Szám: 1-28/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 20-án
megtartott rendkívüli üléséről.

J EGYZŐKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 20-án megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem

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 alpolgármester urat, jegyzőasszonyt és
képviselő-társaimat.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
jóváhagyására

Gáncs István
polgármester

2./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2014. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása

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.
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Napirend tárgyalása:
1./ Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A testületi ülés előtt tárgyalta a napirendi pontot a pénzügyi bizottság és
elfogadásra javasolta. Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. megküldte elfogadásra
a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetet. Jelenleg is ez a cég végzi a
településen a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást, véleményem szerint megfelelően.
Mivel a jogszabályban leírt feltételeknek megfelel, ezért javasolom a szerződés megkötését 10 évre.
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 nélkül és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
159/2013. (XII.20.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 90. § (8) bekezdése alapján az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft-vel
kötendő a mellékletet képező települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási
szerződést elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2014. évi illetménykiegészítéséről
szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A köztisztviselők 2013. december 31-ig 10 %-os illetménykiegészítésre
jogosultak. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján az illetménykiegészítést csak
tárgyévre lehet megállapítani. Emellett irányadó a törvény azon bekezdése is, hogy a
köztisztviselőnek a törvény hatályba lépésekor érvényes illetménye nem csökkenthető annak a
jogviszonynak a fennállásig, amelyben a köztisztviselő számára az illetménykiegészítést
megállapították. Ennek alapján javasolom 2014. évre is az illetmény kiegészítést.
Gáncs István polgármester: Javasolom a 10 %-os illetménykiegészítés megállapítását.
Mivel 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:
19/2013. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2014. évi
illetménykiegészítéséről szóló rendeletet az előterjesztésnek megfelelően.
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3./ Egyebek
Gáncs István polgármester: Merkl Krisztina egyéni vállalkozó kérelmet nyújtott be a CBA
élelmiszer üzlet használatbavételi engedélyéhez szükséges közútkezelői hozzájárulásra.
Javasolom a 91. hrsz-ú (Gindli u.) közterület igénybevételére a közútkezelői hozzájárulás
megadását.
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 nélkül és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
160/2013. (XII.20.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Merkl Krisztina (7130. Tolna, Alkotmány
u.22. szám alatti ) vállalkozó kérelmére a Tengelic Gindli u.3. szám alatti CBA Élelmiszer üzlet
használatbavételi engedélyéhez szükséges közútkezelői hozzájárulást ad a tengelici 91. hrsz-ú
közterület igénybe vételéhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

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

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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