Szám: 263- 8/2014.

JEGYZŐKÖNYV
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J EGYZŐKÖNYV
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott
üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem
Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Jilling Tibor
Kászpári György

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné
Barabás Ildikó
Huber Péterné
Dr. Pilisi Gábor

jegyző
gazdálkodási ügyintéző
óvodavezető
kapitányságvezető

Távolmaradását bejelentette:
Szijártó József

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:
- 18/2014. A képviselő-testület elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést. A szerződést a polgármester és a közszolgáltató
aláírta.
- 20/2014. A képviselő-testület elfogadta a civil szervezetek 2013. évi támogatásának felhasználásáról
szóló beszámolót, melyről a civil szervezeteket értesítettük. A 2014. évi támogatásról a
megállapodások aláírásra kerültek.
- 21/2014. A képviselő-testület jóváhagyta a 2014. évi közbeszerzési tervet, melyet a tengelici
honlapon közzé tettünk.
- 22/2014. A képviselő-testület meghatározta a Tengelici Mézeskalács Óvodába történő beiratkozás
időpontját, melyről az óvodavezető értesítést kapott.
- 25/2014. A képviselő-testület megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjait. A tagok
megkapták a határozatot, s megfelelően ellátták feladatukat az országgyűlési képviselők választásán.
- 26/2014. A Képviselő-testület közútkezelői hozzájárulást adott a Perfect Phone Kft. részére a 236
hrsz-ú járda igénybevételéhez. A közútkezelői hozzájárulást a vállalkozás részére elküldtük.
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- 27/2014. A képviselő-testület megtárgyalta Paks Város Önkormányzatának a háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetét és ahhoz észrevételt nem tett. A
határozatot Paks Városának elpostáztuk.
- 28/2014. A képviselő-testület elfogadta a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását, melyről a gesztort tájékoztattuk.
- 29/2014. A képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába Gáncs
István polgármestert delegálta. Az erről szóló határozat postázásra került.
- 30/2014. A képviselő-testület a Dunaág Kft létesítő okiratának módosítását és az ügyvezető
megválasztására vonatkozó határozatokat elfogadta, melyről határozat kivonatot küldünk a Kft-nek.
- 31/2014. A képviselő-testület az Ady u.2. szám alatt található önkormányzati tulajdonú épület 3
helyiségét ingyenes használatba adta 1 évre a Tengelic Szőlőhegyért Egyesület részére. A
megállapodás aláírásra került
- 32/2014. A képviselő-testület döntött „Új gépjármű, mikrobusz beszerzése” tárgyában közbeszerzés
indításáról, az ajánlattételi felhívás elfogadásáról. Jogszabályi változások miatt az ajánlattételi
felhívást, dokumentációt és szerződést módosítani kellett, melyet a testület a 36/2014 számú
határozatával fogadott el. Az eljárás megindult, egy ajánlattevő adta be ajánlatát.
- 33/2014. A képviselő-testület hozzájárult szélessávú internetes oszlop elhelyezéséhez a
Szolgáltatóház udvarában. Az erre vonatkozó bérleti szerződés aláírásra került.
- 34/2014. A képviselő-testület megkereste az óvodavezetőt, hogy tegyen olyan lépéseket az
óvodapedagógusok és a szülők bevonásával, melyek az óvodai férőhely jobb kihasználását emelnék.
A határozatot az óvodavezető megkapta.
- 35/2014. A képviselő-testület elfogadta a járások kialakításáról szóló a Tolna Megyei
Kormányhivatallal kötött megállapodás 1. számú módosítását. A módosítás aláírásra került.
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
37/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 18/2014.,
20/2014., 21/2014., 22/2014., 25/2014., 26/2014., 27/2014., 28/2014., 29/2014. 30/2014.,
31/2014., 32/2014., 33/2014., 34/2014. és a 35/2014. számú lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat és a meghívottakat.
Az egyebek napirendi pontban tárgyalnunk kell a következőkről: Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosításáról, az új tanyagondnoki busz beszerzéséhez szükséges
pótfedezet biztosításáról, egy felsőtengelici ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes
tulajdonba adásáról. Bátainé Réti Márta képviselő asszony jelezte, hogy a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatban szeretne pár mondatot mondani.
A víziközmű-szolgáltatás jelenlegi helyzetéről tájékoztatnám még a testületet.
Az első napirendi pontot Szabácsy Szabolcs r. alezredes fogja ismertetni Dr. Pilisi Gábor
kapitányságvezető nevében.
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A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról Dr. Pilisi Gábor
kapitányságvezető
2./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítása

Gáncs István
polgármester

3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

4./ TEIT Társulási Megállapodásának módosítása

Gáncs István
polgármester

5./ Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3.számú Gáncs István
módosítása
polgármester
6./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának Gáncs István
módosítása
polgármester
7./ Szolgáltatóház felújításához pályázat benyújtása

Gáncs István
polgármester

8./ Paks Város hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
véleményezése

Gáncs István
polgármester

9./ Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület támogatási kérelme

Gáncs István
polgármester

10./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

11./ 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./ Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Szabácsy Szabolcs r. alezredest, hogy tartsa meg a beszámolót.
Szabácsy Szabolcs r. alezredes: Köszönöm. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület és
jelenlévők. Nem kívánom a kapitány úr és az országos rendőrfőkapitány úr által jóváhagyott
beszámolót felolvasni.
Az országos rendőrfőkapitány Tolna megyét, Dr. Soczó László megyei rendőrfőkapitány pedig a
szekszárdi rendőrkapitányság tevékenységét kiválóra értékelte a tavalyi teljesítmények alapján. A
szekszárdi rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó Tengelic településen az ügyszámok
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emelkedő tendenciát mutattak, tehát nőtt a bűncselekmények és a jogsértések száma. Illetve köztudott,
hogy a tavalyi évben egy család köré összpontosult a tulajdon elleni szabálysértések és az egyéb
bűncselekmények elkövetési köre. Úgy gondolom egy hosszú és alapos munka után, közösen az
önkormányzat és a rendőrség összefogásával, illetve egyes nemzetiségi önkormányzat képviselőinek
bevonásával rendezni tudtuk a fenti család által előidézett negatív helyzetet.
Ennyivel szerettem volna kiegészíteni az éves beszámoló írásos anyagát. Köszönöm. Ha van kérdés,
arra nagyon szívesen válaszolok.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. A tavalyi év sajnos nem volt felhőtlen a településen. Ezúton
megköszönöm az együttműködését a rendőrségnek. Azt szeretném, hogy minél kevesebb közös
ügyünk legyen, ami azt jelentené, hogy a biztonság és a nyugalom fenntartása megvan. Továbbra is
szeretnénk elérni és mindig elmondom, hogyha mód van rá, akkor egy olyan körzeti megbízottja
legyen a településnek, aki itt él életvitelszerűen. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten maximálisan
támogatná az illetőt.
Ha nincs más kérdés, hozzászólás javasolom a beszámoló elfogadását.
Más 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
38/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2013. évben
végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

2./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosítása
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: Technikai módosításról van szó. A bevételi, kiadási
főösszegeket nem érintette. Az Erzsébet utalvány formájában fizetett rendszeres gyermekvédelmi
támogatást másik soron kell elszámolni, mint ahogy benyújtásra került a beszámoló eredetileg.
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:
6/2014. (V.5.) 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 6/2014. (V.5.) számú rendeletet.
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3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása
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 önkormányzat összevont bevételi és kiadási főösszege 380
025 e Ft-ra változott a tavalyi év során. A bevételek tényleges teljesítése 384 672 e Ft, A kiadásoké
pedig 321 820 e Ft. A bevételi és a kiadási főösszeg is jelentősen emelkedett az előző évhez képest.
Ennek az oka, hogy megjelent az önkormányzat költségvetésében egy új intézmény. 2013. január 1-től
az óvoda az önkormányzat fenntartásába került. A 10. számú mellékletre hívnám fel a figyelmet, mely
az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány kimutatását tartalmazza. Az össz önkormányzati
pénzmaradvány összege 69 562 e Ft, ebből 3 102 e Ft, ami kötelezettséggel terhelt, a többi szabadon
felhasználható. A 2012. évben 75 millió forint körüli pénzmaradvány állt a rendelkezésünkre. A
csökkenés nem azt jelenti, hogy rosszabbul gazdálkodtunk, hanem voltak beruházások, melyek
önerőből valósultak meg. Úgy gondolom, hogy a gazdálkodásunk ugyanolyan szigorúan történt mint
eddig, melyet továbbra is folytatni kell. A jelenlegi pénzmaradvány is biztosítja, hogy a 2014. év is
várhatóan zökkenőmentes lehet.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. A polgármesteri hivatal valamennyi dolgozójának köszönöm a
tavalyi év során végzett munkáját. Külön megköszönném a pénzügyes kollégáknak, mivel nagyon
stabil, kiszámítható működést tudnak prezentálni. Ennek az alapja a képviselő-testületnek előkészített
anyagok egy része, melyek biztosítják a munkánkat. 2010 óta egy nagyon jó véleményem szerint
nagyon jól gazdálkodott az önkormányzat. A 2010-2014 év közötti ciklust a kiszámíthatóság
jellemezte. Továbbra is ezt meg szeretnénk tartani.
A rendelet-tervezet mellett kiküldtük a könyvvizsgáló jelentését. Már évek óta kiemeli a
környékünkön az önkormányzatunk működését. A hivatali dolgozók megfelelően átlátják azt a
szakterületet, amelyen dolgoznak.
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:
7/2014. (V.5.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet az
eredeti előterjesztésnek megfelelően.

4./ TEIT Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. Az
előterjesztésben a módosítások dőlt betűvel szerepelnek.
Javasolom a társulási megállapodás módosításának 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:
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Tengelic Község Önkormányzatának
39/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88.§.(2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a
Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását a határozat mellékletének megfelelően jóváhagyja.
2 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

5./ Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A társulási megállapodásokban módosítani kell például kormányzati
funkcióra a szakfeladat rendet. Ezek olyan módosítások, melyek vagy a kormányhivatal jelzése
alapján kerülnek módosításra vagy jogszabályi változások teszik szükségessé, melyet a társulásban
résztvevő önkormányzatoknak is el kell fogadnia.
Gáncs István polgármester: Javasolom a társulási megállapodás módosításának 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
40/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 88.§.(2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását a határozat
mellékletének megfelelően jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

6./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. Az
előterjesztésben áthúzással vagy sötétebb kiemeléssel történt a módosítások megjelölése. Szintén
jogszabályváltozásokra tekintettel, valamint a kormányhivatallal történt egyeztetés alapján szükséges
a megállapodás módosítása.
Javasolom a társulási megállapodás módosításának elfogadását.
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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
41/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 88.§.(2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Szekszárd és
Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosítását a határozat
mellékletének megfelelően jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

7./ Szolgáltatóház felújításához pályázat benyújtása
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. A Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz a pályázat benyújtása megtörtént. Már beszéltünk róla, illetve a
pályázati adatlapban is szerepel, hogy milyen munkálatok elvégzését tervezzük az épületen. A
pályázathoz csatolni kell az önkormányzat képviselő testületének határozatát vagy a költségvetés
projektre vonatkozó kivonatát az önerő rendelkezésre bocsátásáról és a projekt megvalósításáról. A
költségvetési rendeletünkben ugyan szerepel ez a tétel, a biztonság kedvéért, ha hiánypótlást kapunk
már ne kelljen rendkívüli testületi ülést összehívni, határozatot hozni az önerő biztosításáról.
Megkérném Tolnai Lászlóné jegyzőt tájékoztatta a testületet az önerő pontos összegéről.
Tolnai Lászlóné jegyző: A saját forrás összege 2 640 e Ft lenne és a támogatási konstrukció keretében
igényelt támogatás összege pedig 10 560 e Ft. Ezek alapján a felújítás össz költsége 13 200 e Ft.
Gáncs István polgármester: A támogatás mértéke 80 %-os. Javasolom a pályázathoz szükséges önerő
biztosítását.
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
42/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány által 2014. évi I. fordulóra kiírt pályázat 3. pályázati
ablakhoz illeszkedően pályázatot nyújt be a Tengelic Gindli u.2. szám alatt lévő
Szolgáltatóház felújítására
2. A fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt, 2.640.000-Ft-ot a Képviselő-testület
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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8./ Paks Város hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A rendelet-tervezetet a tavalyi évben már véleményezésre megküldték az illetékes szerveknek. A
véleményezés során tett észrevételeket és a jogszabályi változásokat beépítették a rendelet-tervezetbe.
A javított rendelet-tervezetet ismételten megküldték a részünkre.
Részemről a rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétel nincs. Aki ezzel illetve azzal egyetért
kézfeltartással jelezze.
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
43/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Paks Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetét, s arra észrevételt nem tesz.
Határidő: közlésre azonnal.
Felelős: Gáncs István polgármester

9./ Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület támogatási kérelme
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. A Sárköz-DunavölgyeSiómente Egyesület, mint Leader Helyi Akciócsoport támogatásáról van szó. A támogatási összeget a
lakosságszám arányában kérik megállapítani. Az egyesület a 2014-2020-as ciklusban is szeretné
folytatni a munkát. Sajnos a támogatási rendszerből adódó utófinanszírozás és annak körülményei
illetve nehézségei ellehetetlenítik az egyesület likviditását. Már támogattuk az egyesületet tavaly. A
támogatás összege az idei évben 290 591 Ft lenne.
Javasolom az egyesület támogatását.
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
44/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesületet,
mint a térség Leader szervezetét 2014. évben - lakosságszám arányosan - egyszeri 290.591.-Ft
összegű támogatásban részesíti.
2. A Képviselő-testület a támogatás összegét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: polgármester
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10./ Egyebek
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi pontban határozatot kell hozni a Paksi Többcélú
Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt,
hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A napirendhez tartozó anyagot az ülés elején osztottam ki, mivel a tegnapi
napon érkezett. A gyermekjóléti alapszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását a Paksi Kistérségi
Alapszolgáltatási Központ látja el, melynek a fenntartója a társulás.
A módosítás többek között tartalmazza Paks város és a kistérség szociális szolgáltatásainak egy
kézben történő összefogását. A megállapodásban módosítani kell a „Paks Város Önkormányzat
képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában” szövegrészt „Paks Polgármesteri Hivatalban”
szövegrészre. 2013. január 1-től kellett a polgármesteri hivatalok nevét módosítani az új
önkormányzati törvény alapján.
Gáncs István polgármester: A gyermekjóléti feladatok ellátására a tavalyi évben csatlakoztunk a Paksi
Többcélú Kistérségi Társuláshoz. Az átállás szerencsére zökkenőmentesen történt. A tapasztalatok
alapján más rendszerben dolgoznak. Az új kollégának biztosítunk irodát, az egyéb feltételeket pedig a
központ biztosítja a részére.
Az orvosi ügyelet ellátásával is a Paksi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozunk. Amióta ezzel a
feladatellátással csatlakoztunk a társuláshoz nem érkezett panasz önkormányzatunkhoz. Az orvosi
ügyelet települési hozzájárulásként fizetett összege elég magas. Településünk esetében kb. havi 150 e
Ft.
Javasolom a társulási megállapodás módosításának 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
45/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88.§.(2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Paksi
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat mellékletének
megfelelően jóváhagyja.
2 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi ponton belül a következő, amit meg kell tárgyalni
az az új tanyagondnoki busz beszerzéséhez szükséges pótfedezet biztosítása. A napirendi pontot a
pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt ismertesse a
napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Az ajánlattételi felhívást három cégnek küldtük meg. Egy cég adta be az
ajánlatát határidőre ez az P’-Autócity Kft. A P’-Autócity Kft-től kértünk árajánlatot a jelenlegi
tanyagondnoki busz beszámítási összegéről. 2 millió Ft-os összeget határoztak meg. A 10 millió Ft-on
felül a 2 millió Ft nem elegendő az önerő biztosítására, ezért az önkormányzatnak pótfedezetet kell
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biztosítani a saját költségvetéséből. Ennek az összege 656 800 Ft. Mi azt terveztük, hogy a meglévő
busz fedezni fogja az önrészt teljes egészében.
Tájékoztatásul elmondanám, hogy az P’-Autócity Kft. részére hiánypótlást kellett kiadunk, melynek a
beadási határideje holnap jár le. Ezt követően lehet majd eredményt hirdetni. Az eredményhirdetés
kapcsán majd egy rendkívüli testületi ülést kellene összehívni.
Sajnos olyan információt is kaptunk, hogy előfordulhatnak gyártási problémák, ami azt jelenti, hogy
nem tudják határidőre legyártani a gépjárművet.
Gáncs István polgármester: Azt azért el kell mondani, hogy a tárgyalások kezdetén 1 800 e Ft volt a
kezdő összeg. Amit mi nem fogadtunk el. Sokkal többet nem szerettek volna adni. Illetve a
tudomásunk szerint a közbeszerzési eljárást vagyis azt, hogy csak VW típusú gépjárműre lehet
pályázni megtámadta az Opel és a Ford is.
Javasolom az új tanyagondnok busz beszerzéséhez az önrész fedezetéhez szükséges pótfedezet
biztosítását.
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
46/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az új tanyagondnoki busz beszerzéséhez
szükséges önrész fedezetéhez - a meglévő tanyagondnoki busz beszámítási ára mellett – 656.800.-,- Ft
pótfedezetet biztosít a 2014. évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi ponton belül határozatot kell hozni egy
felsőtengelici ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adása tárgyában. A
napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt
ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A felsőtengelici 086/16 hrsz-ú ingatlanról van szó, mely a Magyar Állam
tulajdonában van és jelenleg egy család lakik benne. Felsőtengelicen mint tudják egy szabadidő parkot
kívánunk kialakítani, melynek részét képezné ez az ingatlan, mint kiszolgáló létesítmény. Az ingyenes
tulajdonba adásra vonatkozó igényt kellő indokkal alá kell támasztani. Tavaly novemberben elküldtük
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) mint vagyonkezelő részére a kérelmet, melyre
hiánypótlási felhívást kaptunk. A határozati javaslat tartalmaz minden előírt tartalmi elemet, illetve
egy térkép másolatot kell még csatolnunk a hiánypótlás részeként. Az MNV Zrt. negyedévente tesz
javaslatot a Kormány részére ingyenes tulajdonba adásra vonatkozóan.
Az ingyenesen átruházott ingatlant az önkormányzat egy megadott ideig nem idegenítheti el, illetve a
hasznosításról évente beszámolót kell készíteni az MNV Zrt. felé.
Mint említettem a fenti ingatlanban egy család él, akik évekkel ezelőtt bérleti szerződést kötöttek a
vagyonkezelővel. A vagyonkezelő képviselője szerint bérleti díj hátralék miatt a vagyonkezelő a
szerződést felmondta. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásáról döntés
születik, a vagyonkezelő szólítja fel a lakókat az ingatlan elhagyására.
Gáncs István polgármester: Az ingatlannal még sok teendő lesz. Az ingatlan melletti út a zöldút részét
képezi. Egy szomszédos ingatlan egy részét megvásároltuk. A fennmaradó részén közel 30 millió Ftos teher van. Ez a terület jelenleg árverés alatt van, melyre mi is szeretnénk licitálni.
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A Felsőtengelicen kialakítandó turisztikai, szabadidő park megvalósítása egy hosszabb folyamat,
melynek részét képezik a fent említett ingatlanok.
Javasolom az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 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
47/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXVI. törvény 13.§-ban foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
36.§. (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő Tengelic 086/16. helyrajzi számon felvett, kivett
lakóház, udvar művelési ágú 1352 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott településfejlesztés,
településrendezés érdekében kívánja tulajdonba venni és a Felsőtengelicen megvalósítandó
turisztikai, szabadidő park részeként a szabadidő parkot kiszolgáló létesítmény kialakítására
(illemhely, pihenőhely, kerékpár tároló, főzőhely) kívánja felhasználni.
3. Tengelic Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek –
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az ingatlan nem áll (örökségvédelmi/ természetvédelmi/ helyi/ Natura 2000 ) védettség alatt.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tengelic Felsőtengelic 4. 086/16.
hrsz-ú számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során
az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tengelic Felsőtengelic 4. 086/16.
hrsz-ú számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást
aláírja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

Bátainé Réti Márta képviselő: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével
kapcsolatban szeretnék pár mondatot mondani. Sajnos, akivel szerződést kötöttünk a szennyvíz
elszállítására, negatív visszajelzéseket mondanak a lakosok róla. Például, hogy modortalan. A
szőlőhegyi lakosok olyan panasszal is fordultak hozzám, hogy a vállalkozó azt mondta nekik 5 m3
alatti mennyiségért nem jön ki, álljanak össze és úgy hívják ki. Illetve a szennyvíz aknát sem üríti ki
megfelelően. A polgárokban felvetődött, hogy mennyivel könnyebb lenne, ha Szőlőhegyen is ki lenne
építve a szennyvíz hálózat. Többen is mondták, hogy kifizetnék a rácsatlakozási díjat. Felmerülhet a
lakosokban az, hogy a díjért nem azzal a vállalkozóval szállíttatják el a szennyvizet, akivel
megkötöttük a szerződést. Ennek elkerülése érdekében át kellene gondolni, hogy esetlegesen pályázat
útján ki lehetne építeni a szennyvíz csatornát. Hosszútávra vonatkozóan ez lehet a megoldás.
Azt még elmondanám, hogy a szőlőhegyiek nem értik miért lett Szőlőhegy hirtelen külterületi rész,
pedig belterületként van nyilvántartva. Kezdik úgy érezni, hogy nem képezik részét a településnek,
annak ellenére, hogy a költségekből ugyanúgy ki kell venniük a részüket, gondolok itt a
magánszemélyek kommunális adójára. Nagyon fontosnak tartanánk a szennyvízrendszer kiépítését.
Természetesen nem úgy gondoljuk, hogy máról holnapra, de legalább szeretnénk látni az előkészületi
lépéseket.
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Gáncs István polgármester: A szennyvízrendszer pályázat útján történő kiépítésére kevés esélyét látok.
Már volt rá példa, hogy felvetettük a szolgáltatónak ezt a beruházást. Azt mondták, hogy annyira nagy
a távolság, ezért a beruházást nem kezdik el. Szőlőhegyhez a legközelebbi csatlakozási pont
Felsőtengelicen a Hotel Orchideánál lenne, viszont a befogadási kapacitás ott alacsony. Egy
településrész rákötése nem megoldható. A rendszer kiépítése előtt szoktak készíteni egy tanulmányt,
hogy a pályázati összeg mellett a lakosoknak mennyi hozzájárulást kellene még fizetniük. Ugye minél
kevesebb a lakos annál magasabb ez az összeg. Előre láthatólag ennek az összege nem 100 e Ft lenne,
hanem jóval több, mivel a távolság és a szükséges technológia miatt a beruházás költsége magas
lenne. A tanulmány elkészítése is több millió forintba kerülhet, ami viszont szükséges a pontos adatok
miatt. A rendszer kiépítésére nem elegendő, hogy pár ember kifizeti a rákötésért a saját részét. A
rákötések számának el kell érnie egy bizonyos %-ot, ha jól tudom a 75%-ot.
Azt nem tudom, hogy lehet-e pályázat megfelelően záró szennyvíztartályok beszerzésére.
Azt azért, hozzátenném, hogy nem csak Szőlőhegyen probléma ez. Az összes külterületi részünkön is.
Kászpári György képviselő: Nem tudom, hogy megoldható lenne-e, de esetleg lehetne Szőlőhegyen
egy szennyvíztelepet kialakítani. Vagy megoldás lehetne – amennyiben lehetséges - a tengelici
szennyvíztelep befogadó képességének megnövelése. Emellett, ha a szennyvíz elszállító tengelici
lenne, mert akkor a szállítási költségek csökkennének.
Gáncs István polgármester: A szállítónál sem volt sok választási lehetőségünk, mivel egy sikeres
pályázat érkezett a feladat elvégzésére. Azt sem az önkormányzat írta elő, hogy csak ezzel a
szállítóval lehet elszállíttatni a szennyvizet. A vállalkozót pedig módunkban áll lecserélni egy
bizonyos idő elteltével, ha nem megfelelő az a szolgáltatás, amit nyújt. A panaszokat meg le kell írni
és be kell küldeni a részünkre, akkor módunkban áll kivizsgálni az ügyet.
Inkább látom az ingatlanok esetében a megfelelő tartályok elhelyezésének a lehetőségét, mint a
meglévő rendszerre való rácsatlakozást. Szőlőhegyen viszonylag kevés lakos és a többségük idős,
illetve lehet még egyedül is él.
Gáncs Tamás képviselő: Vagy lehetne egy adott helyen több nagy tartályt elhelyezni, ahova
elfolyhatna a szennyvíz és onnan történne az elszállítása.
Bátainé Réti Márta képviselő: Ez az ötlet jónak tűnik.
Gáncs István polgármester: Egy olyan rendszer kiépítése, mint ami Tengelicen van számomra jelenleg
lehetetlennek tűnik a lakosság összetétele és háztartások száma miatt.
Akármelyik lehetőséget választjuk előtte egy tanulmányt kell készíttetni.
Akkor az lenne a javaslatom, hogy képviselő asszony tegye meg azt a javaslatot a testület felé, hogy a
szőlőhegyi szennyvízrendszer kiépítésének lehetőségeire készítessünk egy tanulmányt. Amikor
megkapjuk azt az információt, hogy mennyiért végeznek el egy ilyen tanulmányt, akkor lehet róla
dönteni, hogy mikor legyen pontosan elkészítve.
Bátainé Réti Márta képviselő: Javasolom az előkészületek megkezdését a fenti tárgyban.
Gáncs István polgármester: Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Mivel más 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:
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Tengelic Község Önkormányzatának
48/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a TengelicSzőlőhegyi lakott területrészt érintően a szennyvízrendszer kiépítésének megvalósítására tegye meg az
előkészületeket.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: A belterület, külterületi kérdéshez még annyit fűznék hozzá, hogy
Szőlőhegyen is szerettünk volna járdát, illetve utat felújítani az adósságkonszolidációban részt nem
vett települési önkormányzatok támogatásából. Csak sajnos a jogszabály úgy szól, hogy belterületi
részekre lehet fordítani az összeget, hiába egyéb belterületként van nyilvántartva Szőlőhegy.

A következő téma valamelyest kapcsolódik az előzőhöz. A víziközmű-szolgáltatás helyzetéről van
szó. Mint tudják a vízközmű-szolgáltatókat szeretnék állami hatáskörbe rendelni. A környékünkön
három víziközmű-szolgáltató van a jelenlegi szolgáltatónkon a Dunaág Kft-én kívül.
Ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatást is a Dunaág Kft. végzi a településen. A jogszabály többek között egy
adott számú felhasználói egyenérték meglétét írja elő a működési engedély kiadásához. A
meghatározott számmal a Dunaág Kft. nem rendelkezik, ezért nem kapta meg a víziközműszolgáltatói működési engedélyt. Ezt a döntést bírósági után megtámadták. Ezen tények ellenére
sincsen probléma a településen ivóvíz és szennyvíz tekintetében. Mivel az energiahivatal megtagadta
a működési engedély kiadását, ezért záros határidőn belül ki kell jelölniük egy új szolgáltatót. A
környékünkön lévő három szolgáltató a következő: a Mezőföldvíz Kft. paksi igazgatósággal, az
ERÖV Zrt. szekszárdi igazgatósággal és DRV Zrt. siófoki igazgatósággal. A Mezőföldvíz Kft-vel
kötöttünk egy szerződést miszerint, ha a Dunaág Kft. nem kapja meg az engedélyét, akkor ők
legyenek a szolgáltatónk. Viszont csak akkor válthatunk szolgáltatót, ha a jelenlegi szolgáltatónk a
jogszabályi előírások alapján nem szolgáltathat tovább, mivel jelenleg 25 éves szerződésünk van a
Dunaág Kft-vel. A Mezőföldvíz Kft. az aláírt szerződést megküldte jóváhagyásra az
energiahivatalnak. Szerződést kötött még a társasággal Dunaszentgyörgy, Gerjen, Nagydorog és
Pusztahencse települések is. Szeretnénk, ha az energiahivatal figyelembe venné, hogy nekünk van egy
csatlakozási szándékunk a Mezőföldvíz Kft-hez, illetve rendelkezünk 100 e Ft-os részvénnyel a kftben. Ezeket az energiahivatal meg fogja vizsgálni és reagálni fog rá. Az egyik lehetőség, hogy
tudomásul veszik és kijelölik szolgáltatónak a Mezőföldvíz Kft. A másik lehetőség, hogy tudomásul
veszik, de nem áll módjukban kijelölni a Mezőföldvíz Kft, hanem az ERÖV Zrt. jelölik. A harmadik
pedig, hogy a DRV Zrt-t jelölik ki szolgáltatónak. A három cég közül a DRV Zrt. van állami
tulajdonban és hosszabb időre megkapta a működési engedélyt. A másik két cég csak ideiglenes
engedélyt kapott az energiahivataltól.
A Dunaág Kft. próbál minket a DRV Zrt. felé terelni. A meglátásunk szerint azért, mert szó esett arról,
hogy a DRV Zrt. megvásárolná a Dunaág Kft. tulajdonában álló vagyont. A Dunaág Kft-től kaptunk
egy levelet, melyben 4 500 e Ft kifizetését kérik önkormányzatunktól, a működtetés félbeszakadásából
eredő káruk valamint az elmaradt hasznuk megtérítését, a gazdasági keretmegállapodás 9.2. pontja
alapján. A működés félbeszakadása nem áll fenn, mivel a törvény alapján a Dunaág Kft. köteles
szolgáltatni addig, amíg az energiahivatal kijelöl egy új szolgáltatót. A DRV Zrt-től pedig egy
üzemeltetési ajánlatot kaptunk. A fennálló helyzet miatt felfogadtunk egy ügyvédet a tévedések
elkerülése végett. Megértjük azt, hogy a Dunaág Kft. 25 évre tervezte a szolgáltatási időt, amivel most
9 év után fel kell hagynia, nem egyszerű dolog. A jelen állás alapján mi nem szegtünk meg egy
jogszabályt sem és szerződést sem. Fontos még elmondani, hogy a vízdíjat az állam állapítja meg. A
Dunaág Kft-vel meglévő szerződésünket egyoldalúan nem szeretnénk felmondani, mert azt bírósági
úton meg lehet támadni.
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Az érintett települések polgármesterei közül a dunaszentgyörgyi polgármester lett meghatalmazva a
vízügyi kérdések lebonyolítására, mivel a Dunaág Kft-ben ő volt az ellenőrző bizottság elnöke, többek
között ő tárgyal az ügyvéd úrral is. Természetesen a tárgyalásokon mi is részt veszünk. Szeretnénk a
legjobb tudásunk szerint eljárni.
Annak idején szó volt arról, hogy a nemzetközi beruházásvédelmi jogszabály kizárólag olyan
gazdasági társaságokra vonatkozik, ahol közvetlenül a külföldi partner benne van. Itt áttételesen
valósult ez meg, hiszen a Dunaág Kft. és az abban tulajdonosként benne lévő Aquainvest Kft. a Pécsi
Vízmű Zrt-nek csupán leányvállalata. A Pécsi Vízmű Zrt-ben van benne a Suez részvénytársaság.
Téves jogi álláspont volt, hogy rájuk is vonatkozik a nemzetközi beruházásvédelmi jogszabály, illetve
megállapodás.
A Dunaág Kft-től megkértük a vagyonértékeléshez kapcsolódó iratokat, melyre azt a választ kaptuk,
hogy nem áll módjukban kiadni, mivel a jelen helyzetben ezt még jogtalannak tartják.
Reményeink szerint a jövőben sem fognak semmit észrevenni a lakosok. A majdani kijelölt cég
esetében az átállást biztosítani fogjuk.
Jelenleg ennyi információt tudok elmondani az ivóvíz és a szennyvíz szolgáltatás tekintetében.

A Zöldút a kúriák mentén és a Benyovszky-kápolna átadó ünnepségére május 16-án 10 órakor kerül
sor a kápolnánál. Az lenne a kérésem, akinek van lehetősége az vegyen részt az ünnepségen. Többek
között Dr. Kövér László az országgyűlés elnöke is mond beszédet. Én sajnos nem tudok részt venni az
átadón.

Pár mondatot mondanék a pénzügyi helyzetünkről. Az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok támogatásaként megkaptuk a 44 millió Ft-ot. Továbbra is rendelkezünk 41
millió forint lekötött betéttel, mely folyamatosan kamatozik.

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

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző

15

