadja.
A képviselő-testület megkeresi a jegyzőt a védetté nyilvánítás szakmai előkészítésére
valamint a védetté nyilvánító önkormányzati rendelet-tervezet elkészítésére.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

9./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
Gáncs István polgármester: El szeretném mondani, hogy a „térség megismerhetőségét szolgáló
rendezvények” (kolbásztöltő- és forraltbor fesztivál szervezése) támogatása c. pályázaton több mint 2
millió forintot nyertünk az idei évi rendezvény szervezésére. Így önkormányzati hozzájárulás nélkül
valósulhat meg a rendezvény.
Beadtuk a pályázatot a polgármesteri hivatal épületének átalakítására/felújítására is. Jelenleg a
hiánypótlási szakasz zajlik. Ha elnyerjük a pályázatot, a költségek akkor is a 2013-as év költségvetését
terhelnék csak.
Jelenleg kifizetetlen számlánk nincsen, legutóbb 55 millió forintunk volt lekötve.
Tájékoztatásképpen elmondanám, hogy az idei május l-jei rendezvény 300 000.-Ft-ba került.
Augusztus 11-én az elszármazottak találkozóját fogjuk megtartani, amire 500 000 Ft-ot szánunk.
Körülbelül 600 meghívottunk lesz, ebből 400 főre számítunk. A rendezvény fő helyszíne a
sportcsarnok időjárástól függetlenül. Saját értékeinket fogjuk bemutatni, az ide érkezőket egy ebéddel
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fogjuk megvendégelni. Valamint egy emlék plakettet szeretnénk átadni a részükre. A költségek a
1 500 000 Ft-os kulturális programokra szánt összegből kerülnek kifizetésre. A képviselőket a
programra szeretettel várjuk.
A Szőlőhegyi orvosi rendelő felújítását május 29-én kezdik el. Az orvosi rendelő előtere, illetve maga
a rendelő felújítása fog megtörténni. Június 13-án a doktornő már rendelhet. Holnap kerül
egyeztetésre, hogy ez idő alatt hol tud rendelni.
Szőlőhegyen a volt ÖNO épületének a tetőfelújítása június 30-ig kell, hogy befejeződjön. A lécek és a
cserepek cseréjére kerül sor, illetve fólia is kerül a cserepek alá. Teljesen új vízelvezető rendszer kerül
kialakításra. Sajnos a tetőszerkezetben több szarufa is sérült, így lehet hogy a gerendákhoz is hozzá
kell nyúlni. Ez körülbelül 2 millió forintba fog kerülni.
Szeretnék tájékoztatást adni, arról hogy a TEIT szervezésével 10 napot töltöttünk Japánban. Az út
során megnéztük az 1 évvel ezelőtt történt atomkatasztrófa után a térséget. A tanulmányúton minden
TEIT-es polgármesternek részt kellett vennie. Nem delegálhattak senkit maguk mellett. Velünk tartott
még egy újságíró, egy operatőr, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója, a Tájékoztató és
Látogató Központ osztályvezetője, az RHK Kft. gazdasági igazgatója, Kovács Antal olimpiai bajnok,
illetve Paks két alpolgármestere. 22 fős csoport és egy tolmács, kísért végig minket az útvonalon.
Találkoztunk a magyar-japán nagykövettel, aki tájékoztatást adott a jelenlegi társadalmi megítélésről
az atomenergiával szemben. Elmentünk Fukushimába a lezárt 20 km-es övezetbe, ahol 3 órát
töltöttünk. Voltunk Hiroshimában, majd Osakában egy katasztrófa elhárítási központban. Itt közel 30
órát forgatott a stáb. Már jelent meg tájékoztatás a sajtóban írásos formában a tanulmányútról, illetve a
rádióban is. Valamint készülni fog egy 20 perces szakmai film, amit nyilvánossá kell majd tenni, be
kell majd mutatni a lakosságnak.
El szeretném mondani, hogy idén ősszel lesz 20 éves a TEIT. Kalocsán egy szakmai napot
szerveznek, aminek az egyeztetése körülbelül két héten belül kerül véglegesítésre. A képviselőtestületet szeretettel várjuk majd a rendezvényre.

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

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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