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Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel 5 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a
továbbiakban vezeti.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról

Gáncs István
polgármester

2./ A 2014. évi költségvetés ismertetése

Gáncs István
polgármester

3./ Egyebek
Közmeghallgatás

Gáncs István
polgármester

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

Napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról
2./ A 2014. évi költségvetés ismertetése
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: jó estét kívánok mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm
jegyzőasszonyt, képviselő-társaimat. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat és
megtiszteltek bennünket. A közmeghallgatás megtartása kötelező feladat a számunkra. Az ezt
megelőző évektől eltérően nem márciusra, hanem januárra terveztük. Az időpontját tekintve a
munkaterv szerint csak annyi van megszabva, hogy az első negyedévben kell megtartani. Az
idei évben sok olyan dolog fog történni, ami miatt úgy ítéltük meg, hogy a márciusi dátum
késő lenne az információk átadására.
Engedjék meg, hogy megköszönjem a képviselő-társaim nevében is a lakosságnak azt a
munkát, amit a ciklusunk előző három évében végzett. A lakosság megőrizte a higgadtságát.
Csak a lakossággal összhangban lehet jól dolgozni. Nekünk az is segítség, ha nem
akadályozzák a munkánkat. A hivatalnak sok mindennel kellett foglalkoznia, olyan dologgal is,
amivel eddig nem tudtunk. Ugye, a jelen képviselő-testület tagjai és a polgármester a 2010-es
választásokon kapta meg a bizalmukat. Ekkor az új tagok azt kérdezték, hogy a 4 év nagyon
hosszú idő lesz-e? Azok, akik már nem először ülnek/ülünk ilyen pozícióban azt válaszoltuk,
hogy el sem tudják képzelni mennyire rövid. Elérkeztünk a ciklusunk utolsó évéhez.
Elsősorban össze szeretném foglalni, hogyan gazdálkodtunk az elmúlt 3 évben és hogyan
szeretnénk gazdálkodni a 2014-es évben. Az idei évb nagyon „sűrű” évünk lesz, mert három
választást kell lebonyolítani a jelenlegi tudásunk szerint. 68 nap múlva lesz április 6-án a
parlamenti választás. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy tartsák meg azt a szokásukat, hogy
minél többen menjenek el szavazni. A demokrácia alapja ez a szavazás. A részvétel egy
településen tükrözi, hogy ki mennyire veszi komolyan, ahol él vagy amilyen körülmények
között szeretne élni. A következő dátum május 25-e, amikor az európai parlamenti választás
lesz. Kevésbé érinti ténylegesen a mindennapjait az embereknek. A helyhatósági választások
pontos dátumát még nem tudjuk, de várhatóan szeptemberi vagy októberi dátumot tűznek ki.
Ez a három olyan esemény lesz, ami nem mindennapi és kicsit több munkát jelent a hivatalnak.
Természetesen a lakosság napi ügyintézését nem akadályoztathatja.
A beszámolómmal párhuzamosan egy diavetítést fognak látni. A pályázatok összefoglalásával
kezdeném. A fejlesztéseink nagy része pályázati segítséggel valósult meg. A különböző
területeket érintő fejlesztéseket megpróbáltuk tudatosan felépített stratégia alapján
véghezvinni. A fejlesztések területén nem csak intézményeket, hanem közösségépítő
rendezvényeket és egyúttal a kultúrát is próbáltuk építeni a településen. A jelenleg kivetített
dián a „Zöldút a kúriák mentén” című pályázatra vonatkozó számszerű adatokat láthatják. Erről
a pályázatról mondanék pár szót. A tervek szerint az idei év márciusában kerül átadásra. Ez
egy kerékpár és gyalogos turista útvonal, melyhez hasonló még nincs a megyében. Tengelicről
indul és Sióagárdon van vége. Azon táblák kereteivel, melyekkel találkozhatták, mind az
útvonalhoz tartoznak. Található többek között például a központon, a Rollecate Kft-vel
szembeni területen, a horgásztó mellett is. Az összes közigazgatási területünkön található
kastélyt, síremlékeket felöleli. 21 km ez a szakasz. A pályázat megvalósítása 2 éve folyik. A
zöldúthoz kapcsolódóan a Gyulaj Zrt. által a Benyovszky kápolna felújítási munkálatainak a
90%-a már elkészült és egy tanösvény is szeretnének kialakítani. Az óvodásokat, iskolásokat
Szekszárd, Paks, Tolna, Bátaszék környékéről szeretnék ide invitálni. A későbbiekben hasonló

erdei iskolát és túraösvényt szeretnének kialakítani, mint ami Lengyel-Annafürdőn van
Gyulajtól nem messze. Ezen fejlesztések elvégzését ösztönözte egy esemény, amikor a
parkerdőben óriási pusztítást végzett csapat őshonos fák kivágásával. Ekkor mondtuk azt, hogy
ez így nem mehet tovább, mert teljes pusztulás lesz a vége. Ezt a természetvédelmi területet –
Felsőtengelicet – „ki szeretné emelni” az önkormányzat. 5 év távlatában kis üdülőövezetté
szeretnénk fejleszteni. Ami biztató, hogy több település is szeretne csatlakozni a „Zöld úthoz”.
Többek között Paks is.
A civilek támogatását is fontosnak tartjuk, hiszen ahhoz, hogy jól működjön egy település a
civilekre is szükség van. Ide értem a vallási közösségeket vagy akár a sportegyesületeket is. Az
önkormányzat próbálja a civil szervezeteket pénzzel is támogatni.
2013-ban került felújításra a Polgármesteri Hivatal épülete. Eme épület azért az utolsók között
került felújításra, mivel az én hitvallásom az volt, hogy előbb a többi önkormányzati épület
legyen rendben. Pályázat útján sikerült a beruházást véghez vinni. A támogatás összege:
18 000 000 Ft volt és ehhez 15 613 000 Ft önrészt kellett biztosítani. Az épület felújítása tavaly
júniusban ért véget. Csak, hogy érzékeltessem milyen körülmények voltak a kolléganők a
felújítás előtt a konyhába a mosdóból vödörbe vitték át a meleg vizet.
Tavaly került sor a szőlőhegyi művelődési ház nyílászáró cseréjére és a belső tér felújítására,
mely 4-5 millió forint közötti beruházás volt.
2013-ban történt még meg a konyhai eszközök, berendezések beszerzése. A napi 300 főre főző
konyhán szükséges volt már adott gépek, berendezések cseréje. Ezt a fejlesztést is, mint több
másikat is a Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítványhoz (JETA) benyújtott pályázat
útján sikerült megvalósítani. Ez a Paksi Atomerőmű saját alapítványa. Itt el kell mondani, hogy
ehhez az alapítványhoz nem minden település adhat be pályázatot. Az atomerőmű által
biztosított lehetőségekkel maximálisan szeretnénk élni.
Szerencsére 2010-től kezdődően sok minden fejlesztést sikerült végrehajtani a községünkben.
És nem csak a nagy fejlesztésekre vagyunk büszkék, hanem apróbbakra is.
2013-ban is foglalkoztattunk közcélú munkásokat. A településkép kialakítására nagyon sok
energiát és pénzt fordít az önkormányzat. Ehhez segítséget nyújt a közcélú munkások
foglalkoztatásának lehetősége. Véleményem szerint, ha valaki a településünkre érkezik az első
gondolata az lehet, hogy milyen rendezett, tiszta a település, milyen jó a szolgáltatási hálózata
és milyen jók az intézményei. Ezt nagyon nehezen értük el. Apránként, mindig amennyit
megengedett a költségvetés, annyi fejlesztést elvégeztünk.
2006. évig visszatekintenénk a hitelállomány alakulására. 2006-ban 102 millió forint volt a
hiánya az önkormányzatnak. Ez igen magas összeg a kb. 350 millió forintos költségvetésnél.
2009-től kezdve pedig nem volt hitelállománya az önkormányzatnak. 2013-ban sem kellett
igénybe venni semmilyen hitelforrást. Ez ad mindarra lehetőséget, hogy a legkisebb igényeket
is mérlegelve sok mindenkinek, sok mindenben tudunk segíteni.
A következő dián a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól és a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft-től kapott támogatások láthatóak. Az erőmű körüli 12
km-es körzetében elhelyezkedő települések társulásáról beszélünk. A társult települések
lakosainak száma kb. 65 000 fő. A tagok között a két legnagyobb település Paks és Kalocsa.
Rajtuk kívül még 11 település tartozik a társuláshoz Pusztahencse, Gerjen, Dunaszentgyörgy,
Fadd, Tengelic, Ordas, Géderlak, Uszód, Dunaszentbenedek, Foktó és Bátya. Ezen települések
kivételesek, mivel támogatásban részesülnek és ezáltal előnyökhöz jutnak.
1992-ben alakult a TEIT, akkor Madocsa, Dunapataj, Györköny települések polgármesterei
úgy döntöttek, hogy nem szeretnének tagjai lenni a társulásnak. Azóta már sokszor szerettek
volna csatlakozni, de most már a 13 tagtelepülés polgármesterének meg kell szavaznia a
csatlakozást. 2010 óta, amióta én alelnöki posztot látok el a társulásban, erre nem volt példa.

Az Rhk Kft. bátaapátiban lévő létesítménye az erőművi eredetű kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladék (ruha, kesztyű) végleges elhelyezésének megoldására, míg a paksi tároló az
atomerőmű elhasznált (kiégett) fűtőelemeinek átmeneti tárolására szolgál. A 2009-2010-es évet
érintően majdnem egy évig nem volt szerződésünk a Paksi Atomerőművel és az Rhk Kft-vel.
Ennek az volt az oka, hogy az érintett polgármesterek azt mondták az a juttatás, amit kapnak a
települések, nem megfelelő. Ezt követően magasabb összegű támogatást kapnak a települések,
mint jelen táblázatnál látják Tengelic is megkapva a bizalmat 2013-ban már eléria 25 millió
forint támogatási összeget. 2010-ben írtuk alá a 10 évre szóló szerződést a Paksi
Atomerőművel, aminek most kezdjük meg a 4. évét. Itt azért megjegyzem, hogy ehhez még
kapcsolódik a JETA pályázati lehetőség. Tehát ha úgy nézzük sok esetben a két támogatási
formát együtt véve – sikeres pályázat esetén – a beruházások nem kerülnek pénzbe az
önkormányzatnak.
Az önkormányzat által biztosított szolgáltatások fenntartása pénzbe kerül. A fenntartásra sok
figyelmet kell fordítani.
A szolgáltatások, az infrastruktúra fejlesztése mellett az oktatás is nagyon fontos. Ezen a téren
nagyon sok mindenen ment keresztül a településünk. Nagyon nehéz döntéseket kellett
meghozni a képviselő-testületnek. Volt arra példa, hogy a leggazdaságtalanabb választás
mellett döntöttünk, amikor is a felső tagozatot megtartottuk. Illetve az iskola fenntartása is
változott az évek alatt.
2010 októberében indítottuk az önkormányzati honlapot. Azóta közel 70 000 látogatója volt.
Ehhez kapcsolódóan át kellett gondolni a falutévé működtetését is, melyet a Tarr Kft.
sugárzott. Viszont ez szolgáltatás a lakosság csak egy kis részéhez jut el. Ezt a dolgot
mérlegelve megszűntettük a falutévét. Az erre fordított pénzt inkább egy havonta megjelenő
újságra fordítottuk, ez a Tengelici Hírmondó. Az újságba nem engedünk hirdetéseket
megjelentetni, hogy minél több hasznos információt tudjunk a lakosokkal közölni. A kiadvány
szerkesztője képviselő-testületi tag. A 4 vagy 6 oldalas újság a Tolnai Népújság
szerkesztőségén keresztül kerül kiadásra. Azt elmondanám, hogy a következő számnak lesz
egy melléklete, melynek az a címe „Amit egy tengelici lakosnak érdemes tudni a TEIT-ről”.
Bizonyos 2013. évi változások 2014-ben is érvényesek, melyeket a dián elolvashatnak. Ez az
év egy felkészülés, mivel a képviselő-testületnek és a polgármesternek a megbízatása ősszel
lejár. Szeretnénk a „stafétabotot” úgy átadni a leendő vezetőségnek, hogy biztos alapokkal
tudja megkezdeni a munkáját. Ettől függetlenül is tervezünk az idei évre fejlesztéseket, de mint
minden évben a beruházások nem veszélyeztethetik az önkormányzat működését.
El kell mondanom, hogy jobboldali beállítottságú vagyok, viszont nem engedem be a politikát
a testület munkájába. Bárkivel szívesen elbeszélgetek, de amikor a képviselő-testület és a
polgármester dolgozik, akkor azt a településért kell megtegye. Büszke vagyok a képviselőtársaimra, mivel ezt megértették és ehhez is tartják magukat. Mindig a település érdekeit szem
előtt tartva dolgozunk hónapról hónapra. Sok testületi ülést tartunk. Sokat dolgozik a
jegyzőasszony a hivatali kolléganőkkel együtt, hogy megfelelő információkhoz jussanak a
lakosok. Ezt azért mondom, mert a jó információ időben történő átadása nyugalmat áraszt.
Megnyugtatja az embereket, ha forrást találunk a problémák megoldására vagy ha nincsenek
botrányok a településen. Sajnos egy már több éve ide letelepedett család ezt a nyugalmat
felborította. A rendbontó viselkedésük miatt több lakos is felkereste a hivatalt. A tavalyi évben
megvásárolta az ingatlanukat az önkormányzat, mivel Felsőtengelic azon részén található, ahol
a már említett turisztikai központot szeretnénk létrehozni.
2009-ben került bevezetésre az idegenforgalmi adó. Ami lehetővé tette, hogy ne a lakosság
által befizetendő adó összeget emeljük meg. 2012-ben emelt az önkormányzat utoljára
kommunális adót. Próbálunk arra törekedni, hogy minimálisan terheljük a lakosságot. Az
idegenforgalmi adó bevezetése némi összeütközést eredményezett a közigazgatási területünkön

lévő szállodával. Az ellenállás oka az volt, hogy több millió forint adót kell majd ezután
befizetniük az önkormányzat számlájára. Itt megjegyezném, hogy az állam másfél forintot ad
minden egyes beszedett idegenforgalmi adóforint után. Természetesen ezt a beszedett adót
vissza kell forgatnia az önkormányzatnak az idegen forgalom fejlesztésére. Az idei évben sor
fog erre kerülni, mivel Felsőtengelicen a bevezető utat fel szeretnénk újítatni. Ezt meg fogja
könnyíteni, hogy amint engedi az időjárás, elkezdik a Paks-Kölesd összekötő út felújítását is.
Olyan szinten szeretnék elvégezni a munkálatokat, mint a Szedres-Tengelic összekötő útnál.
Az önkormányzat akkor tudja az útfelújítást a legolcsóbban elvégeztetni, ha a beruházást végző
cég a közelben van. Valamint el szeretnénk aszfalttal látni a Móra Ferenc utcát is, mivel az
jelenleg még nem rendelkezik szilárd útburkolattal. A Tengelic-Szedres összekötő út felújítása
sokat jelent az infrastruktúra fejlesztésében, esztétikailag is, illetve a faluképet is feljavította.
A tavalyi évben beadtuk a pályázatunkat a tanyagondnoki autó cseréjére. Jelenleg várjuk a
pályázat elbírálását. Már sajnos kaptunk ezzel kapcsolatban olyan kérdést, hogy most vettük a
kisbuszt miért kell lecserélni? Nem azért cseréljük le, mert nem tetszik ez a típus, hanem azért
mert az a gépjármű minden nap reggeltől délutánig megy. Kb. 80 embert lát el naponta. A
megtett kilométerek száma már sok. Egy nagy értékű kisbuszra adtuk be a pályázatunkat. Az
önerőt a jelenlegi busz beszámításával tudja biztosítani az önkormányzat. Reményeink szerint
sor kerül az idei évben az új busz beszerzésére.
Az eddig pártház néven ismert épületet szeretnénk pályázati úton felújítani. Az ingatlan
nyilvántartásban már szolgáltató házként szerepel. Szeretnénk mozgáskorlátozott rámpával
ellátni az épületet és teljes nyílászáró cserét végeztetni a leendő beruházóval. A piacteret is
megreformálnánk. A villamos hálózat korszerűsítésére is szükség van. Az épület felső szintjén
a polgárőröknek biztosítanánk egy helyiséget. Mivel évek óta kiállnak és segítik a rendőrség
munkáját. A tető már korábban felújításra került. Ezen épületünkkel szemben épült meg az
előző hónapokban a CBA. Nem az önkormányzat tárgyalt az üzlet tulajdonosával, hogy
nyisson Tengelicen egy boltot. Viszont úgy véljük, hogy a lakosság igényeit kiszolgálhatja.
A 2013-as évről a 2014-es évre sikerült közel 60 millió Ft plusszal „fordulni” az
önkormányzatnak. Kb. 46 millió forintunk van bankbetétben, mivel szeretnénk egy kicsit
kamatoztatni.

3./ Egyebek
Közmeghallgatás
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A következő dián az alábbi szöveg szerepel: Hogyan kerül
Tengelic település a képbe?
Az utolsó téma, amiről beszélni fogok a mindennapjainkban nagy szerepet fog betölteni az
elkövetkezendő kb. 10-20 évben. Evégett nagyobb érdeklődő kört vártam volna el. Sajnos pont
az a korosztály nem jelentek meg, akiket érinteni fog. Ez pedig a Paksi Atomerőmű bővítése.
Jelenleg négy blokk működik Pakson. Engedjék meg, hogy beszéljek egy kicsit a tudatos
jövőkép előkészítéséről. 2009-ben a 346 országgyűlési képviselőből a paksi atomerőmű
tervezett bővítésére 330 igen szavazatot adott (95,4 %). A kormány 2012 júniusában
nyilvánította a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú és az energiaellátás
biztonsága érdekében alapvetően szükséges beruházássá az előkészítés alatt álló projektet.
2014.01.14-én aláírásra került a megállapodás Magyarország és Oroszország között a nukleáris
együttműködésről. Ezen döntésben a miniszterelnök urat véleményem szerint nagyon
befolyásolták a szakmai tanácsadók, mivel ezen területen sem a kormányfő sem egyetlen
politikus nem lehet szaktekintély. Azt nem gondoltuk, hogy ennyire fel fognak gyorsulni a

dolgok. A TEIT-et is meglepte, hogy államközi egyezményben aláírták, hogy orosz blokkok
fognak épülni. Az aláírással a felkészülés 3-4 évét átugrották. Nem várható el és nem is várják
el a lakosságtól, hogy el tudják képzelni milyen nagy beruházás lesz ez. Várhatóan 60 évig
fognak üzemelni az új blokkok. Ha a választásokat követően nem lesznek botrányok és tud a
kormány tovább dolgozni, akkor 2015-ben elkezdődhetne a beruházás. Nem lesz pályázati
kiírás, nem lesz tendereztetés. Csak az alvállalkozókat kell majd közbeszerzés útján
kiválasztani. A kezdő tender kb. 3000 milliárd Ft-ról szól, de a végösszeg elérheti a 4000
milliárd Ft-ot is. Az építkezés során sok ezer ember fog dolgozni. Az építkezés
csúcsidőszakában előreláthatóan 10 000 ember is dolgozhat majd. A képen látható Pécstől
Dunaújváros alatti területig terjedő fekete vonalon belüli részt gazdasági szempontból is
kiemelt térségként fogják kezelni. A beruházás várható magyarországi beszállítása az előzetes
hírek alapján a beruházás 40 %-át teszik ki. Az építkezés során az ország más területeiről
mindenki ide szeretne jönni dolgozni. A fiatalok figyelmébe okvetlenül ajánlanám, hogy
érdemes a részesének lennie. Nem kell majd elmenni más országba, más megyébe. Itt vetődik
fel a sokszor elhangzott kérdés, az hogy miért kellett a paksi járáshoz tartozni? A döntés
meghozatalakor is az vezérelt minket, hogy oda tartozzunk, ahol a településnek a legjobb és
legelőnyösebb. Várhatóan a beruházás elkezdésekor elsősorban a paksi munkaügyi hivatalon
keresztül fogják keresni a munkavállalókat. És a munkavállalókat, mint az első blokkok
építésekor külön buszjáratok fogják szállítani. A képen láthatók a jelenlegi blokkok mellett az
új blokkok. A jelenleg működő 4 blokktól Paks irányába a most még füves területre tervezik
őket.
A következő dia azért azt a címet kapta, hogy „Települési erőforrások, együttműködési
lehetőségek a TEIT településekkel a paksi erőműbővítés keretében”, mert ezzel a címmel
kaptunk egy kérdőívet, melyet ki kellett töltenünk. Már most információt gyűjtenek a
településekről. Ebből is látható, hogy mennyire gyorsultak fel a folyamatok. A kérdőívben
kérdésként szerepelt például, hogy mekkora a távolság a település és az erőmű között.
Kíváncsiak a népesség összetételére életkor szerint, az aktív foglalkoztatottak számára, a
vállalkozásokra. Van-e szabad munkaerő a településen, mely munkaterületeken? Hányan
tanulnak a megadott szakterületeken? A településen van-e óvoda, iskola, ha van milyen
létszámmal? Van-e élelmiszerbolt, állandó éjjel-nappali nyitva tartással? Mit is takar ez a
kérdés? A majdan az új blokkok építésekor dolgozó emberek három műszakban fognak
dolgozni.
Aztán a következő kérdés, van-e 24 órás egészségügyi ellátás? Van-e sportegyesület a
településen, milyen sportágakat fog össze? Ez is fontos lehet, mivel ha itt települnek le adott
családok a munka mellett biztosan keresik majd a szabadidős lehetőségeket. Van-e templom a
településen, ha van milyen felekezet? Ez a kérdés is sok ember számára fontos lehet. Ez az első
kérdőív, melyet ki kellet töltenünk. Természetesen minket nem lepnek meg az előbb említett
kérdések. Viszont azon környező településeknek, akik nem tartoznak a TEIT-hez komoly
munkát igényel, mire kitöltik a kérdőívet.
Kérdésként merült fel, hogy milyen erőforrásokkal tudna együttműködni a település az erőmű
bővítés legkülönbözőbb szolgáltatási területein? Tengelic-Szőlőhegy kiemelt fontosság lesz,
hiszen a paksi atomerőmű környékén ipari terület 30 km-es körzetben három van. Aztán fel
kellett sorolni a szálláslehetőségeket. Itt szoba jöhet a falusi vendéglátás. Érdemes lesz a házak
felújítása és kiadása, mivel biztosan lesz olyan munkás is, aki csak az építkezés alatt szeretne
itt élni. Paks város vezetése bejelentette, hogy nem szeretnének még egyszer egy „szellem
várost” építeni. Nagy a valószínűsége, hogy lesz olyan cég, aki szeretné, ha egy településre
telepedne le az összes dolgozója, beszélhetek itt 50, 100, 200 főről is. Azt el kell mondani,
hogy Tengelic és Dunaszentgyörgy is az infrastruktúrájával nagyon jó pozícióban áll, mivel az
előző 4-5 évben nagy hangsúlyt fektetett a fejlesztésére.

Tájékoztatom a lakosokat, hogy készül Tengelicről egy reklámfilm, melyet egy év leforgása
alatt készítenek el. Lesz egy rövidebb és egy hosszabb változat. Reményeink szerint a
kiajánlásban segítségünkre lesz ez a dokumentum.
Az élelmiszer beszállítási lehetőségekre is rákérdeztek. Itt lehetőség nyílik például a helyi
pékség és vágóhíd késztermékeinek ajánlása. Milyen helyi étkezési lehetőségek vannak és
mekkora a szabad kapacitás?
Nem szeretnénk mi sem új utcát nyitni a leendő letelepülőknek, mivel a település 40-50
magántulajdonban lévő ingatlannal rendelkezik, melyek építési területként, minimális
ráfordítással bármikor hasznosíthatóak.
Fel kellett soroljuk a településen hagyománnyá vált programokat.
Mi még pluszként leírtuk a településünk egyéb, általunk is fontosnak tartott lehetőségeit.
Szeretnénk majd a környékünkön lévő települések (Medina, Kölesd, Kistormás, Szedres)
mikrotérségi központjává válni a képzési helyszín biztosítása szempontjából. Ennek többek
között az az oka, hogy nem szeretnék majd kizárni a 30 km-nél távolabb eső településeket sem
az erőmű adta lehetőségből.
Azt mindenki tudja, hogy a kiszámíthatóság, biztonság és a tervezhető jövőkép egy dolgon
múlik még pedig a munkán. Ha nincs valakinek munkahelye attól kezdve neki nagyon
bizonytalanná válik minden.
Az elkövetkezendő 20 év alatt minden meg fog változni a településen, ha akarjuk ha nem. Ha
akarjuk, akkor a pozitív irányba változnak a dolgok. Ha a település közössége úgy gondolja,
hogy képesek vagyunk a befogadásra, akkor nem lesz mindegy, hogy milyen szakterületről
érkező cég munkásai telepednek le majd itt. Az sajnos csak „rózsaszín álom”, hogy a település
saját erőből meg tudna újulni. Ez a beruházás az egyetlen lehetőség, ami a magyar lakosságot
visszatarthatja a külföldön történő munkavállalástól. Ezzel a lehetőséggel élni kell. Már most
viszik a gyermekeket szakmai látogatásokra. A paksi Energetikai Szakközépiskolában
valószínűleg meg fog nőni a tanulói létszám.
Nagy biztonsággal kiajánlható képzési lehetőségek lesznek a 2015-2016-os évben. Mint már
mondtam a beruházás várható magyarországi beszállítása a beruházás 40 %-át teszik ki. Ebből
a 40 % -ból 30 % beton és a hozzá kapcsolódó kivitelezési munkák, 10 % pedig a vas és az
ahhoz kapcsolódó kivitelezési munkák alkotják.
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. Valóban veszélyes, de
mindent megtesznek annak érdekében, hogy biztonságosan működjön. A jelenleg működő
blokkokat a 2030-2040 között fogják leállítani. Körülbelül kilenc évnyi átfedés lesz az új és a
régi blokkok működése között. Várhatóan 60 évig fognak üzemelni az új blokkok. Ha most
nem gondoskodnak energia stratégiáról, akkor ki fogja biztosítani a villamos energiaellátást,
amit eddig a paksi erőmű termelt? Sosem lesz annyi pénzünk, hogy az egész ország ellátását
külföldről vásároljuk meg.
Teljes átfogó szerepet fog játszani a nyelvi képzés, például a kivitelező technológiához
szorosan kapcsolódó hétköznapi nyelv az orosz lesz. Mindamellett a nukleáris létesítmények
hivatalos beruházási nyelve az angol. Az orosz nyelv fontossága kiemelkedő szerephez jut,
mivel az orosz nyelvet nem beszélő cégek vezetői sem az előírt minősítést, sem a bejutási
lehetőséget nem fogják megkapni.
Szeretnénk, ha majd az utókor úgy emlékezne erre a generációra, akik éltek a lehetőséggel.
Köszönöm a figyelmet. Most pedig várjuk a kérdéseiket.

Csáki Erzsébet lakos: Az erőműhöz kapcsolódik a kérdésem. Gondolkodnak-e munkaügyi
börze szervezésében, amikor aktuális lesz? Vagy majd mindenkinek önállóan kell keresni a
lehetőségeket?
Gáncs István polgármester: Jelenleg azt tudom elmondani, hogy Tengelicen az nem fog
dolgozni, aki nem akar. Minden profin meg lesz szervezve. Olyan nem lehet majd, hogy
szeretnék dolgozni, de nincs lehetőség, azt nem mi, hanem a munkaügyi központ nem fogja
annyiban hagyni.
Varga István lakos: Van arra garancia, hogy az atomerőmű nem fog egy földrengés esetén
minket is elpusztítani? Ez egy felmérhetetlen, felelőtlen kockázat.
Gáncs István polgármester: Településvezetőként erre nem tudok választ adni, de számtalan
fórum van, ahol szakembereknek lehet ezt a kérdést feltenni. Jelenleg nincs más technológia,
ami kiszámíthatóbbá tenné a magyar villamos energia gazdaságot.
Két nukleáris baleset történt a világon eddig. Az egyik Csernobilban a másik Fukushimában.
Csernobilban olyan technológiával dolgoztak, amikor az ember beavatkozhatott a folyamatba
és kiiktathatták a számítógépet. Ezt a technikát kivezették a nukleáris iparból. Fukushimában
én voltam a tragédia után, mivel mint TEIT-es kötelező volt rész vegyek a szakmai úton. Ott a
baleset okai között szerepelt a cunami is. Ez a veszély minket nem fenyeget, mert nincs tenger
a közelünkben. Illetve Fukushimában nem tettek meg alapvető biztonsági intézkedéseket. A
tragédiát követően szervezetten célzott biztonsági felülvizsgálatot kellett elvégezni az összes
létező atomerőművön. Amely erőmű nem kapta meg a minősítést, azt le kell állítani egy-két
éven belül. Ezek az atomerőművek 25 másodperc alatt képesek leállni és 1-2 perc alatt teljesen
megszüntetik a működésüket.
Varga István lakos: Azt tudjuk, hogy a technológia ma előrehaladott és nem a technológiával
van a baj, hanem a természettel, mert az kiszámíthatatlan és kalkulálhatatlan. Azt is tudjuk,
hogy Németországnak igen jó technológiája van. Az elmúlt időszakban kijelentették, hogy a
jelenlegi erőművek üzemidejének lejárta után nem fognak újakat építeni. Fukushimának az a
mondanivalója, hogy a természet ellen nem működik semmiféle technológia.
Gáncs István polgármester: Ezt nem tudom és nem is akarom megcáfolni. Ha az elmúlt 300
évben nem volt földrengés az nem azt jelenti, hogy a jövő héten nem lesz.
Varga István lakos: Véleményem szerint erre nem vagyunk ráutalva, mivel meg vagyunk áldva
termovízekkel, melyet ki kellene használni. Ezeknek nincs kockázata.
Gáncs István polgármester: Ha nincs több kérdés, akkor szeretném megköszönni még egyszer,
hogy eljöttek.
A polgármester megállapítja, hogy a kérdezők a választ elfogadják, a lakosság részéről több
kérdés, vagy észrevétel nincs.
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