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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 20-án
megtartott rendkívüli üléséről.
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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 20-án megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Tengelic Jánosmajor - Kultúrház

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

jegyző

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 jegyzőasszonyt és képviselő-társaimat.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./Véleménykérés a Tengelici Általános Iskola felvételi
körzethatárának meghatározásához

Gáncs István
polgármester

2./ Határozat visszavonása

Gáncs István
polgármester

3./ Egyebek

Gáncs István
Polgármester

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

2

Napirend tárgyalása:
1./Véleménykérés a Tengelici Általános Iskola felvételi körzethatárának meghatározásához
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a kormányhivatal
meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. Ehhez azonban a kormányhivatalnak be
kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. Tolna Megyei Kormányhivatal
február 19-én érkezett megkeresésében a Tengelici Általános Iskola beiskolázási körzetét
Tengelic közigazgatási területére javasolja. A javaslatot 2013. február 22-ig kell megküldeni a
kormányhivatalnak. Javasolom egyetértésünket megadni a tervezet szerint.

Mivel 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
22/2013. (II.20.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba KONI Tengelici
tagiskola, mint a kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának a jelen
előterjesztés mellékletét képező tervezetével egyetért.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozat Tolna Megyei
Kormányhivatalhoz történő eljuttatására.

Határidő: 2013. február 22.
Felelős: Gáncs István polgármester

2./ Határozat visszavonása
Gáncs István polgármester: A előző ülésen már tájékoztatást adtam arról, hogy a Szekszárdi
Kistérségi Társulás tovább működik önkormányzati társulásként. A kistérségi társulás megküldte
a közösen ellátandó feladatokat, amelyek az alábbiak:
- állati hulladékok gyűjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátása,
- szúnyoggyérítés,
- vízrendezés,
- orvosi ügyelet, egészségügyi ellátás,
- belső ellenőrzés,
- településfejlesztés,
- egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok ellátása
- területfejlesztés
- „M9” Területfejlesztési Tanácsban való részvétel
- Nefela Jégesőelhárítási Egyesüléssel való együttműködés
- a működés során felmerülő egyéb feladatok közös ellátása.
A felsorolt feladatok közül, amire igényt tartanánk a szúnyoggyérítés, a településfejlesztés, a
területfejlesztés, a jégeső elhárítással kapcsolatos együttműködés, illetve az egyéb feladatok
közös ellátása.
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Mivel a kistérségi társulásból kilépésről már tavaly szeptemberben meghoztuk a döntést,
javasolom, hogy a jogfolytonosság miatt ezt a döntést most vonjuk vissza és így tagja
maradhatunk az új önkormányzati társulásnak.
Mivel 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
23/2013. (II.20.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2012. (IX.11.) számú
határozatát- melyben döntött a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásából
való kilépésről – visszavonja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

3./ Egyebek
Gáncs István polgármester: Küldött egy tájékoztatót a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. a
megalakulásuk óta eltelt idő alatt elvégzett tevékenységükről, tényadatairól, bővítési, csatlakozási
lehetőségekről. Ebben felsorolják a jelenlegi tulajdonos önkormányzatokat. A tájékoztató szerint
a Mezőföld Kft. 80 000 fogyasztónak szolgáltat ivóvizet valamint vezeti el szennyvízét. Jelenleg
nem tudunk dönteni a csatlakozásról, mivel nem léphetünk ki a Dunaág Kft-ből. Így csak azt
kérem a képviselőktől vegyék tudomásul a tájékoztatót.

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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