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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 14-én
megtartott üléséről.

J EGYZŐKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 14-én megtartott
üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem
Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Szijártó József
Bátainé Réti Márta

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné
Károly József

jegyző
mezőőr

Távolmaradását bejelentette:
Jilling Tibor
Gáncs Tamás József
Kászpári György

képviselő
képviselő
képviselő

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 4 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.

Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat, illetve a mezőőri szolgálatot ellátó Károly Józsefet.
Az egyebek napirendi pontban vissza kell vonjuk a Tab város kizárásáról szóló határozatot.
Tájékoztatást szeretnék adni az eddig befejezett beruházásokról, a járások kialakításáról, illetve a
Petőfi u. 18. szám alatti ingatlan megvásárlási szándékáról.

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester:
-49/2012. A képviselő-testület elfogadta a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási
Társulás 2011. évi működéséről szóló beszámolót. Az erről szóló határozatot a Társulás székhelyére
elpostáztuk.
-50/2012. A képviselő-testület elfogadta a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 2011. évi elszámolását. A határozatot Szedres Polgármesteréhez továbbítottuk.
-51/2012. A Képviselő-testület kijelölte Benkéné Varga Erzsébet közalkalmazottat 2012. július 1.
napjától 2013. május 31. napjáig a Gagarin u.2. szám alatti szolgálati lakás bérlőjéül.
-53/2012. A képviselő-testület Kiltau Imréné talajterhelési díj fizetése alól egyedi mentesség iránti
kérelmét elutasította. A határozatot kérelmezőnek elküldtük.
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Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 4
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta.
Tengelic Község Önkormányzatának
57/2012. (VIII.14.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 49/2012.,
50/2012., 51/2012. és a 53/2012. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést elfogadja.

Gáncs István polgármester: Javasolom a „Tengelic Községért” kitüntető cím alapításáról és
adományozásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása című napirendi pont elnapolását a
következő testületi ülésre tekintettel arra, hogy 3 képviselő hiányzik.

A polgármester az elhangzott módosítással a napirendre az alábbi javaslatot teszi:
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

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

Tolnai Lászlóné
jegyző

2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006.(III.28.)
önkormányzati rendelet módosítása

Tolnai Lászlóné
jegyző

3./ Paks-Kölesd összekötő út felújításához tulajdonosi és kezelői
hozzájárulás

Gáncs István
polgármester

4./ Beszámoló a mezőőri szolgálat féléves tevékenységéről

Gáncs István
polgármester

5./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati
vagyonról döntés

Gáncs István
polgármester

6./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

7./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
8./ Zárt ülés: közalkalmazottak kinevezése
szociális kérelmekről döntés
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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: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B.§-a
rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az általa megalkotott rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg. A rendelet-tervezet
alapján az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletbe, a
„Az önkormányzati rendeletalkotás” alcím alá kerülnének kiegészítésként a társadalmi részvétel
szabályairól szóló rendelkezések. A kiegészítés 1 §-ból áll, melynek légyege, hogy két módon
lehetne véleményt alkotni az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatban. Az egyik mód az
önkormányzat honlapján történő közzététel, ahol kialakításra kerül egy felület, ahová felkerülnek a
rendelet-tervezetek és határidő megadásával véleményt lehet, azokról nyilvánítani.
A másik mód a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzététel, ennél a formánál papír
alapon lehet benyújtani a véleményeket. Így az internettel nem rendelkezők is ki tudják nyilvánítani
a véleményüket.
A véleményeket feldolgozás után a képviselők a testületi anyaggal együtt kapják meg.
A rendelet-tervezet előkészítője a névtelenül beérkezett, illetve a közerkölcsöt sértő véleményeket
figyelmen kívül fogja hagyni.
A rendelet-tervezet alapján legalább 8 napnak kell rendelkezésre állni a tervezet érdemi
megítéléséhez. A képviselő-testület joga az, hogy figyelembe véve beépíti-e a rendeletbe vagy nem.
A rendelet 2012. 09.15-én lépne hatályba.
Gáncs István polgármester: Ha nincs kérdés, akkor szavazzunk.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A szavazást
követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
12/2012. (VIII.15.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 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 12/2012. (VIII.15.) számú rendeletet az
eredeti előterjesztésnek megfelelően.
2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006.(III.28.) 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: A szociális törvény szerint 2012. január 1. napjától csak normatív
lakásfenntartási támogatást lehet megállapítani, melyre hatásköre a jegyzőnek van. A helyi szociális
rendelet még szabályozza a helyi lakásfenntartási támogatás megállapításának feltételeit, azonban
ezeket a rendelkezéseket szükséges hatályon kívül helyezni, mert így ellentétes a helyi szabályozás
a magasabb szintű jogszabállyal.
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Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A szavazást
követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
13/2012. (VIII.15.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006.(III.28.)
számú rendelet módosításáról szóló 13/2012. (VIII.15.) számú rendeletet az eredeti előterjesztésnek
megfelelően.
3./ Paks-Kölesd összekötő út felújításához tulajdonosi és kezelői hozzájárulás
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
felújítás a Paks-Kölesd összekötő út 1,1 - 16,5 közötti szakaszát érinti majd. Mivel a felújítás érinti
Tengelic közigazgatási területét is, ezért az önkormányzat tulajdonosi és kezelői hozzájárulására
szüksége van az engedélyezési és kivitelezési tervet készítő cégnek. A tervben szereplő adatokon
kívül konkrétumokat nem tudunk a felújítással kapcsolatban.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
58/2012. (VIII.14.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos és közútkezelő
hozzájárulását adja a DD-31-635 azonosító számú tervdokumentáció alapján a 6233.j.
Paks-Kölesd összekötő út felújításához.
Határidő: Közlésre Azonnal
Felelős: Polgármester
4./ Beszámoló a mezőőri szolgálat féléves tevékenységéről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
5100 hektár nagyságú földterületen végzi a munkáját a mezőőr. Rendszeres kapcsolatban állunk
vele. Ősszel, illetve télen kevesebb lesz a munkája, ebben az időszakban az illegális fakitermelőket
fogja figyelni. A nyári időszakban jól végezte a munkáját, minimálisra szorította vissza az illegális
hulladék lerakást. A gazdákkal folyamatosan próbálja kialakítani a jó viszonyt.
A mezőőri járulékot a földhasználók 90%-a befizette a jelenlegi adatok szerint. A mezőőri járulék
fedezi a szolgálat fenntartásának nagyobb részét. A fennmaradó részt az államtól igényelhető
támogatás fedezi, annak idején megigényeltük és folyamatosan kapjuk.
A szolgálat működésében nem fordult elő nagy probléma, csak kisebb technikai problémák, amiket
közösen megoldottunk. A mezőőrnek továbbra is jó munkát kívánok, illetve kérem a gazdákat, hogy
működjenek együtt a mezőőrrel. Szeretnénk, ha hosszútávon működne ez a szolgáltatás.
Ha kíván ehhez hozzászólni a mezőőr, akkor most megteheti. Illetve, ha van valakinek kérdése azt
tegye fel.
Károly József mezőőr: Nem kívánok hozzászólni, a beszámoló tartalmaz minden fontos
információt.
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Gáncs István polgármester: Van-e kérdés-e valakinek a mezőőr felé?
Kajsza Béla alpolgármester: A szemétlerakást megkísérlők, milyen magatartást mutattak?
Károly József mezőőr: Nem merték lerakni. Egy alkalommal történt nagyobb mennyiségben
szemétlerakás, amely ugyan nem lett tetten érve, de segítő informátoraim látták az esetet, az
elkövető a bírság kiszabása előtt eltakarította, helyreállította az eredeti állapotot. Néhány esetben
találkozom az utak mentén eldobott flakonokkal vagy ruhadarabokkal, ezt jelentem az
önkormányzat dolgozói felé, akik ezeket összeszedik.
Gáncs István polgármester: Van-e még kérdés vagy hozzászólás?
Szijártó József képviselő: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy tudjuk, hogy ez a szolgáltatás, amit
beindított az önkormányzat „óvatosan”, de bátor lépésként tette meg. Elsősorban a gazdáknak kell
elégedetteknek lenni a mezőőri szolgálattal, ha ők elégedettek, akkor az önkormányzat is az lesz. Én
köszönöm Károly Józsefnek a részletes beszámolót. A polgármester úr által elmondottak arra
engednek következtetni, hogy személyében megtaláltuk az alkalmas embert a munkakör betöltésére.
Ha a mezőőr kiépíti a jó kapcsolatot a gazdákkal, akkor eredményesen tudja végezni a munkáját. A
továbbiakban én is jó munkát kívánok.
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen.
Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
59/2012. (VIII.14.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőri szolgálat 2012. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
5./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati vagyonról döntés
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Jogszabályi változások miatt felül kell vizsgálnia minden
önkormányzatnak a vagyonát. A vagyonrendelet felülvizsgálata a soron következő testületi ülésen
kerül előterjesztésre. Viszont előtte a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
önkormányzati vagyonról kell dönteni. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a
forgalomképtelen vagyonából egy vagyonelemet sem minősít nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségűnek, arról egy határozatot kell elfogadnia az előterjesztésben szereplő határozati
javaslat szerint. Amennyiben viszont javasol bármely vagyonelemet nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségűnek minősíteni, az a vagyonrendeletbe beépítésre kerül.
A vagyontörvény szerint az önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A
törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonelemekből áll. A
forgalomképtelen törzsvagyon egyik csoportja a kizárólagos önkormányzati tulajdonában álló törvényben meghatározott – vagyon, a másik csoportja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű vagyon (ezt az önkormányzat saját rendeletében határozza meg). A vagyontörvény
egyik melléklete felsorolja az állam nemzetgazdasági szempontból jelentősnek ítélt vagyonelemeit.
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Egy-egy példát mondanék:
- Társasági részesedésként megjelöli a Magyar Villamos Műveket, a Pilisi Park Erdő Zrt-t, a
Magyar Fejelesztési Bank Zrt-t,
- Műemlék és Műemlék együttesnek megjelöli a Királyi Palota és a Szent György tér Színház
utcai épület együttes a hozzátartozó területekkel, Nándor laktanya, Tolna megyében pl:
Legyelben az Apponyi Kastély és parkot, az ozorai várat, a dunaföldvári Török tornyot,
simontornyai várat, illetve a Kölesd, Felsőhídvégen található Hiemer-Jeszenszky-kastélyt.
Az előterjesztéshez csatolásra került az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak listája.
Gáncs István polgármester: A listán szereplő vagyontárgyak már az új törvény szerint kerültek
besorolásra a vagyonkataszterbe. Ha lenne az önkormányzat tulajdonában például egy kúria, akkor
azt nemzetgazdasági szempontból kiemelten jelentősnek jelölhetnénk. De nem rendelkezünk ilyen
vagyonnal. Ezért nemleges határozatot javaslok elfogadásra.
Van kérdése valakinek?
Bátainé Réti Márta képviselő: Ha lenne ilyen vagyonunk, akkor miért lenne jó, hogy
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítenénk?
Gáncs István polgármester: Esetleg pályázatok elbírálásánál.
Tolnai Lászlóné jegyző: Hosszabbtávú védelem szempontjából lehet fontos, illetve ezt a vagyon
elem nem lehet elidegeníteni, megterhelni, valamint osztott tulajdon létesítésnek tilalma alatt is áll.
Gáncs István polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze.
Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
60/2012. (VIII.14.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
forgalomképtelennek minősülő vagyonából nem kíván nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként minősíteni egyetlen vagyonelemet sem.
Felelős: Gáncs István polgármester
Határidő: azonnal
6./ Egyebek
Gáncs István polgármester: Az előző testületi ülésen hoztunk egy határozatot, melyben elfogadtuk
Tab városának kizárását a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorciumból. Ezt a
határozatot kell visszavonjuk. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy mondja el, miért van erre
szükség.
Tolnai Lászlóné jegyző: Az előző testületi ülést követően kaptunk egy e-mailt a Cikói
Hulladékkezelési Társulás Társulási Operatív Tanácstól, melyben megkérik a polgármestereket,
hogy ha egy mód van rá ebben az ügyben ne döntsenek a képviselő-testületek, amíg a Cikói
Hulladékkezelési Társulás Társulási Operatív Tanácsa nem tart ülést és nem hoznak döntést. A
határozat ugyan elfogadásra került, de a kapott e-mail miatt nem továbbítottuk az illetékeseknek. A
tanács által hozott egyik határozatban az szerepel, hogy a Társulási Operatív Tanács Tab Város
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Önkormányzatának a konzorciumból való kizárása tekintetében nem foglal állást tekintettel arra,
hogy a kizárással kapcsolatban rendelkezésre álló iratok nem elegendőek a megalapozott döntés
meghozatalához. Ezért van szükség a határozat visszavonására.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Aki egyetért a határozat visszavonásával kézfeltartással
jelezze.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
61/2012. (VIII.14.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 52/2012. (VI.26.) számú
határozatát - melyben elfogadta Tab városának kizárását a Dél-Balatoni és Sióvölgyi
Hulladékkezelési Konzorciumból – visszavonja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Az idén végzett beruházásokról mondanék pár szót. A 2012. évi
költségvetési koncepcióban a felhalmozási kiadásoknál a képviselő-testület jóváhagyta, hogy a
2012. évben saját forrást kell biztosítani az elnyert pályázatokhoz, erre a pénzeszközt el kell
különíteni. Itt gondolok a „Civilek eszközbeszerzései”, a „Zöldút a kúriák mentén” című elnyert
pályázatokra, melyeknél már az elszámolás van folyamatban, illetve „Kolbásztöltő és Forraltbor
Fesztivál szervezése” című pályázat. A Polgármesteri Hivatal felújítására is beadtuk a
pályázatunkat, az első körben sikertelen lett, de a mai nappal beadtuk a második fordulóra is. Az
eredeti tervek szerint is csak a következő évben kezdődne a kivitelezés.
Források függvényében egyéb felhalmozási kiadásokra fedezet biztosítása fontossági sorrendben a
képviselő-testület döntése alapján:
- Rákóczi és Kossuth utcában kapubejárók kialakítása, jelenleg 3 millió forint van elkülönítve
a költségvetésben, a várható út felújítás miatt. Az útfelújítással kapcsolatban mondanám el,
nagyon sokan kérdezik meg nap mint nap, hogy mikor kezdődik pontosan a felújítás, hiszem
közeledik a közmeghallgatáson bejelentett kezdési dátum. Engem a kivitelezők még nem
kerestek meg, hogy pontosan mikor kezdődnek el a munkák. A kismányoki útszakasz
ugyanebből a forrásból valósul meg, ott 3 hete a munkaterület átadás-átvétele már
megtörtént. A Tengelic-Szedres összekötő út felújításával kapcsolatban azt az információt
kaptam – ami nem hivatalos -, hogy pár héten belül meg kell kezdődnie a beruházásnak.
- óvoda tetőfelújítása, a felújítás megtörtént
- kommunális feladatokra személygépkocsi vásárlás, egy mazda típusú gépjármű
megvásárlása megtörtént
Ezeken felül még a költségvetés terhére Szőlőhegyen a volt ÖNO épületének tetőfelújítása, fűnyíró
traktor vásárlása, a Rákóczi utcai járda egy szakaszának felújítása történt meg, illetve folyamatban
van a Faluház nyári kiülőjének elkészítése.

Néhány információt mondanék a járások kialakításával kapcsolatban. Tegnap fogadták el a
kormányrendeletet. Tengelic a paksi járáshoz fog tartozni. Választó körzetileg eddig Pakshoz
tartoztunk, de már átkerültünk Szekszárdra, illetve az országgyűlési képviselőnk a szekszárdi lesz.
Visszatérve a járásokhoz Tolna megyében 4 járás kerül kialakításra, melyek járási székhelyei Tolna,
Paks, Szekszárd és Bonyhád. Tolnához Fadd, Fácánkert, Bogyiszló község fog tartozni.
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Az eredeti tervek szerint az előbbi települések mellett Medina, Kistormás, Kölesd, Szedres, Harc,
Sióagárd és Tengelic tartozott volna még Tolnához. De a települések nem szerettek volna ehhez a
járáshoz tartozni. Ekkor megkezdődtek a tárgyalások, Paks hajlandóságot mutatott a
befogadásunkra.
Pusztahencse, Dunaszentgyörgy, Gerjen és Tengelic „TEIT települések” és szeretnénk, ha továbbra
is egységet képeznének ezek a települések. A tegnapi napon Pusztahencse polgármestere felhívott,
hogy szeretnék felvenni velünk a kapcsolatot település csatlakozással kapcsolatban. Jelenleg
Györkönyhöz tartoznak. Meg szeretnék tudni, hogy van-e hajlandóságunk, hogy csatlakozzanak a
településünkhöz. Önálló önkormányzatot csak a 2000 fő feletti lakossággal rendelkező települések
tarthatnak fent. Tengelicnek kb. 2400 fő lakosa van. Ami csökkentheti a lakosság számot az az,
hogy Jánosmajor, Katalinpuszta illetve Középhídvég lakossága megkereste Szedres polgármesterét,
hogy szeretnének hozzájuk tartozni, mivel a paksi járásszékhely nekik nagyon messze van, nehéz
lenne a bejárás. Minden Tengelic közigazgatási területén élő állampolgár fog kapni egy tájékoztatót
szeptember hónap körül, hogy mit jelent a paksi járáshoz való tartozás. A járáshoz való tartozás
nem azt jelenti, hogy mindent Pakson kell majd elintézni. Lesznek olyan ügyek, amik a járási
székhelyhez fognak tartozni és lesznek, amik a helyi jegyzőhöz. Bizonyos területen pedig
átjárhatóság is lesz, mint például az okmányirodákban intézett ügyek.
Felvettem a kapcsolatot a Gemenc Volán Zrt. vezetésével a Paksra való buszjáratok száma miatt.
Amikor ez megtörtént, akkor még nem tudtuk, hogy a jogszabály elő fogja írni, hogy minimum 3
pár buszjáratnak kell közlekednie minden település és a hozzá tartozó járási székhely között. Ez
lehetővé teszi majd azt, hogy a településen általános iskolát végzett tanulók jobb közlekedési
feltételek mellett járhatnak paksi középiskolába, gimnáziumba. A lakosság ezután bevásárolni nem
csak Szekszárdra tud majd tömegközlekedéssel menni, hanem Paksra is. A buszjáratok indításával
csak nyerhet a település. A mi esetünkben a 3 pár buszjáratban nincs benne az atomerőműves
buszjárat.
A www.fidesz.hu weboldalon a sajtóanyagoknál található egy cikk, melynek címe „Kialakultak a
járási hivatalok feladatkörei”. Ennyit szerettem volna elmondani a járások kialakításáról.
Az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni az a Petőfi utca 18. szám alatti telek megvásárlása. Az
ingatlan eladására felhatalmazott egyik tulajdonos megkeresett, hogy 1 millió Ft-ért adnák el az
ingatlant. A telken egy ház romjai vannak. A megvásárlásra maximum 500 e Ft-ot szán az
önkormányzat. Ez az átlagnál magasabb ár. A telek területén a tervek szerint a Faluházhoz
„kapcsolódóan” egy parkoló kerülne kialakításra. Az ingatlan megvásárlása akkor történhet meg, ha
beleegyeznek az általunk ajánlott vételi árba.

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

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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