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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 20-án
megtartott üléséről.
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J EGYZŐKÖNYV
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 20-án megtartott
üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem
Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Kászpári Károly
Müller Tamásné
Szijártó József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné
Barabás Ildikó
Huber Péterné
László József
Nesz Dávid

jegyző
gazd.üi.
óvodavezető
TRNÖ elnöke
mezőőr

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 7 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester:
- 130/2014. A képviselő-testület tudomásul vette a Sportcsarnok működéséről szóló beszámolót,
melyről a Gondnok értesítése megtörtént.
-

131/2014. A képviselő-testület elfogadta a Faluház és a Könyvtár 2014. évi működéséről szóló
beszámolót, melyről a művelődésszervezőt tájékoztattuk.

-

133/2014. A képviselő-testület támogatta az üzembiztonság fenntartásához szükséges
halaszthatatlan víziközmű rekonstrukciók elvégzését és vállalta a 7 238 e Ft kifizetését 2015.
március 31-ig. Az erről szóló határozatot a Mezőföldvíz Kft. megkapta.

-

138/2014. A képviselő-testület elfogadta a 2015. évi belső ellenőrzési tervet. A határozatot
elküldtük a belső ellenőrzést végző Alisca Comp Kft-nek.

-

139/2014. A képviselő-testület közös megegyezéssel megszünteti a Kéri-Dent Kft-vel a
fogorvosi alapfeladatokra kötött feladat-ellátási szerződést 2015. január 31. hatállyal. A
megszüntetésről szóló megállapodást a polgármester és a Kéri-Dent Kft. képviselője aláírta.

-

140/2014. A képviselő-testület arról döntött, hogy a fogorvosi feladatok helyettesítéssel történő
ellátására a körzet betöltetlensége idejére, de legfeljebb 2015. február 1. és 2016. január 31.
közötti időtartamra Dr. Vékás Júlia Andrea fogorvossal megbízási szerződést köt. Ehhez
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kapcsolódóan megkértük és meg is jött a fogorvosi szolgálatra vonatkozó működési engedélyt,
valamint aláírásra került a polgármester és a fogorvos által a megbízási szerződés. Továbbá
folyamatban van az OEP területi hivatalával a finanszírozási szerződés megkötése.
-

141/2014. A képviselő-testület nem értett egyet a tengelici általános iskola felvételi
körzethatárainak meghatározásával. A képviselő-testület véleményéről szóló határozatot
elpostáztuk a Tolna Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályára.

-

142/2014. A képviselő-testület 5 évre bérbe adta Földi Lajosné tolnai lakosnak a tengelici 962,
963 és a 964 hrsz.-ú beépítetlen területeit. A bérleti szerződés aláírásra került.

-

143/2014. A képviselő-testület 5 évvel meghosszabbította Kulcsár Zsolt kajdacsi lakossal a
tengelici 0281/8 hrsz.-ú szántó bérleti szerződését. A bérleti szerződés aláírásra került.

-

144/2014. A képviselő-testület 5 évre bérbe adta Rajna Ferenc tengelici lakosnak a tengelici
995 hrsz.-ú beépítetlen területet. A bérleti szerződés aláírásra került.

-

145/2014. A képviselő-testület 5 évre bérbe adta Pete János tengelici lakosnak a tengelici
1150-1159 hrsz.-ú beépítetlen területeit. A bérleti szerződés aláírásra került.

-

146/2014. A képviselő-testület a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába
Gáncs István polgármestert, helyetteseként Kajsza Béla alpolgármestert delegálta. A
határozatot a társulás székhelyére megküldtük.

-

147/2014. A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adta a tengelici 238 hrsz.-ú járda
igénybe vételéhez villamosenergia ellátás építési munkáinak elvégzésére. A határozatot a
kérelmező megkapta.

-

148/2014.
A képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött
vagyonkezelési szerződés kiegészítéséről döntött. A határozatot és a vagyonkezelési szerződés
kiegészítéséről szóló megállapodást eljuttattuk a Bonyhádi Tankerület vezetőjének.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta.
Tengelic Község Önkormányzatának
1/2015. (I.20.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 130/2014.,
131/2014., 133/2014., 138/2014., 139/2014., 140/2014., 141/2014., 142/2014., 143/2014.,
144/2014., 145/2014., 146/2014., 147/2014. és a 148/2014. számú lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat és a meghívottakat.
Az egyebek napirendi pontban határozatot kell hozni a polgármester 2015. évi szabadsága
ütemezésének elfogadásáról, a „Napelemes rendszer telepítése tengelic településen” című nyertes
pályázathoz önerő biztosításáról.
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A polgármester a napirendre az alábbi javaslatot teszi:
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.7.)
önkormányzati rendelet módosítása

Gáncs István
polgármester

2./ A Tengelici Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata

Gáncs István
polgármester

3./ Középtávú vagyongazdálkodási terv megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

4./ Beszámoló a mezőőr 2014. évi II. félévi tevékenységéről

Gáncs István
polgármester

5./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

6./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

Napirend tárgyalása:
1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.7.) 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 ismertesse a napirendi pontot.
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző:
Ez az 5. számú módosítása a 2014. évi költségvetésnek. A módosítással 9 973 Ft-tal nő az
önkormányzat bevételi és kiadási főösszege, ami így 396 448 e Ft változik. A módosítás három
intézményt érint az óvodát, a polgármesteri hivatalt és az önkormányzatot. Az óvodánál támogatói
előirányzat elvonás történt ez 2 996 e Ft-ot jelent. Ennyivel kevesebbet használt fel az óvoda az
eredetileg tervezett előirányzatból. Ez a dologi kiadásokban mutatkozik meg. Ezt az előirányzat
rendezést minden év végén végre kell hajtani.
A polgármesteri hivatal esetében az előirányzat emelkedése 14 091 e Ft. Ennek technikai oka van.
Ugyanis év végén az önkormányzat állami finanszírozás bankszámláját tévedésből a polgármesteri
hivatal bankszámlájára ürítette le a takarékszövetkezet. Ezt úgy tudjuk technikailag lekövetni, hogy
intézményi finanszírozásként ez az előirányzat meg fog jelenni. Az összeg visszautalása megtörtént
az önkormányzat „nagy” számlájára, mert a polgármesteri hivatal pénzforgalma nem bonyolít le
ekkora tételt.
Az önkormányzatnál több tétel van, amit módosítani kell mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.
Jelen módosítással megjelentetjük azon bevételeket az előirányzatoknál, melyek eredetileg nem
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lettek betervezve. Illetve azon bevételeket csökkentjük, melyeket túlterveztünk, nem tudtuk
pontosan meghatározni az előirányzat összegét. Az előterjesztés tartalmazza a tételes felsorolást.
Várhatóan a beszámoló elfogadásával egyidejűleg még egy módosításra sor fog kerülni.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
1/2015. (I.22.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2015. (I.22.) számú rendeletet.

2./ A Tengelici Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Tavaly novemberében fogadta el a képviselő-testület az együttműködési
megállapodást. A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján viszont minden év január 31.
napjáig felül kell vizsgálni azt. A módosításokat elsősorban az államháztartásról szóló törvény
módosítása indokolja.
Az egyik módosítás, hogy a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes
egyeztetést követően – egyes feladatellátáshoz – pénzügyi támogatást biztosíthat.
A megállapodás költségvetés elkészítése és elfogadásának rendjéről szóló fejezetet, azért kell
módosítani, mert éves koncepciót nem kell készítenie a nemzetiségi önkormányzatnak, ez a
rendelkezés törlésre kerül.
A költségvetési határozattal kapcsolatban kiegészítésre kerül, hogy a költségvetési határozat
szerkezetének mit kell tartalmaznia.
A következő módosítás a beszámolás, információszolgáltatás című fejezetében a zárszámadáshoz
kapcsolódik. Ezt szintén az Áht. változása miatt szükséges módosítani. A zárszámadásról szóló
határozatot nem április 30-ig kell elfogadnia a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületnek,
hanem úgy, hogy hatályba lépjen május 1-ig.
Módosításra kerülnek még a VI. fejezetben a leltározásra, selejtezésre vonatkozó előírások.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom az együttműködési 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 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
2 /2015. (I.20.) számú Képviselő-testületi határozata
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1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. Törvény 80.§. (2) bekezdése értelmében a Tengelici Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött és a 115/2014.(X.21) Kt. Határozatával jóváhagyott együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és az előterjesztés melléklete szerinti módosítást és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: polgármester

3./ Középtávú vagyongazdálkodási terv 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 ismertesse a napirendi pontot.
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az előterjesztés egyrészt tartalmazza a 2012-2014-es
időszakra vonatkozó vagyongazdálkodási tervben meghatározottak közül melyek valósultak
meg, másrészt a 2015-2017-es időszakra vonatkozó tervek szerepelnek benne. A
vagyongazdálkodási terv pedig táblázatos formában kiküldésre került az előterjesztés mellett. A
terv felülvizsgálatára lehetőség van, ha az szükséges a későbbiekben.
A vagyongazdálkodási tervben azon ingatlanoknál, ahol bevétel beszedésére van lehetőség, ott
az összegszerűen feltüntetésre került.
Ezen vagyongazdálkodási tervben az eszközöknél csak az 500 e Ft-nál magasabb értéket
képviselőket kell szerepeltetni és az ezekkel kapcsolatos vagyonhasznosítás szerepel a
táblázatokban. Jellemzően a gépjárművek szerepelnek, mint eszközök.
Gáncs István polgármester: Úgy vélem a 2012-2014-es időszakra tervezettek magas százalékát
hibamentesen tudtuk végrehajtani. Az kérdés, hogy a következő három évre szóló tervnek
hogyan tudunk megfelelni. Továbbra is a legfontosabb az, hogy a település működése nem
kerülhet veszélybe. Jó lenne, ha azt mondhatnánk, hogy éves szinten 15-20 millió forintos
fejlesztést sikerülne megvalósítani. Volt, amikor ennek többszörösét és volt, amikor csak a
töredékét tudtuk végrehajtani.
A tervből kiemelném a sportcsarnok tetőfelújítását, mivel a közel 300 millió forintos épület
állagmegóvásához szükség van a tető cseréjére. Ez a projekt már több éve húzódik, már régóta
szerettük volna megvalósítani. Ha pályázati úton sikerülne a beruházást végrehajtani, akkor is
várhatóan több milliós önrészt kell majd biztosítania az önkormányzatnak.
Továbbra is javasolom azon beruházások előnyben részesítését, melyhez pályázati forrást tudunk
szerezni. Viszont továbbra sem favorizálom az európai uniós pályázatokat, mivel számunkra a
hozzáférés és az elszámolás nehézkes. Az előző időszakban sem tudtunk velük „élni”. Továbbra
is a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatait részesíteném előnyben,
amennyiben az erőmű a jövőre nézve is biztosítja az alapítvány részére éves szinten az 500
millió forintos támogatást. Eddig 4 éves ciklusra biztosította, mely 2014-ben lejárt. Vannak
olyan források, melyek szerint a Paks II. építésével kapcsolatosan ez a pénzösszeg
megemelkedik 100 millió forinttal. Ezek még csak tervek. Ha minden rendben lesz, akkor
előfordulhat, hogy a 2015-ös évtől számított négy évre, éves szinten 600 millió forintot fognak
biztosítani. Az alapítvány a fennállása óta közel 2 milliárd forintot ítélt meg. A megítélt
támogatás közvetetten több mint 10 milliárd forint fejlesztést generált.
Javasolom a 2015-2017. időszakra szóló középtávú vagyongazdálkodási terv 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 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
3 /2015. (I.20.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. Törvény 9.§.(1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat középtávú
vagyongazdálkodási tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyongazdálkodási terv aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

4./ Beszámoló a mezőőr 2014. évi II. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A mezőőr előzetes megkérdeze után, nem kíván kiegészítést tenni a beadott írásos anyagához.
Van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban?
Ha nincsen, annyit szeretnénk hozzáfűzni, hogy továbbra is szeretnénk a mezőőri szolgálatot
biztosítani. A szolgálatot egyrészt állami támogatásból, másrészt a földtulajdonosok által befizetett
mezőőri járulékból működtetjük. A szolgálat ellátáshoz szükséges eszközöket és kellékeket
továbbra is biztosítja az önkormányzat. Ezáltal hatékonyan tud működni, természetesen a
vadásztársaság vadőreivel és a körzeti megbízottakkal is együttműködve. 2014-ben állami
támogatás jogcímén 1 049 e Ft-ot kapott önkormányzatunk, a befizetett mezőőri járulékok pedig 2
029 647 Ft-ot tettek ki. 2014-ben 2 350 Ft volt a kiadás. Látszik, hogy a kiadás és a bevétel között
nagy a különbség. Ez abból adódik, hogy nem kellett technikai háttérre költségeket fordítani, mivel
a szükséges eszközöket már a szolgálat indításakor biztosította az önkormányzat.
A kiadások a munkabért, a ruhavásárlást, motor karbantartási és biztosítási költségeket fedezik.
Visszajelzéseket nem kaptam még az elvégzett munka tekintetében.
Javasolom a beszámoló elfogadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
4/2015. (I.20.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőri szolgálat 2014. évi II. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

5./ Egyebek
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi ponton belül a polgármester 2015. évi
szabadsága ütemezését kell megtárgyalni. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
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megkapta. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény kiegészítésre került, miszerint a főállású
polgármester szabadságának ütemezését a képviselő-testületnek minden év február 28-ig jóvá kell
hagynia. Esetemben 43 nap szabadság illet meg. Évi 25 munkanap alapszabadság, 14 munkanap
pótszabadság, illetve 4 munkanap a gyermekeim után.
Kérném a Képviselő-testületet tárgyalja meg a határozati javaslatot és a szabadság ütemezését
fogadja el.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
5 /2015. (I.20.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gáncs István polgármester 2015. évi
szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: A mai ülésen az utolsó döntést a „Napelemes rendszer telepítése
tengelic településen” című nyertes pályázathoz önerő biztosítása tárgyában kell meghozni. A
napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A napirendi pontot a pénzügyi
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A pályázaton 26 423 210 forintra pályáztunk, melyből
24 135 485 forintot ítéltek meg részünkre, a fennmaradó 2 287 725 Ft-ot önerőből kell biztosítania
az önkormányzatnak. Jogszabály módosítás miatt a nyertes pályázatok csökkentett összeggel
kerültek támogatásra. A saját forrásra várhatóan az EU Önerő Alaphoz lehet majd pályázni.
Amennyiben nem lesz EU Önerő Alap támogatás, az önkormányzat 2015. évi költségvetését terheli
ez az összeg.
A pályázat előkészítésére már kifizettünk több mint 1 millió forint költséget. A beruházás során a
sportcsarnok, a faluház, az óvoda, a hivatal és az orvosi rendelő épületére kerül napelemes rendszer.
A rendszer segítségével éves szinten kb. 800 e Ft megtakarítást érhetünk el. A rendszerek kb. 20-25
évig működhetnek. A 20. év után 10-15%-kal csökken a hatásfoka. A napelem által megtermelt
energiát a hálózaton betermeljük. Külön óra méri a fogyasztott, illetve termelt energiát is. Nem
akkumlátorokkal tölti. A megtakarításról a honlapon fogunk adatokat megjelentetni, megadott
időszakonként.
A sportcsarnoknál, amennyiben a tetőfelújításra is sor fog kerülni, akkor majd a napelemeket le kel
szerelni, de ennek nincs akadálya.
A beruházást már március 20-a körül szeretnék elkezdeni és május 31-ig befejezni.
Itt megjegyezném, hogy a beruházást végző cég megkeresett, hogy egy ingatlanunkon napelem
állomást szeretnének telepíteni. Ezzel kapcsolatban többet egyenlőre nem tudok elmondani.
Természetesen, ha olyan stádiumba kerül az ügy, akkor a képviselő-testület meg fogja vitatni.
Kérdezném a képviselő-társaimat mi a véleményük folytassuk-e a pályázatot?
Szijártó József képviselő: Véleményem szerint megnyert pályázatot nem szabad visszautasítani,
főleg annak függvényében, hogy az önerő középtávon megtérülne.
Bátainé Réti Márta képviselő: A sportcsarnok esetében a kivitelezésnél nem jelent problémát, hogy
várhatóan akkor még nem lesz felújítva?
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Gáncs István polgármester: Az előbb elmondtam, hogy nem jelent problémát, a napelemek
leszerelhetők.
Kászpári Károly képviselő: Ez plusz költséget fog jelenteni? Muszáj minden épületre felszerelni?
Gáncs István polgármester: Igen muszáj, mert május 31-ig el kell készülnie a projektnek.
Kászpári Károly képviselő: Tulajdonképpen azokon az épületeken, ahol a napelem lesz,
kitermelnek a rendszerbe és azt méri vagy magába az intézménybe termel? Az intézmény csak a
felületet adja?
Gáncs István polgármester: Véleményem szerint nincs jelentősége. A termelés közvetlen a
villamoshálózatra termel vissza, a plusz megtermelt energiát az áramszolgáltató a részünkre
kifizetné, de nem közvetlenül fizeti ki, hanem levonja a fizetendő áramszámlából.
Javasolom, biztosítsuk a szükséges önerőt saját forrásból, vagy EU Önerő Alapból, amennyiben
lehetőségünk lesz rá.
Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
6 /2015. (I.20.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Napelemes rendszer telepítése Tengelic
településen” pályázati konstrukcióhoz a bruttó 24.135.458. -Ft vissza nem térítendő pályázati
támogatással megvalósuló bruttó 26.423.210. -Ft összköltségű beruházáshoz saját forrásként bruttó
2.287.725. -Ft önerőt biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a saját forrás kiváltáshoz szükséges EU
Önerő Alap pályázati lehetőség esetén, gondoskodjon annak az önkormányzat nevében történő
benyújtásáról.
Határidő: 2015. március 15.
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Szeretném kérni a képviselő-társaimat, hogy vagy a közmeghallgatásos
ülésekre vagy legkésőbb a február 10-ei testületi ülésre a képviselők fogadóórájának a
megszervezéséhez szükséges véleményeket gondolják át. Az biztos, hogy majd az utcákat illetve a
külterületi részeket a képviselők között „szét kell osztani”. A fogadóórának a napját, helyét és
időpontját meg kell határozni.

Említettem már, hogy a fogorvosi gép nem működik megfelelően. Az orvos csak minimális
feladatokat tud ellátni vele. Garancia már nincs a gépen, javítását már nem ajánlják. Ebben az
évben viszont a fogorvosi szolgálat fenntartásához szükség lesz egy beszerzésére. A fogorvosnőtől
kértünk egy tájékoztatót, hogy miért szükséges a gép cseréje. Egy árajánlatot már kaptunk, de
természetesen több ajánlatból szeretnénk majd választani. Előzetesen már tájékoztattam a
doktornőt, hogy 7-8 millió forintos gép beszerzésére nincs lehetőségünk.
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Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet a szociális célú tűzifa kiosztásáról. A tavalyi évben
900 e Ft támogatást kaptunk erre a célra, mely 53 erdei köbméter fa kiosztását tette lehetővé. A
tűzifa 2015. január 31-ig lehet még igényelni. Megkérem a Gáncs Tamás képviselőt egyben a
szociális bizottság elnökét, mondja el, hol tartanak a tűzifa elosztásában.
Gáncs Tamás képviselő: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy ma volt szociális bizottsági ülés
és kiosztásra került az utolsó adag tűzifa is.

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

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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