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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 21-én megtartott 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kajsza Béla    alpolgármester 

Gáncs Tamás József   képviselő  
Jilling Tibor    képviselő 

   Kászpári György   képviselő 
Szijártó József    képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
   Tolnai Lászlóné   jegyző 
   Barabás Ildikó    gazdálkodási ügyintéző 
   Huber Péterné    óvodavezető 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

Bátainé Réti Márta   képviselő 
 
Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 
6 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti. 
 
Napirend előtt:  
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester:  
- 148/2013. A képviselő-testület elfogadta a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az erről szóló 
határozatot elküldtük az Alisca Comp Kft részéről Kádár Andrásné belső ellenőrnek. 
 
- 151/2013. A képviselő-testület közútkezelői hozzájárulást adott az MVM Paks II. részére földtani 
szerkezetkutatás céljából az önkormányzat tulajdonában lévő érintett közutakra, közterületekre. A 
határozatot a kérelmező megkapta. 
 
- 152/2013. A képviselő-testület közútkezelői hozzájárulást adott az M6 Tolna Autópálya Koncessziós 
Zrt. részére telekalakításhoz, mely a tengelici 01350/15-01401/2 hrsz-ú ingatlanokat érinti. A 
határozatot kérelmezőnek elpostáztuk. 
 
- 153/2013. A képviselő-testület a Gagarin u. 2. szám alatt lévő szolgálati lakás bérlőjéül 2014. január 
l-től 2014. június 30-ig tartó időszakra kijelölte Benkéné Varga Erzsébet közalkalmazottal. A 
határozatot a bérlő megkapta. A lakásbérleti szerződést a felek aláírták. 
 
- 154/2013.  A képviselő-testület elfogadta a Tolna Megyei Kormányhivatalnak a tengelici általános 
iskolát érintő felvételi körzethatár tervezetét. A határozatot a Kormányhivatalhoz elpostáztuk. 
 
- 155/2013. A Képviselő-testület jóváhagyta a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának 2. számú módosítását, melyről a társulás székhelyét értesítettük. 
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- 156/2013. A képviselő-testület Horváth Bettina Petőfi u.94. szám alatti lakos tanuló Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételét elviekben  támogatta. A támogató határozatot a 
tengelici általános iskolához továbbítottuk. 
 
- 157/2013. A képviselő-testület Bodnár Tibor Mihály Jánosmajor Fő u. 13. szám alatti lakos tanuló 
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételét elviekben támogatta. A támogató 
határozatot a szülő megkapta. 
 
- 159/2013. A képviselő-testület az Alisca Terra Kft-vel kötendő települési hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződést elfogadja. A határozatot az Alisca Terra Kft-nek megküldtük. 
A szerződés még nem került aláírásra. 
 
- 160/2013. A képviselő-testület a CBA Élelmiszer üzlet használatbavételi engedélyezéséhez 
szükséges közútkezelői hozzájárulást adott, mely a tengelici 91. hrsz-ú közterületet érinti.  
(Gindli u.3. előtt.). A határozatot Merkl Krisztina vállalkozónak elküldtük. 
 
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 
1/2014. (I.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 148/2014., 
151/2014., 152/2014., 153/2014., 154/2014., 155/2014., 156/2014., 157/2014., 159/2014. és 
a 160/2014. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselő-
társaimat és a meghívottakat. 
Az egyebek napirendi pontban tárgyalnunk kell a következőkről: a 2014. évi belső ellenőrzési 
feladatok elvégzésére szóló megbízásról kell döntést hozni, tájékoztatást adok egy felsőtengelici 
ingatlan vásárlásával és a Kossuth és Rákóczi u. fásításával kapcsolatosan. Illetve a TEIT 
tevékenységéről szeretnék beszámolni a Paks II építését érintően. 
Az idei évben a jelenlegi képviselők a négy éves ciklusból az utolsót kezdik meg. Mielőtt a napirendi 
pontokra rátérnénk egy pár gondolatot engedjenek meg a 2014-es évről. A képviselő-testületnek és a 
polgármesteri hivatalnak sok hivatalos programja lesz. Ide tartozik a köztársasági elnök által április 6-
ra kitűzött parlamenti választás, ezt követi május 25-re tervezett európai uniós választás, illetve pontos 
dátumot még nem tudunk, de várhatóan szeptemberben vagy októberben lesz az önkormányzati 
választás. Mind a három dátum rendkívüli esemény mindenki számára. Az előkészületi munkák és a 
lebonyolítás is sok időt és nagyon nagy precizitást igényel. Kérném a lakosokat és képviselő-társaimat 
ezen tények figyelembe vételével toleránsak legyenek ebben az évben. Az idei évben fontos a 
számunkra egy jó költségvetés elkészítése. Természetesen, mint minden évben a nyugodt és kiszámító 
gazdálkodás mellett szeretnénk haladni.  Egy hónapon belül 2-3 testületi ülésre is sor fog kerülni. Itt 
szeretném elmondani ezek dátumát. Jövő hét kedden közmeghallgatást tartunk az eddig 
megszokottaktól eltérően nem márciusban, hanem januárban. Pontosan kedden 18 órakor lesz 
Tengelicen a Faluházban. Jövő hét csütörtökön 17 órakor pedig Tengelic-Szőlőhegyen tartunk 
közmeghallgatást. A tervek szerint február 4-én is lesz egy képviselő-testületi ülés, melyen a 2014. évi 
költségvetés kerül megtárgyalásra. Erre azért van szükség, mivel törvényi változás miatt nem február 
15-ig kell elfogadni a költségvetést, hanem február 5-ig. Ezt megelőzően pedig a szociális és a 
pénzügyi bizottság is megtárgyalja a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.  
Az idei évben csak olyan fejlesztéseket tervezünk, ami megfelel a lakossági igényeknek.  
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A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:         Előterjesztő: 
        
1./ A 2013. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet             Gáncs István 
     megtárgyalása         polgármester 
 
2./ Közútkezelői hozzájárulásról döntés       Gáncs István 
           Polgármester 
 
3./ Döntés a 2014. évi iskolatej programban való részvételről              Gáncs István 
                polgármester      
 
4./ Egyebek          Gáncs István  
           polgármester 
 
5./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A szavazás 
eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 
 
 
Napirend tárgyalása:  
 
1./ A 2013. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Barabás Ildikó 
gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: A jelen módosítás azon bevételek előirányzatokban történő 
megjelenését tartalmazza, amelyeket eddig nem terveztünk, viszont időközben befolytak. 
Összességében a három intézményünknél az előirányzat változás 46 178 e Ft-ot jelent mind a bevételi 
és a kiadási oldalon. Így a főösszeg 366 180 e Ft-ra módosul. A kiküldött anyagban részletes indoklás 
szerepel, hogy mi indokolta a 4. számú módosítást. Várható lesz még egy módosítás a 2013. évi 
költségvetést érintően, mivel a Magyar Államkincstár később küldi az egyeztető adatokat és azt be kell 
még építi az előirányzatok közé.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. Javasolom a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

1/2014. (I.23.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül megalkotta az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2014. (I.23.) számú rendeletet. 
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2./ Közútkezelői hozzájárulásról döntés 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
paksi atomerőmű új telephelyblokkjainak építésével függ össze a közútkezelői hozzájárulás. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyző, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A képviselő-testület már döntött ez ügyben. Ezután azért kérték meg újra a 
közútkezelői hozzájárulást, mivel a bányakapitányság kérésére a kutatás célját módosítani kellett. Az a 
kérés, hogy ne az szerepeljen, hogy az új paksi telephelyblokkok építése miatt folyik a kutatás. Azt a 
célt nevezték meg, hogy a „Kapos vonal” menti szerkezeti és földtani viszonyok kutatása. A kutatást 
érintő terület nem változott. 
 
 Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom 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 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
2/2014. (I.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete közútkezelői hozzájárulást ad az MVM Paks II. 
Zrt.( Paks Gagarin u.1.) kérelme és a mellékelt „Földtani szerkezetkutatási terv a Paks környéki 
rétegtani és tektonikai viszonyok megismerése céljából geofizikai mérések kiviteli terve” alapján az 
alábbi feltételekkel: 

- Érintett terület: Tengelic Község Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő valamennyi 
közút és közterület. 

- A munkálatok a természeti környezet indokolatlan károsításával nem járhatnak. 
- A mérések  elvégzése után az eredeti állapotot teljes körűen helyre kell állítani. 
- A hozzájárulás a geofizikai mérésekhez szükséges munkálatok elvégzésének időtartamára szól, 

az illetékes bányakapitányság előtt folyó engedélyezési eljárás jogerős befejezéséig. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
3./ Döntés a 2014. évi iskolatej programban való részvételről  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Barabás Ildikó 
gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az idei évben változik az iskolatej program, ugyanis az óvoda-
, és iskolatej program szabályozásáról szóló rendelet kiegészült egy olyan feltétellel, amely szerint a 
fenntartónak minősíteni kell a potenciális szállítót. A mi esetünkben az óvoda részére történik a tej 
vásárlás. A minősítésről az MVH-t is tájékoztatni kell. A pénzügyi bizottságon felvetődött, hogy az 
iskola egy másik szolgáltatótól fogja vásárolni az iskolatejet és ezzel a szolgáltatóval is felvennénk a 
kapcsolatot. Tolna megyében a Niklós Tej Kft. tudja biztosítani az előírt feltételekkel a szállítást. A két 
cég minősítése után el tudna indulni az óvodatej, de csak várhatóan március hónaptól.  
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Gáncs István polgármester: A minősítés elvégzése miatt csúszni fogunk egy hónappal. Javasolom az 
iskolatej programban való részvételt. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
3/2014. (I.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a fenntartásában lévő 
óvodába járó gyermekek részére 2014-ben ingyenes iskolatej ellátást biztosít.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évre vonatkozó szállítási 
szerződést az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII.10.) VM rendeletben 
meghatározott pontrendszer alapján a legtöbb pontot elért szállítóval írja alá. 
 
3. A Képviselő-testület az iskolatej ellátásához szükséges önkormányzati önerőt a 2014. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
4./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Az utolsó döntést a 2014. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére szóló 
megbízásról kell meghozni. A tavalyi évben bruttó 228 600 Ft-ba került az ellenőrzés. Az idei évben is 
az Alisca Comp Kft-vel szeretnénk a vizsgálatot lefolytatni. Nem szeretnénk egyik társuláson 
keresztül sem ezt a feladatot elvégeztetni, mivel ha egyénileg bízzuk meg az említett céget, akkor is 
ugyanannyi pénzt kell biztosítanunk az idei költségvetésből rá. Az idei évre szóló belső ellenőrzési 
tervet a testület már elfogadta. Az Alisca Comp Kft. az idei évre bruttó 241 300 Ft-os ajánlatot tett. 
Ezen cég már több éve magas színvonalon végzi az ellenőrzést önkormányzatunknál, ezért sem 
szükséges a belső ellenőr váltás. 
Javaslom az Alisca Comp Kft. megbízását a feladatok elvégzésére és az ajánlat elfogadását. 
 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
4/2014. (I.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alisca Comp Kft. ( levelezési cím: 7100 
Szekszárd, Cinka u. 45.) ajánlatát elfogadja és megbízza   2014. évben a belső ellenőrzési feladatok 
elvégzésére. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős:  polgármester 
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Gáncs István polgármester: Mint már a képviselők tudják a következő 4-5 évben a felsőtengelici 
külterületünk „rehabilitációját” szeretnénk véghez vinni. Ehhez kapcsolódik egy ottani ingatlan 
megvásárlása is. Ez egy 2,1 ha-os földterület. A terület földmérővel történő kimérése már megtörtént. 
Önkormányzatunkat Dr. Nőth László ügyvéd úr képviseli megbízás alapján. Mivel művelési ágból 
kivett területről van szó a jelenleg hatályos földtörvény rendelkezése alapján nem kell kifüggeszteni, 
ezért várhatóan egy hónapon belül sor kerülhet az adás-vételre.  
Itt elmondanám, hogy a Gyulaj Zrt. kialakít egy tanösvényt, illetve a Benyovszky kápolna felújítási 
munkálatainak a 90%-a már elkészült. Március hónapban szeretnének egy ünnepélyes átadót 
szervezni, ezt mi pedig szeretnénk összekötni a „Zöld út” átadásával.  
 
A Tengelic-Szedres összekötő útszakasz felújítási munkálatai során a Kossuth és Rákóczi utcában kb. 
40 fát vágtak ki. Ezen fák pótlását szeretnénk az idei évben elvégezni. Csak gömb alakú nemes fát 
lehet visszatelepíteni, a villamos vezeték és a földben futó vezetékek miatt. A megkeresett cégek körül 
a kecskeméti Kefag Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Ezek alapján gömb juhar és gömb kőris fákat 
szeretnénk jobb és baloldalon ligetesen telepíteni. Tavaly 1 millió forint körüli összeget határoztunk 
meg a fásításra. Mivel rügyfakadás előtt kell kiültetni a fákat, ezért az ehhez kapcsolódó 
munkálatoknak márciusig be kell fejeződnie. A telepítés során figyelembe vesszük az egyszer már 
felmért adatokat (ki vállalja a háza előtt a fa gondozását), illetve szakember véleményét, mely helyek 
alkalmasak rá. A kiválasztott fák termés nélküliek.  
 
 
Az utolsó, amiről szeretnék beszámolni a TEIT tevékenységével is kapcsolatos. 2014. január hó első 
felében a magyar és az orosz államfő aláírt egy államközi megállapodást, amely nagyban 
meggyorsította a paksi atomerőmű új blokkjainak építésével kapcsolatos eljárást. Az államközi 
egyezményt megelőzően kimaradt a tender kiírás, versenyeztetés. A megállapodás aláírásával az 
oroszok fogják építeni az új blokkokat. A héten tart egy parlamenti vitanapot az országgyűlés a paksi 
bővítéssel kapcsolatosan. Várhatóan az utána következő héten pedig döntenek a beruházásról. Nem 
várjuk el és nem is akarjuk elvárni, hogy az atomerőmű 30 km-es körzetében élő emberek el tudják 
elképzelni, hogy milyen nagy beruházás lesz ez költségvetési szempontból és szakmailag is. Közel 15 
évig fog épülni. Sok pozitív és negatív dologgal fog járni a bővítés, mivel ez egy nagyon nagy 
beruházás.  A kezdő tender kb. 3000 milliárd Ft-ról szól, de a végösszeg elérheti a 4000 milliárd Ft-ot 
is. Hasonló technológiával és biztonsági rendszerrel fogják megépíteni, mint ami jelenleg működik. 
Azért az oroszokra esett a választás, mert biztonságtechnikailag már régóta bizonyítanak, illetve a 
nukleáris iparban messze kimagasodnak. Várhatóan 60 évig fognak üzemelni az új blokkok. A 
beruházás várható magyarországi beszállítása az előzetes hírek alapján a beruházás 40 %-át teszik ki.  
TEIT alelnökként már kellett interjút adjak a bővítéssel kapcsolatban. Amikor a költségvetési 
együttműködés kerül majd aláírásra, akkor gyorsul fel igazán a beruházási folyamat.  
Településünknek nagyon sok mindennel kell majd rendelkeznie, sok mindent fognak tőlünk elvárni. 
Ezzel párhuzamosan sok új lehetőség fog megjelenni. Reményeink szerint például több buszjárat fog 
indulni az atomerőmű irányába. Szükség lesz a takarítótól a diplomás emberekig mindenkire. Máris 
kérnek információkat a településről. A mai napon is kitöltésre került egy kérdőív, melyben olyan 
kérdés is volt, hogy milyen élelmiszer beszállítási lehetőségek vannak a községben; hányan tanulnak 
közép- és felsőfokon a fiatalok közül; milyen sportolási lehetőségek vannak; mennyi értékesíthető 
ingatlan van; milyen az infrastruktúra; van-e orvosi ellátás. Ezen kérdőívet minden TEIT-es 
településnek ki kellett töltenie. Gondolom ezt a felmérést majd szélesebb körre is fogják terjeszteni.  
Azt el kell mondani, hogy az infrastruktúránkkal nagyon jó pozícióban állunk, melyet az előző 4-5 
évben készítettünk fel. Ezért szerintem kiváltságot is érzékelhetünk a település kiajánlásakor. A 
kiajánlásban segítségünkre lesz a reményeink szerint őszre elkészülő kisfilm, mely a községünket 
hivatott bemutatni. Az biztos, hogy a jelenleg 15-20 éves fiataloknak majdan lehetőséget biztosít az 
építkezés. Az erőművel való együttműködés, a lehetőségek kihasználása a települések részéről 
nagyban az önkormányzatokon fog múlni. Várható, hogy majd az intézmények vezetőit, szállodák 
vezetőségét meg fogják keresni. Szeretnénk majd a környékünkön lévő települések (Medina, Kölesd, 
Kistormás, Szedres) mikro térségi központjává válni a képzési helyszín biztosítása szempontjából. Ide 



 8

sorolnám a nyelvi képzéseket is. A volt kisiskola épülete válhatna képző központtá. Itt említeném meg, 
hogy a Paks-Kölesd összekötő út is felújításra fog kerülni.  
Balatonfüreden került megrendezésre a Paksi Atomerőmű Zrt. évértékelő rendezvénye. Ezen program 
keretén belül Paks I. vezérigazgatója elmondta és biztosított minket a TEIT által megkötött 
szerződések által fizetett támogatások további biztosításáról. Ez nagy dolog, mert jelenleg mindenhol 
próbálják csökkenteni a kiadásokat, mivel a bővítéshez 20 % önerőt kell biztosítani.  
Várhatóan az első új reaktort 2025-2030 között fogják üzembe helyezni. Körülbelül kilenc évnyi 
átfedés lesz az új és a régi blokkok működése között. És aztán a jelenleg működő blokkokat egymás 
után fogják végleg leállítani. Az újonnan építendő két új paksi blokkok 1100-1200 megawattos 
teljesítményűek lesznek. A ma Magyarországon felhasznált villamos energiának közel 40 százaléka 
származik a paksi atomerőműből. Sajnos fosszilis energiánk nincsen, a szél és napenergia nagyon jó 
dolog lenne, ha állandóan lenne. Terhelhetőség szempontjából nem tudnák ellátni, biztosítani azt a 
szükséges villamos energiát, amit jelenleg az atomerőmű biztosít. Természetesen az atomenergiánál a 
veszélyforrás fennáll, de jelenleg nem tudnak biztonságosabb és környezetkímélőbb energiát előállító 
üzemet biztosítani. Az alternatív energiaforrások eltörpülnek az atomenergia mellett az országunkban. 
Az új blokkok üzembe helyezését követően a villamos hálózatot is meg kell majd erősíteni, hogy 
megfelelő módon eljusson a villamos energia a fogyasztóhoz. Ennek a megoldása nagy problémát és 
gondot fog majd jelenteni.  
Az erőmű bővítésével kapcsolatos információ továbbítására hivatottak vagyunk. Természetesen úgy 
ahogy a település érdekeit szem előtt tartva maximálisan szeretnénk kihasználni a lehetőségeket. 
Meggyőződésem, hogy az első a munkahelyteremtés. Úgy vélem, ha munkahely van, akkor nagyon 
sok mindene van egy családnak, embernek. Kiváltságos helyzetben vagyunk, hiszen a Paks II. 
kijelentette, hogy gazdasági szempontból is kiemelt térségként fogják kezelni a 30 km-es sugarú körön 
belül élő emberek igényeit.  
 
 
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
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