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Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Kászpári György
Szijártó József
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Távolmaradását bejelentette:
Jilling Tibor
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Lakosság részéről jelen van: 20 fő helyi lakos

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.

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 6 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. Engedjék meg, hogy megköszönjem a képviselő-társaim nevében is
a lakosságnak, hogy támogattak minket az előző három évben. Elérkeztünk a ciklusunk
utolsó évéhez, ami azt jelenti, hogy októberben lejár a megbízatása a jelenlegi képviselőknek
és a polgármesternek is. Segítség volt a számunkra, hogy nem akadályozták a munkánkat.
Próbáltunk minden lehetséges dolgot megvalósítani. A közmeghallgatás megtartása kötelező
feladat a számunkra. Az ezt megelőző évektől eltérően nem márciusra, hanem januárra
terveztük. Az idei évben sok olyan dolog fog történni, ami miatt úgy ítéltük meg, hogy a
márciusi dátum késő lenne az információk átadására. Tengelicen ezen a héten kedden került
sor a közmeghallgatásra.
A beszámolómmal párhuzamosan egy diavetítést fognak látni. A 2013-as évben stabil volt a
költségvetése az önkormányzatnak, nem rendelkeztünk hitellel. A tavalyi évben lehetőséget
biztosítottunk a lakosság számára, hogy elmondják milyen fejlesztéseket szeretnének a
településen. Tengelic-Szőlőhegyen több célt tűztek ki a lakosok. A három célból elsődlegesen
a szőlőhegyi művelődési ház részleges felújítását jelölték meg. Ez a beruházás közel 5 millió
forint volt. Második helyen a ravatalozó felújítása, a harmadik helyen a közterületek felújítása
szerepelt. A művelődési ház felújítása az idén kerül befejezésre, mivel még vissza van az
épület külső festése. Azért is húzódott át az idei évre ez a dolog, mivel sajnos egy már több
éve ide letelepedett család a faluban lévő nyugalmat felborította. A tavalyi évben
megvásárolta az ingatlanukat az önkormányzat Felsőtengelicen.
2013-ban felújításra került a Tengelic-Szedres összekötő útszakasz. Ez nem az
önkormányzatunk beruházása volt, de az egységes településkép kialakításához az
önkormányzatnak 3 millió forinttal kellett hozzájárulnia. Ezt az összeget a kapubejárók
felújítására fordítottuk.
2013-ban került felújításra a Polgármesteri Hivatal épülete. A paksi atomerőmű
alapítványához benyújtott pályázat útján sikerült a beruházást véghez vinni.
Több millió forintot költöttünk az iskolások, óvodások intézményen kívüli képzésére. Ide
tartozik például a zeneoktatás. Megjegyezném, hogy az iskolabusz fenntartása is csak
részlegesen támogatott. Az iskola busszal a külterületen élő gyermekeket szállítjuk Tengelicre
az iskolába reggel és délután is három-három fordulóval.
A 2014-es év egy felkészülés, mivel a képviselő-testületi tagoknak és a polgármesternek a
megbízatása ősszel lejár. Szeretnénk a „stafétabotot” úgy átadni a választást követően a
leendő vezetőségnek, hogy biztos alapokkal tudja megkezdeni a munkáját. Nem mindig volt
ez így. A különböző területeket érintő fejlesztéseket megpróbáltuk tudatosan felépített
stratégia alapján véghezvinni. 2006-ban, amikor polgármester lettem 102 millió forint volt a
hiánya az önkormányzatnak. 2009-től kezdve pedig nem volt hitelállománya az
önkormányzatnak. Azóta teljesen megváltozott a gazdasági helyzete az önkormányzatnak.
Sajnos kevés a munkahely, ha a környékünkön nem lenne egy-két cég, közöttük a Paksi
Atomerőmű, akkor még több munkanélküli lenne. Illetve, ha az erőmű nem tudná támogatni a
településünket, mivel a közvetlen környezetében vagyunk, akkor az önkormányzatunk is
nehezebb helyzetben lenne.

A tavalyi évhez kapcsolódik még, hogy megalakultak a járások és Tengelic a paksi járáshoz
tartozik. 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. Napi három buszjárat pár közlekedik Tengelic és
Paks között. 2013-ban a munkanélküliek is átkerültek Szekszárdról Paksra. Ami reményeink
szerint előnyt fog jelenti, mivel várhatóan a paksi beruházás elkezdésekor, elsősorban a paksi
munkaügyi hivatalon keresztül fogják keresni a munkavállalókat.
Nem gondoltunk arra – mi sem, akik közel vagyunk információ átadás terén az erőmű
vezetésével-, amikor bejelentették, hogy előrehaladott állapotban van az atomerőmű bővítési
ügye, hogy 2014. január 14-én aláír a magyar és az orosz államfő egy államközi
megállapodást a nukleáris együttműködésről. Ez olyan feladatokat ró a településre,
amelyeknek megpróbálunk eleget tenni. Azt el kell mondanom, hogy Tengelic és
Dunaszentgyörgy is az infrastruktúrájával nagyon jó pozícióban áll. Ettől az eseménytől
függetlenül az önkormányzatoknak a feladataikat ugyanúgy el kell végezni. Itt ragadnám meg
az alkalmat, hogy elmondjam, három választást kell lebonyolítanunk a jelenlegi tudásunk
szerint az idei évben. Április 6-án lesz a parlamenti, május 25-én az európai parlamenti
választás. 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 ez nem akadályoztathatja.
2014-ben Tengelic-Szőlőhegyen a ravatalozó épületét szeretnénk felújítani. A felújítással
kapcsolatos tervek már elkészültek a tavalyi évben.
Az idei évben Felsőtengelicen a bevezető utat fel szeretnénk újíttatni. Ezt meg fogja
könnyíteni, hogy amint engedi az időjárás, elkezdik a Paks-Kölesd összekötő út felújítása is.
Az eddig pártház néven ismert épületet is szeretnénk pályázati úton felújítani. Az ingatlan
nyilvántartásban már szolgáltatóházként szerepel. Ez az épület több vállalkozónak is helyt ad.
A beruházás során a piacteret is megreformálnánk.
A következő dián a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól és a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft-től kapott támogatások láthatóak. A TEIT-nek jelenleg
13 település a tagja. Ezen települések között éves szinten több száz millió forintot osztanak
szét. 2006-ban Tengelic 8 400 e Ft-ot kapott. 2010-ben aláírásra került egy 10 évre szóló
szerződés a Paksi Atomerőművel, aminek most kezdjük meg a 4. évét. A kapott támogatást
általában működésre szoktuk felhasználni. Ebből van finanszírozva többek között a
közvilágítás és a közterültek fenntartása is. A támogatásban való részesülés is lehetővé teszi,
hogy ne emeljük meg a lakosság által befizetendő adók összeget. 2012-ben emelt az
önkormányzat utoljára kommunális adót. Ehhez hozzájárul még, hogy 2009-ben bevezetésre
került az idegenforgalmi adó. Az idegenforgalmi adó bevezetése némi összeütközést
eredményezett a közigazgatási területünkön lévő szállodával. Az ellenállás oka az volt, hogy
több millió forint adót kell befizetniük az önkormányzat számlájára. 300 Ft az idegenforgalmi
adó összege. Éves szinten körülbelül 10 000 vendég száll meg a Hotel Orchideában. Itt
megjegyezném, hogy az állam másfél forintot ad minden egyes beszedett idegenforgalmi
adóforint után. Jelenleg 9000 Ft a településen a kommunális adó összege. A maximum
kiszabható kommunális adó összege kb. 28 000 Ft.
A tavalyi évben beadtuk a pályázatunkat a tanyagondnoki autó cseréjére. A gépjármű minden
nap reggeltől délutánig megy. A megtett kilométerek száma már sok. 5 év elteltével lehet új
gépjárművet venni, ami a mi esetünkben adott. Egy nagy értékű kisbuszra adtuk be a
pályázatunkat.
Az oktatás terén nagyon sok mindenen ment keresztül a településünk. A 7-8. osztály
megszűntetése után még azt is mérlegelnünk kellett, hogy a másik két felső tagozatos osztályt

is megszűntetjük. Illetve az iskola fenntartása is változott az évek alatt. 2013-tól az állam
fenntartásába és működtetésébe került át. Az óvoda pedig önálló intézményként az
önkormányzathoz került.
A 2013-as évhez képest az önkormányzat által biztosított szolgáltatások nem változnak a
2014-es évben.
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. Kiemelném, hogy Tengelic
Község Önkormányzata a 2013-ban nem részesült adósságkonszolidációban. Ez azt jelenti,
hogy az államnak nem kellett átvállalnia adósságállományt, mert nem volt. Az
adósságkonszolidációban nem részesült településeknek ígéretet tettek, hogy részükre
valamilyen formában támogatást fognak nyújtani. A mai napig erre még nem került sor.
A 2013-as évről a 2014-es évre sikerült közel 60 millió Ft plusszal „fordulni” az
önkormányzatnak. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek előirányzata kb.
235 000 e Ft a kiadásainak az előirányzata pedig 295 000 e Ft. Ez az jelenti, hogy kb. 60 000
e Ft hiánya lenne az önkormányzatnak. A költségvetési hiányt az előző évek
pénzmaradványából finanszírozzuk.
Az idei évre tervezett fejlesztések úgy, mint minden évben nem veszélyeztethetik az
önkormányzat működését.

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 jó pár évben. Ez pedig a Paksi Atomerőmű bővítése. Nem várható el és nem
is várják el a lakosságtól, hogy el tudják elképzelni, hogy milyen nagy beruházás lesz ez. Ha a
választásokat követően nem lesznek botrányok és tud a kormány tovább dolgozni, akkor
2015-ben elkezdődhetne a beruházás. A térképen látható, hogy mely települések találhatók az
atomerőmű 12 km-es sugarú körében.
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. A ma Magyarországon felhasznált
villamos energiának közel 40 százaléka származik a paksi atomerőműből. A jelenleg működő
blokkokat a 2030-2040 között fogják leállítani. Körülbelül kilenc évnyi átfedés lesz az új és a
régi blokkok működése között. Nem is igazán bővítésről van szó inkább csak pótlásról, mivel
a jelenleg működő blokkok közül kettőt le fognak állítani majd.
A képen látható Pécstől Dunaújváros alatti területig terjedő fekete vonalon belüli részt
gazdasági szempontból is kiemelt térségként fogják kezelni. Az építkezés kezdeti fázisában
kb. 5 000 ember fog dolgozni a csúcsidőszakban előreláthatóan 10 000 ember is dolgozhat
majd. 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.

Tengelicen belül pedig Szőlőhegy. Paks város vezetése kijelentette, hogy nem szeretnének
még egyszer egy „szellem várost” építeni. Nem szeretnének újabb lakótelepeket építeni.
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. Nagy a valószínűsége, hogy lesz olyan cég, aki
szeretné, ha egy településre telepedne le az összes dolgozója, beszélhetek itt 50, 100, 200
főről is.
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.
A beruházás várható magyarországi beszállítása az előzetes hírek alapján a beruházás 40 %-át
teszik ki. A kezdő tender kb. 3000 milliárd Ft-ról szól. 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. Természetesen
minket nem leptek meg a kérdőiben szereplő kérdések. Viszont a környékünkön vannak
települések, amelyek nincsenwk felkészülve erre.
Az államközi megállapodás aláírással a felkészülés 3-4 évét átugrották. Nem lesz pályázati
kiírás, nem lesz tendereztetés. Csak az alvállalkozókat kell majd közbeszerzés útján
kiválasztani.
Kíváncsiak az aktív foglalkoztatottak számára, a vállalkozásokra. Van-e szabad munkaerő a
településen, mely munkaterületeken? Van-e élelmiszerbolt, állandó éjjel-nappali nyitva
tartással?
Aztán a következő kérdés, van-e 24 órás egészségügyi ellátás? Van-e
sportegyesület a településen? Ezek a kérdések azért is fontosak, mivel majdan az új blokkok
építésekor dolgozó emberek három műszakban fognak dolgozni. Úgy vélem, hogy a
településünk képes lenne kb. 200-300 fő befogadására.
A kérdések között szerepelt, hogy van-e templom a településen, ha van milyen felekezet?
Milyen a település csatornázottsági helyzete? Ennél a kérdésnél felmerülhet majd
Szőlőhegyen a csatorna kiépítése. Lehet, hogy lesz lehetőség kilobbizni támogatást a
kiépítéshez. Most is lenne lehetőség a kivitelezésre, de mint tudják ehhez az ingatlan
tulajdonosoknak több száz ezer forintot kellene befizetni ingatlanonként.
Kérdésként merült fel, hogy milyen erőforrásokkal tudna együttműködni a település az erőmű
bővítés legkülönbözőbb szolgáltatási területein? Tengelic-Szőlőhegy kiemelt fontosságú lesz,
hiszen a paksi atomerőmű környékén ipari terület 30 km-es körzetben három van. Aztán fel
kellett sorolni a szálláslehetőségeket. Az élelmiszer beszállítási lehetőségekre is rákérdeztek.
Milyen helyi étkezési lehetőségek vannak és mekkora a szabad kapacitás? Ki kellett fejteni a
sportolási és szabadidős lehetőségeket is. 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. Az erőmű bővítésével kapcsolatosan már a jövő héten
megyek tájékoztatót tartani a környező településekre, mint például Kölesdre vagy
Kistormásra.
Jelenleg is az atomerőmű területén működő, kiszolgáló cég (takarító) bővítése.

Azt mindenki tudja, hogy a kiszámíthatóság, biztonság és a tervezhető jövőkép egy dolgon
múlik, mégpedig a munkán. Ha nincs valakinek munkahelye, attól kezdve neki nagyon
bizonytalanná válik minden.
Nagy biztonsággal kiajánlható képzési lehetőségek lesznek a 2015-2016-os évben. A jövőben
keresett szakmaként jelennek, jelenhetnek meg a beruházásnál a dián felsoroltak. Ha van
valakinek ambíciója és lehetősége rá, érdemes okj-s képzésen részt venni ezen szakmákat
nézve. A beruházás várható magyarországi beszállítása a beruházás 40 %-át teszik ki. Ebből
a 40 % -ból 30 %-ot beton és a hozzá kapcsolódó kivitelezési munkák, 10 %-ot pedig a vas és
az ahhoz kapcsolódó kivitelezési munkák alkotják.
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.
Véleményem szerint Tengelicen csak az nem fog dolgozni, aki nem akar vagy éppenséggel az
erőműben nem szeretne dolgozni.
Nagyon nagy lehetőség lesz ez a beruházás, talán még fel sem lehet fogni teljesen mekkora. A
tavalyi évben jártam Oroszországban. Az egyik városban egy ugyanilyen típusú erőművet
építenek már hetedik éve. Kb. az építkezés 30 % van vissza. A település környékén lévő 4-5
településen, ahova minket elvittek, mindenki dolgozik.
Köszönöm a figyelmet. Most pedig várjuk a kérdéseiket.

Nemes Julianna lakos: Az lenne a kérdésem, hogyha tőlem nem visznek el szemetet, akkor
miért kell fizetnem a szemétszállításért?
Gáncs István polgármester: Van szerződése a szemétszállító céggel?
Nemes Julianna lakos: Nincs.
Gáncs István polgármester: Hogyhogy nincs szemete.
Nemes Julianna lakos: Mert olyan van, amit el tudok tüzelni.
Tolnai Lászlóné jegyző: Kötelező közszolgáltatás a szemétszállítás attól függetlenül, hogy
van-e valakinek szemétgyűjtő edénye vagy nincs, be kell fizetni a díjat, ez törvényi
rendelkezés. Tudjuk, hogy ez több idősebb egyedül élőnél gondot jelent.
Nemes Julianna lakos: Sajnálatos, hogy a semmiért fizetni kell.
Buzás József lakos: Azt szeretném kérdezni, hogy a közmeghallgatásról, hogyhogy csak
plakát lett kitéve, miért nem küldtek ki szórólapokat?
Gáncs István polgármester: Sajnos ez elmaradt. Legközelebb minden háztartásba eljuttatjuk a
meghívót.
Buzás József lakos: Kérdezném még, hogy miért csak Tengelicen alkalmaznak közhasznú
munkásokat?

Gáncs István polgármester: De voltak szőlőhegyiek is. Ha jól emlékszem tavaly 5-6 fő is volt
éves szinten.
Buzás József lakos: Kicsit zavaró, hogy Tengelicen van olyan, akit hat vagy nyolc hónapos
időszakra alkalmaznak, Szőlőhegyen meg csak egyre.
Gáncs István polgármester: Szerintem ez nem így van. Ha pontos számot szeretne tudni a
jegyzőasszony holnap szívesen megmondja.
Buzás József lakos: Az erőmű bővítésével kapcsolatos munkalehetőségekhez pedig
véleményem szerint simítás. Véleményem szerint az erőműbe soha nem fognak felvenni 40
év felettieket. Innen Szőlőhegyről pedig nem fognak alkalmazni senkit.
Bátainé Réti Márta képviselő: Miért biztos ebben?
Buzás József lakos: Azért vagyok biztos benne, mert ki fog elmenni 10+4-be dolgozni, mert
én annak idején elmentem.
Bátainé Réti Márta képviselő: Az nem az erőmű hibája lesz, ha 10+4-be nem meg el valaki
dolgozni.
Buzás József lakos: Szőlőhegy visszagondolva semmit nem lépett előre. Itt élek már 60 éve.
Bátainé Réti Márta képviselő: De most már eltért attól a kérdéstől, hogy miért nem vesz fel az
erőmű szőlőhegyit? Ezt hogy lehet kijelenteni előre?
Buzás József lakos: Azt mondja meg nekem, hogy a Dekoten Kft. hány szőlőhegyit vett fel?
Bátainé Réti Márta képviselő: De most ne arról beszéljünk, hogy eddig mi volt. Itt egy
hatalmas lehetőség.
Buzás József lakos: 2023-ban fogják elkezdeni építeni.
Bátainé Réti Márta képviselő: Nem, akkor fogják üzembe helyezni.
Gáncs István polgármester: Minden nap úgy kelek fel, hogy szeretnék valamit tenni a
településért. Minden napom erről szól. Ezt a munkát nem elég 100 %-kal elvégezni, az kevés.
A legjobb tudásom szerint próbálom vezetni a települést. Ennél vannak százszor jobb
munkahelyek. Van ahol jobb a fizetés, jobb az erkölcsi megbecsülés. De, mivel én itt
születtem nekem ez a falu még mindig fontos. Ez a munka nem arról szól, hogy megdicsérjék
és megveregessék a polgármester vállát. Az elejétől fogva szívesen jövök ide. Azt szeretném
kérdezni Öntől, hogy miből fakad magából ez az óriási negatív kisugárzás? Mindig csak azt
mondja ez nem jó, minden rossz, nem sikerül stb. Ha én ennek a töredékét megengedném
magamnak, akkor se Tengelicen, se Szőlőhegyen nem lenne semmi. Valamilyen szinten
megértem magát, csak ez a hozzáállás nem vezet sehova. Én nem tudok így gondolkodni.
Kérem, ne vegye ezt sértésnek.
Buzás József lakos: Tudja, hogy mennyi pozitívumom van Szőlőheggyel kapcsolatban,
mennyi társadalmi munkát végeztem itt?

Gáncs István polgármester: Igen tudom. Miért nem ezzel jeleskedik és biztatja a fiatalokat
legalább ugyan annyit tegyenek a faluért mint maga?
Buzás József lakos: Én mindig a negatívumot látom.
Gáncs István polgármester: Azzal sajnos nem tudok mit kezdeni.
Buzás József lakos: Azt hogy mit kellene még csinálni.
Gáncs István polgármester: Azt én is látom.
Jakab Istvánné lakos: Szeretném megköszönni a teljeskörű tájékoztatást a falu helyzetéről és
remélem, hogy a jövőben elintézendő dolgokra a fiatalok odafigyelnek és merítkezni fognak
belőle. Mindenekelőtt el szeretném mondani a körülöttem ülő fiatalok nevében, hogy nagyon
szépen köszönik az önkormányzatnak a lehetőséget, hogy helyet biztosítanak a számukra.
Nagyon szépen köszönjük mindazt a lehetőséget, amit az önkormányzat biztos, hogy nem
könnyen, biztosít a számunkra. Örülünk annak, hogy a civil szervezeteket is tudják támogatni.
Mint látható hozzánk már tőlünk fiatalabbak is csatlakoztak. Nekik teljesen mások az
igényeik, mint nekünk. Ők egy kis konditermet működtetnének, egy kis sportszövetséget
működtetnének igen kevés, majdnem semmi pénzből. Ha nem is külön nekik címezve a mi
támogatásunk felett, nagyon örülnének.
Gáncs István polgármester: Köszönjük az elismerést. Azt el kell mondani, hogy a
költségvetésből mindig nagyon nehéz elkülöníteni támogatásokra forrást. Azt tudnám
javasolni, hogy a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójának érdemes lenne a civil
szervezet nevében egy levelet írni, hogy miben szeretnék a segítségét kérni.
Jakab Istvánné lakos: Az nem lehet hátrány, hogy minden évben kérünk a falunapra
támogatást – amit meg is kapunk - és ezen felül szeretnénk még kérni?
Gáncs István polgármester: Nem hiszem. A falunap egy évben egyszeri alkalom. Egy kondi
terembe vásárlandó gépek esetében pedig mindennapi használatról lenne szó.
Jakab Istvánné lakos: Köszönjük, megpróbálunk a lehetőséggel élni.
Nemes Julianna lakos: Azt szeretném kérdezni, hogy az Ady utcában a járdát ki lehetne-e
javítani, mivel az egyik járólap feljebb a másik lejjebb van?
Gáncs István polgármester: Felírjuk a problémát.
Jakab Istvánné lakos: A jelenleg volt ÖNO (Öregek Napközis Otthona) néven ismert épületet
szeretnénk ifjúsági házzá átnevezni.
Gáncs István polgármester: Ennek hivatalosan van egy folyamata, melyet végig kell járni, ha
át szeretnék nevezni. Első körben írjanak egy kérelmet.
Ennek kapcsán kérdezném, hogy tavaly megkerestek minket, hogy szeretnének
sportegyesületi formában működni. Ez az ügy, hogy áll?

Mészáros Natália lakos: Igen. Sportköri formában szerettünk volna működni azokkal, akik
vásároltak játék eszközöket pl. ping-pong asztal, darts táblát stb. A végső döntés az lett, hogy
csatlakoztunk a Tengelic Szőlőhegyért Egyesületbe. Jakab Istvánné ezért is kérte az épület
nevének módosítását. Az orvosi rendelő kivételével szinte mindent a fiatalok használnak.
Gáncs István polgármester: Rendben van. Tavaly az önkormányzat átnevezte a pártházat
szolgáltató házzá. Úgyhogy jegyzőasszonyt kereshetik majd, hogy milyen módon lehet
átnevezni az épületet.
Tolnai Lászlóné jegyző: Röviden annyi információt tudok mondani, hogy először a képviselőtestület hozott egy határozatot, miszerint át szeretné nevezni az épületet. Utána ezt a
határozatot el kellett küldeni a paksi hivatal építésügyi osztályára, ahonnan egy hatósági
bizonyítványt kaptunk, melyet az illetékes földhivatalhoz kellett továbbítani, ahol az
átnevezést bejegyezték.
Gáncs István polgármester: Ha nincs több kérdés, akkor szeretném megköszönni még
egyszer, hogy eljöttek. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy tartsák meg azt a szokásukat,
hogy minél többen menjenek el szavazni. Tengelicen régóta magas a szavazási jogukkal élők
száma.
A polgármester megállapítja, hogy a kérdezők a választ elfogadják, a lakosság részéről több
kérdés, vagy észrevétel nincs. A lakosság elment, a képviselő-testület az ülést tovább
folytatja.
Gáncs István polgármester: Határozatot kell hozni a Társadalmi Ellenőrző Információs és
Településfejlesztési Társuláshoz benyújtandó támogatási igényről. Meg kell határozni, hogy a
Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó támogatási főösszegből Önkormányzatunk
milyen jogcímen és milyen ütemben kéri a támogatást.
Javaslatom, hogy működési célú támogatás jogcímen kérjük a támogatási összeget. A februári
és júliusi összeg aránya 50-50 % legyen.
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
5/2014. (I.30.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014-es évre támogatási igényt nyújt
be a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társuláshoz a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alapból származó támogatási főösszegéből Önkormányzatunk részére
jogcímenként, ütemezve az alábbiak szerint:
Működési célú támogatásra:

11.413.374.-Ft

1. részlet 2014. február 15. nap 5.706.687.-Ft
2. részlet 2014. július 25. nap 5.706.687.-Ft
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: A testület már döntött egy előző ülésén arról, hogy a Szekszárd és
Térsége Önkormányzati valamint a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás tekintetében a társulás munkaszervezeteinek létszámbővítéséhez
szükséges fedezetet biztosítja a lakosságszám arányában. 167 Ft/fő a támogatás mértéke. Így a
két társulást együttvéve 696.792.-Ft hozzájárulást kell biztosítani.
Javasolom a hozzájárulás biztosítását a 2014. évi költségvetés terhére.
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
6/2014. (I.30.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a részvételével működő Szekszárd és
Térsége Önkormányzati Társulás valamint a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében a társulások
munkaszervezetének létszámbővítéséhez szükséges összesen 696.792.-Ft hozzájárulást
biztosítja a 2014. évi költségvetése terhére.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

4./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs a képviselők részéről és
interpellációs jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
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