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Testületi ülésen történt
A Kisbíró legutóbb megjelent száma óta a
képviselő-testület hat ülést tartott.
A 2003. március 6-ai rendkívüli ülésre a közmunka pályázaton való részvételről szóló döntés meghozatalának sürgető időpontja miatt
került sor. Az idén is lehetőség kínálkozott
arra, hogy a környékbeli 9 önkormányzat közösen pályázzon a 100 %-os állami támogatottságú pályázatra, amely a közterületek fenntartási feladatainak ellátására 8 fő foglalkoztatását
segítette volna. A pályázaton a község nem
nyert támogatást.
A 2003. március 31-én tartott ülésen a lejárt
határidejű testületi határozatokról és az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről szóló
beszámoló elfogadása után a jelzőrendszeres
házigondozás 2. féléves működéséhez való
hozzájárulásról döntöttek a képviselők. 2001től működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a községben 3 készülékkel, amely
2003. június 30-ig pályázat útján valósult meg.
A program további működésére kiírt pályázat
települési önrésze 80.000.-Ft, újabb egy évre
teszi lehetővé a jelzőrendszeres segítségnyújtás
működését. Ezt követően a képviselők felhatalmazták a polgármestert a temető üzemeltetés
háromoldalú szerződésének aláírására. A megállapodás a temető üzemeltetését célozza, a
fenntartási feladatokat az Egyház helyett a
továbbiakban a gyönki Bíborfény Temetkezési
Vállalkozás látja el. Az önkormányzatot továbbra is a ravatalozó áramdíjának költségei
valamint a konténeres hulladék elszállítása
terheli. A következő napirendi pontban a polgármester a települési folyékony hulladék elszállítására a négy környező település,
Keszőhidegkút, Szakály, Szárazd és Regöly
által kiírt pályázatról tájékoztatta a képviselőket. Pályázatot egyedül a RALKER Bt. nyúj-

tott be. A pályázat a szakértői vélemény szerint
megfelelő volt, így a szolgáltatási szerződés a
feladat ellátására velük került aláírásra. Ezt
követően az iskola működtetésének, társulás
létrehozásának további alternatíváiról tárgyaltak a képviselők, felhatalmazták a polgármestert arra, hogy érdemi tárgyalást kezdeményezzen Tamási polgármesterével, valamint más
önkormányzatokkal is. /A témáról részletesebb
tájékoztatást is olvashatnak a következő cikkben/. Ezután ingatlan értékesítési lehetőségről
tárgyaltak a képviselők. Utolsó napirendi pontként a falugondnoki rendelet módosítására
került sor, a törvényi változások átvezetése,
valamint a bizottsági működés megszűnése
indokolták a módosítást, érdemi változtatás
nem történt.
A 2003. április 28-ai képviselő-testületi ülésen
az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről szóló jelentés elfogadása után a 2002. évi
költségvetésről szóló beszámolóra került sor,
melyen Zsinkó Lajos okleveles könyvvizsgáló
is részt vett, aki az Ötv. előírása alapján elvégezte az önkormányzat költségvetésének felülvizsgálatát. Véleménye szerint a beszámoló a
törvényi előírások szerint készült el, valós
tényeket tartalmaz az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről, gazdálkodásáról, vagyonáról, ezért
a beszámoló elfogadását javasolta. A 2002. évi
költségvetésről szóló beszámoló elfogadása
után a képviselők 12 millió forint keretösszegű
folyószámla hitel igénybevételét határozták el.
A következő napirendi pontban a képviselők
pályázati önrészek vállalásáról döntöttek. A
pályázat az önkormányzat rossz állapotú raktár- és garázsépületének a fizikai dolgozók,
közmunkások számára szükséges szociális
épületté való átépítésére nyújt lehetőséget. A
30 % önrészű, 3 évre szóló pályázat összes
önrész igénye 1.600.000.-Ft. Ezután ingatlan
értékesítéséről döntöttek a képviselők. Ezt
követően az előző ülésen kapott felhatalmazás
alapján az intézményi társulás létrehozásával
kapcsolatban tett intézkedéseiről számolt be a
polgármester, majd a képviselők arról döntöttek, hogy amennyiben a létrehozandó intézményfenntartó társulás működése szempontjából szükséges, az eddig egy intézményként
működő óvoda és általános iskola külön intézményekként, a konyha pedig a gondozási köz-
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testület megbízta a Benedek és Társai Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft-t, hogy az iskola
szakmai és gazdasági átvilágítását végezze el.
Utolsó napirendi pontként támogatási kérelmet
utasítottak el a képviselők.
A június 18-ai ülésen a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása után a
helyi földhasznosítási bizottságba Dávid
Ferencné megválasztásáról határozott a képviselő-testület. Ezt követően a 25/2002. (III. 25.)
számú határozat módosításával a CAMINUS
Tüzeléstechnikai Rt-ben lévő 0,66 % arányú,
230.000.-Ft névértékű üzletrész névértéken
való eladásához járult hozzá a képviselőtestület. A harmadik napirendi pontban a képviselők úgy döntöttek, hogy a BARANYA
SZA-CO Kft. intézmények világításkorszerűsítésére tett ajánlatával nem kívánnak élni. A
következő napirendi pontban pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők. A korábbi testületi ülésen határozott a testület arról, hogy a
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be az önkormányzat szociális épületeinek átépítésére. A pályázatot technikai okból
vissza kellett vonni, de augusztus végéig új
pályázat beadására van lehetőség az adott öszszegre, a korábban eldöntött önrész igénnyel.
A pályázat benyújtásra került.
Ezt követően ismét az intézménytársulás létrehozásának témája került napirendre. A
Belecskával és Keszőhidegkúttal kötött intézményfenntartó társulás 2003. június 30. napjával megszűnt. A tamási képviselő-testülettel
együttműködve a tamási 2. számú Általános
Iskola és a regölyi Esterházy József Általános
Iskola közötti, regölyi székhelyű intézményfenntartó társulás létrehozásáról döntöttek a
képviselők. A társulási megállapodások hatályba lépése napján az eddig egy intézményként működő iskola, óvoda és konyha szétválik, az iskola és az óvoda a létrejövő, társulásban fenntartott és működtetett intézmények
tagintézményeiként, a konyha pedig a gondozási központ részeként működik tovább. Az
utolsó napirendi pontban a polgármester a háziorvos által vállalkozói szerződésének 2003.
augusztus 31-ével történő felmondásáról tájékoztatta a képviselőket.
A június 30-ai ülésen mindössze két napirendi
pont tárgyalására került sor. Az átruházott

hatáskörben meghozott döntésekről szóló jelentés elfogadása után a képviselők a költségvetési rendeletet módosították. A módosítást
elsősorban a kötött felhasználású normatíva és
a központosított támogatás változása, valamint
a partfalveszély elhárítására –benyújtott pályázat idei támogatása indokolta. Az „Egyebek”
napirendi pontban a képviselők tájékoztatást
kaptak a Benedek és Társai Könyvvizsgáló és
Szolgáltató Kft. iskola átvilágításáról szóló
jelentéséről.
A július 24-ei rendkívüli ülés első napirendje
az iskolai társulás létrehozásával kapcsolatos
feladatokról szólt. Elsőként a képviselők elfogadták a tamási képviselő-testület által előzőleg elfogadott iskolai társulási megállapodást.
Hosszas vita után a képviselők úgy határoztak,
hogy a társulási tanács regölyi tagjai költségvetést érintő ügyben addig nem szavazhatnak,
amíg álláspontjukat a regölyi képviselő-testület
meg nem erősíti. Ezután a Társulási Tanács és
az Ellenőrző Bizottság tagjait választották meg
a képviselők. A Társulási Tanács tagjai a társulási megállapodás szerint: a mindenkori tamási
és regölyi polgármester, valamint a regölyi
képviselők közül egy választott tag. A képviselők Fazekas Zoltánnéra adták szavazatukat. Az
Ellenőrző Bizottság regölyi tagjává Vas Istvánt
választották. Ezután Porga Ferenc iskolaigazgatói kinevezését az intézményt érintő átszervezés, a jelentős változások miatt 2003. július
31-ével visszavonták a képviselők és 2003.
augusztus 1. napjától az új vezető kinevezéséig
megbízták őt a regölyi tagintézmény vezetésével.
A második napirendi pontban óvodai társulás
létrehozásáról döntöttek a képviselők. Az óvoda a szárazdi óvodával hoz létre intézményfenntartó társulást. A képviselők elfogadták az
óvodai társulási megállapodást, majd az óvodai
Társulási Tanács tagjává Pájerné Tóth Anikót,
az Ellenőrző Bizottság tagjává Fodor Gyulát és
Tóth Zsigmondot megválasztották. Az új intézmények vezetői feladatainak ellátására pályázat kiírására kerül sor a közeljövőben. Utolsó napirendi pontban átmeneti segély elutasítása miatt benyújtott fellebbezésről döntött a
képviselő-testület.

=========================
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A települési önkormányzatok tennivalói, feladat
ellátási kötelezettségei összetettek, sokrétűek.
Közülük kiemelkedik az oktatás, mint első az
egyenlők között (primus inter pares), amely
nem más, mint a jövő megalapozása. A feladat
ellátás, az eredmény szépségét azonban beárnyékolja, hogy az egyre inkább tárgyiasuló
világunkban a pénz (úgyis, mint az eszközök
beszerzési feltétele, de úgyis, mint a megélhetés forrása) mind nagyobb szerephez jut. Következik tehát, hogy az önkormányzati feladatok előírás- és elvárás szerinti ellátása folyamatosan növekvő pénzmennyiséget igényel;
ezt pedig valamilyen forrásból meg kell kapni,
be kell szerezni, elő kell teremteni. Nem könynyű!
Ezért: az előttünk álló feladatok megvalósítására olyan közös gondolatokat és tetteket kell
összpontosítani, amelyek előre mutatnak. A
megoldás, az optimális (a „nagyjából” minden
és mindenki számára személyi és dologi-tárgyi
szempontból is elfogadható) helyzet elképzelése, kialakítása az együttgondolkodás eredménye kell, hogy legyen.
Az önkormányzati költségvetés főösszege (a
bevételnek és a kiadásnak azonosnak kell
lenni) nem éri el a 200 millió forintot. 2002-ben
ennek közel 40 százalékát kellett a nevelésioktatási intézmény működtetésére fordítani
úgy, hogy a központi költségvetés gyermeklétszám alapján folyósított (az oktatás az önkormányzat által kötelezően ellátott állami feladat
és költségeit – elméletileg – meg is kellene
téríteni) összegét annak mintegy harmadával
az önkormányzat egyéb pénzeszközeiből kellett kipótolni. A kényszerű pótlás összege évről-évre növekszik. (Az önkormányzati bevételek ennél kisebb mértékben növekednek.)
A községben működő általános iskola tanulói
létszáma 100 fő körül alakul. A pedagógusközösség által eddig is biztosított jó színvonalú
oktatás megtartása, fejlesztése a jövőben is
feladat lesz. Szükséges tehát minden lehetőség kihasználása a fentiek szerinti működéshez. Ennek egyik, jelen időben a leghatékonyabb eszköze az önkormányzati társulások
általi intézményfenntartás és - működtetés.
A vonatkozó törvényi rendelkezések idézése
nélkül: az önkormányzat az oktatási feladatok

ellátására alap normatívát (normatíva: az 1
tanulóra jutó összeg 1 évre) és kiegészítő
normatívákat (ez utóbbiakat bonyolult felmérések alapján) igényel és kap a központi költségvetéstől. Az ún. társulási normatíva azt kívánja
elősegíteni, hogy azok az önkormányzatok,
amelyek oktatási intézményüket, intézményeiket egyéb feladataik ellátásának veszélyeztetése nélkül nem képesek fenntartani (finanszírozni), összefogással, együtt lássák el ezt a
feladatot.
A társulási létrehozása előtt indokolt felmérni,
milyen lehetőségek vannak, mely települések
jöhetnek számításba, amelyek vezetése hajlandó is az együttműködésre. A gyakorlati
tapasztalatok azt mutatják, hogy kis tanulólétszám esetén még a plusz normatíva sem képes fedezni a felmerülő költségeket; ezért inkább a társulási intézménybe nagyobb létszámot „vivő” önkormányzattal indokoltabb megállapodást kötni, figyelemmel arra is, hogy az
intézmények fenntartása az egyik legnagyobb
költségigényű önkormányzati feladat.
A társulás által működtetett intézmény költségvetését a képviselő-testületek iránymutatása
alapján a társulási tanács állapítja meg, és
ennek keretei között maga az intézmény alakítja ki, határozza meg működési feltételeit, szervezeti felépítését, az oktatás rendjét – az erre
vonatkozó szakmai szabályok szerint. Olyan
szervezeti és oktatás-működési rendet, rendszert kell kialakítani, amely a fentiek mellett a
helyi igényeket és a gazdaságossági követelményeket is kielégíti.
Ezek azok a sarkalatos pontok, amelyek észszerű megvalósításuk esetén az intézmény
működését rentábilissá tehetik anélkül, hogy
az önkormányzat(ok)nak más terület rovására
vagy erejükön felül kelljen az anyagi forrásokat
biztosítani.
Az iskola társulási intézményként működése
nem jelenti annak megszűnését vagy áthelyezését. A jelen elképzelések szerint az eddigi
oktatási gyakorlat a következő tanévben is
változatlan marad. A működésről, az oktatási
tevékenységről a KISBÍRÓ folyamatosan beszámol.
Dr. Takács Gyula mb. jegyző

=============================================================
Iskolai hírek
Tankönyv és füzetcsomag árusítás és napközis beíratás augusztus 28-án csütörtökön, de. 8-12 óra között lesz. (A külön értesítéseken hibásan aug. 27. szerepelt).
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Osztály
Ár
1.
6 600
2.
7 000
3.
7 400
4.
9 100
5.
15 700
6.
13 100
7.
16 700
8.
13 000
Akik ingyenes tankönyvellátásra jogosultak, azok külön értesítést kaptak az iskolától. Az állami tankönyvtámogatás mértéke
1500-1800 Ft/fő.

Akik nem jogosultak ingyenes tankönyvellátásra, azoknak sajnos csak ezzel az öszszeggel csökkenthető a tankönyvár.
Az osztályokra összeállított füzetcsomagok
ára átlagosan 1300-1500 Ft.

A tanévnyitó időpontja:
2003. augusztus 31. vasárnap 17 óra
Az első tanítási nap:
2003. szeptember 1.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

III. Regölyi Lovasnapok
Hosszú kihagyás után először 2001-ben láthatott
ismét lovasversenyt a regölyi közönség, akkor
még a Falunapok keretein belül. Az idei évben a
Lovassport Egyesület szervezésében immár
harmadik alkalommal került sor a rendezvényre.
Azt hiszem, nem vagyunk szerénytelenek, amikor kijelentjük, hogy évről-évre nagyobb szabású
és egyre színvonalasabb versenyt láthat a közönség. Az idei évben már kétnapos rendezvény
számos versenyszámmal és új programmal bővült. A távhajtás és távlovaglás nemcsak egyszerű
verseny, hanem egyben a megyebajnokság harmadik fordulója is volt. A szombati programot
még a pónik és a népi fogatok versenye színesítette, mindkét kategóriában 17-17 indulóval.
A kettesfogatok mezőnyében minden eddiginél
több, 28 indulót láthatott a vasárnap már több

száz fős közönség. Első alkalommal indultak
négyesfogatok, azt hiszem, a látványuk önmagáért beszélt ...
A regölyi verseny növekvő népszerűségét jelzi,
hogy Harkányból, Komlóról, Soltról is voltak
fogatok. Nagy sikert arattak a különböző lovasbemutatók: a simontornyai és tamási lovasok
akadályugratása, a hagyományossá vált western
ügyességi verseny és a kuriózumnak számító
spanyol lovasiskola bemutató. Akik pedig a nagy
melegben nem fáradtak bele a fogatok és a hátasok látványába és a söröskorsók emelgetésébe,
azok este a lovasbálon tombolhatták ki magukat.
A regölyi Lovassport Egyesület tervei szerint
minden évben július utolsó hétvégéjén meg fogja
rendezni a lovasnapokat, amely minden alkalommal kétnapos rendezvény lesz.

RÁKSZŰRÉS
2003. szeptember 15-én nőgyógyászati rákszűrés lesz a tanácsadóban
du. 1215- 15 óra között.
A részvételi szándékot a védőnőnél 2003. szeptember 1-ig be kell jelenteni!

FELHÍVÁS!
Minden nyáron többször is érkezik a lakosság részéről olyan bejelentés, hogy a közterületeken lévő fák alatt és bokrok mellett a járdán nehéz közlekedni. Ezért kérjük, hogy akinek a
háza előtti közterületen a faágak a járda felett 2,5 méternél alacsonyabban vannak, vagy a
bokrok a közlekedést akadályozzák, azokat az ágakat távolítsák el és így tegyék lehetővé a
gyalogos közlekedést, esős időben az esernyővel való közlekedést is.
Köszönjük fáradozásukat!
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