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J  E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 
megtartott ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – hivatalos helyisége 
 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kászpári György   alpolgármester 
   Boda László    képviselı 
   Farkas Dénes Árpád   képviselı 
   Gáncs Tamás József   képviselı 

Jilling Tibor    képviselı 
   Müller Tamásné   képviselı 
   Pámer Ildikó    képviselı 
   Szijártó József    képviselı 
   Vetró Katalin    képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal jelen levı meghívottak: 
 
 
                        Tolnai Lászlóné                jegyzı 
   Barabás Ildikó    gazd. ügyintézı 

    
     
Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 10 fı képviselı-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a 
továbbiakban vezeti. 
    
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm jegyzı asszonyt, alpolgármester urat, a 
képviselı-testület tagjait és a tévénézıket.  
 
 
Napirend elıtt:  
 
Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, az elızı ülést követıen tett 
intézkedésekrıl 
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester:  
 
2/2010. Vegyes háziorvosi praxis orvosi állás betöltésére pályázat kiírása. 
             A pályázatot megjelentettük az Egészségügyi Közlönyben, a KSZK  
              honlapon és a tengelici honlapon is. 
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4/2010. 2010.január 1-jétıl 2010. június 15-ig tartó idıszakban a képviselı- 
             testület biztosítja az iskolatejet  az általános iskolás és óvodás  
             gyermekek részére. A testületi határozatot Zomba önkormányzata, mint  
             gesztor megkapta. 
5/2010. A Sió-Sárvíz Menti Családsegítı és Gyermekjóléti Társulás Társulási  
             Megállapodásának 2. számú módosítását a Képviselı-testület elfogadta.  
             A határozatot Szedres Önkormányzata, mint gesztor megkapta, a  
             módosítást a társulásban résztvevı polgármesterek aláírták. 
6/2010. Dunaszentgyörgy településrendezési terve módosításával kapcsolatban a  
             Képviselı-testület észrevételt nem tett. Az errıl szóló határozatot     
             Dunaszentgyörgy önkormányzatának elpostáztuk. 
 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejő 
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-
testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta. 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 7/2010.(II.15.) számú Képviselı-testületi határozata 

 
 

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesternek a 2/2010, 4/2010, 
5/2010, 6/2010 számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
 
Napirendi javaslat:        Elıterjesztı: 
 
 
1./ A 2009. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-   Gáncs István 
    tervezet módosítása       polgármester 
 
2./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról    Gáncs István    
               polgármester 
  
3./ Döntés a köztisztviselık 2010. évi cafetéria-juttatásának       Gáncs István   
     keretösszegérıl        polgármester 
           
4./ A 2010. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezet    Gáncs István   
     megvitatása          polgármester    
      
5./ A képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi közszolgálati  Tolnai Lászlóné 
     jogviszonyának egyes kérdéseirıl és a részükre adható szociális jegyzı 
     jóléti juttatásokról szóló 12/2001. (X.27.) rendelet módosítása 
                
6./ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Gáncs István 
      Intézkedési Terve felülvizsgálata      polgármester 
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7./ A 2010. évi közfoglalkoztatási terv megtárgyalása   Gáncs István 
               polgármester 
 
8./ Zomba Körzeti Intézményi Társulás Társulási    Gáncs István   
     Megállapodásának módosítása      polgármester 
 
9./ Egyebek         Gáncs István  
          polgármester 
 
10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk 
 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi 
javaslatot. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-testület 10 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 
 
 
Napirend tárgyalása:  
 
 
1./ A 2009. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet módosítása   
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag 
megkapta. Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézıt, hogy ismertesse a képviselı-
testület tagjaival a napirendi pontot.  
 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézı: azért van szükség a 4. módosításra, mert az utolsó 
módosítás óta 14 920 e Ft olyan bevétele keletkezett az önkormányzatnak, amit eredetileg 
nem terveztünk. A TEIT-tıl kaptunk 1 120 e Ft-ot, ami a dologi kiadásainkat növelte. A 
szociális étkeztetés normatíva lemondása miatt 242 e Ft-tal kevesebb normatív támogatást 
kaptunk. Ezzel csökkentenünk kellett a dologi kiadásainkat a szociális étkeztetésen belül. Az 
óvodáztatási támogatás-igénylésünk 2009. decemberében megtörtént, 6 gyermek részére 
fizettünk ki 10-10 e Ft-ot. Erre 60 e Ft-ot kaptunk. A 2009. évi bérpolitikai intézkedések 
támogatására az utolsó részlet 596 e Ft volt. Ezzel emelkedett a személyi juttatások 
elıirányzata illetve a járulékoké. A szociális juttatásokra a tervezethez képest 2 750 e Ft-tal 
több támogatást kaptunk az államtól, így ezek elıirányzatát ennyivel kellett emelnünk. A 
közcélú foglalkoztatás támogatására az utolsó negyedévben 992 e Ft-tal több támogatást 
kaptunk, ez a bér és a járulék elıirányzatát emelte. Decemberben megtörtént a CÉDE pályázat 
elszámolása, itt 5 549 e Ft-ot kaptunk, ami nem az önrészünk volt. Így a felújítási 
elıirányzatunkat kellett ezzel az összeggel emelnünk. Az Országos Széchenyi Könyvtártól 
kaptunk 20 e Ft-ot a könyvtár dologi kiadásaira. A mozgáskorlátozottak támogatására 235 e 
Ft-ot fizettünk ki az év során, ezt az összeget megigényeltük és ez be is folyt. A rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás novemberi kifizetésére 1 189 e Ft támogatást kaptunk. Az egész 
éves mozgókönyvtári normatívának az elszámolása az év végén történt meg. Ez 270 e Ft-ot 
jelent, amit teljes egészében bérre és járulékokra fordítottunk. A kolbásztöltı és forraltbor 
fesztiválra 470 e Ft támogatást kaptunk, ez az összeg ennek a dologi kiadásaira fordítódott. A 
közhasznú munkavégzés támogatására a Munkaügyi Központtól 157 e Ft-ot kaptunk, ami a 
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közhasznú foglalkoztatottak bérére és járulékaira fordítódott. Az évközi víziközmő 
befizetések a felhalmozási elıirányzatunkat növelték 300 e Ft-tal. A végleges pénzmaradvány 
elszámolást 1 018 e Ft-tal módosítanunk kellett, ennyi támogatás kiutalása történt még a 
kincstár részérıl. Ez a dologi elıirányzatunkat növelte. A Kisebbségi Önkormányzat 3 000 Ft 
plusz támogatást kapott, ami a dologi elıirányzatukat növelte. Összességében így a bevételi és 
a kiadási fıösszegünk 309 318 e Ft-ra változott. 
 
 
Gáncs István polgármester: köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi 
pontot és elfogadásra javasolta. Kérdése van esetleg valakinek? 
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A 
szavazást követıen megállapítja, hogy a képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 

 
6/2010. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2009.(II.11.) 
számú rendelet módosításáról szóló 6/2010. (II.16.) számú rendeletet az eredeti 
elıterjesztésnek megfelelıen. 
 
 
2./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról   
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: amíg az adott önkormányzatnak nincsen elfogadott költségvetése, 
addig az átmeneti idıszakról beszámolót kell készíteni. A beszámolási idıszak jelen esetben 
2010. január 1. – 2010. február 10. 2009. évrıl áthúzódó hitelállományunk és a felhalmozási 
célú hitel állományunk is 0 e Ft. 2009. január 1-i pénzeszköze az önkormányzatnak 64 411 e 
Ft volt. A beszámolási idıszak alatt teljesült bevételeink 12 106 e Ft, mely az alábbiakból 
tevıdik össze: normatív támogatások idıarányos része, továbbszámlázott szolgáltatás 
bevétele, MEP finanszírozás, jövedelem-pótló támogatások. A beszámolási idıszak alatti 
kiadásaink 17 004 e Ft. Készpénzes bevételeinknél a terembérleti díjak, étkezési térítési díjak 
(szociális és vendég étkezések díjai) helyfoglalási díjak, jogosítvány-érvényesítési díjak, 
lakbér bevételek és továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékének bevételei, készpénzes 
kiadásainknál pedig az útiköltség, bélyeg-vásárlás, kiszállási költségek, számítógép 
karbantartás, segélyek és egyéb költségek szerepelnek. Az Önkormányzat 2009. évrıl 
áthúzódó szállítói kötelezettség-állománnyal nem rendelkezett. Minden számla határidıre 
kifizetésre került. Ezen túlmenıen az idıszakban biztosítottuk a folyamatos finanszírozást. Az 
átmeneti gazdálkodás idıszakában a költségvetési egyensúly folyószámla-hitel felvétele 
nélkül biztosítható volt. 2010. február 10-i pénzállományunk 59 462 e Ft. A pénzügyi 
bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
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Tengelic Község Önkormányzatának 
8 /2010. (II.15.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a polgármester által beterjesztett, az 
önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatta, és azt elfogadta.  
 
 
3./ Döntés a köztisztiselık 2010. évi cafetéria-juttatásának keretösszegérıl   
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: a cafetéria rendszert teljes egészében megváltoztatták. A 
költségvetés módosításával bevezetésre kerülı cafetéria rendszer lényege, hogy a hivatali 
szerv vezetıje közszolgálati szabályzatban állapítja meg a köztisztviselıket megilletı 
cafetéria juttatás éves összegét, amely nem lehet alacsonyabb az illetményalap 5-szörösénél, 
tehát 193 250 Ft-nál és nem lehet magasabb az illetményalap 25-szörösénél, tehát 966 250 Ft-
nál. Tavalyi évben a köztisztviselık ruhapénzt is kaptak, de ha elfogadjátok a javaslatomat, 
akkor az idei évben már nem fognak kapni. Ennek több oka is van. Az idei évben elsısorban a 
béreket és a munkahelyeket kell megtartani. A cafetéria-rendszert a mi önkormányzatunknál 
mindenkinek egységesítettük, tehát mindenkinek 15 000 Ft lesz a cafetéria, ami bruttó összeg. 
A köztisztviselıknek azonban meg kell adni a 16 100 Ft-ot, de ez is természetesen bruttó 
összeg. Mindenkinek a minimum összeget adjuk, ami a 2010. évre 1 755 e Ft kiadást jelent. A 
Köztisztviselıi Szabályzatban kell leírni a cafetéria rendszer konkrét szabályait. Azt 
szeretném még hozzátenni, hogy ez adható támogatás, tehát nem kötelezı, de én kérem a 
képviselı-testületet, hogy ezt a minimum összeget támogassák. A pénzügyi bizottság 
tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
9 /2010. (II.15.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 

1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a köztisztviselık cafetéria 
juttatásának 2010. évre vonatkozó keretösszegét mindösszesen bruttó 1.755.000.- 
Ft/év-ben  határozza meg. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy az 1.  pontban foglaltaknak megfelelıen a  
      közszolgálati szabályzat módosítására  tegyen intézkedést. 

 
 Határidı: Azonnal 
 Felelıs: jegyzı 
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4./ A 2010. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezet megvitatása  
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: az anyagot minden bizottsági tag megkapta. A legfontosabb, hogy 
azt a tematikát kövessük, mint eddig. Jelenleg 50 millió Ft-ot kötöttünk le egy bankszámlára, 
és ahhoz csak akkor nyúlunk hozzá, ha elkezdıdnek a beruházások. Ez az összeg már teljes 
egészében be lett építve az idei költségvetésbe. Az idei évben várhatóan három nagy 
beruházásunk lesz. A játszóteret áprilisban be kell fejeznünk, az iskola beruházását a nyár 
elején el kell kezdenünk, a mővelıdési ház felújításáról még nem tudunk semmit, de egy 
hónap múlva az is kiderül. Ezen beruházások finanszírozásához – úgy látjuk – nem kell 
fejlesztési hitelt felvenni, önerıbıl meg tudja finanszírozni az önkormányzat. Viszont a 
mőködést nem fogjuk veszélyeztetni, tehát ha szükséges, akkor 10-15 éves konstrukcióra 
hitelt fogunk felvenni, de csak akkor, ha nagyon muszáj. Az erımőtıl az idei évben már 5-
szörösét kaptunk, mint amikor a testület 2006-ban el kezdett dolgozni. Ezt az összeget teljes 
egészében a mőködésre fordítjuk. Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézıt, hogy 
ismertesse a testület tagjaival a napirendi pontot. A rendelet-tervezetet a pénzügyi, az 
ügyrendi és a szociális bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézı: Röviden összefoglalnám, hogy a mőködési 
bevételeink mibıl tevıdnek össze. Az intézményi mőködési bevételeink 53 032 e Ft-ot 
fognak kitenni. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei 132 135 e Ft. Így összességében 
185 167 e Ft lesz a mőködési bevételünk. Az államtól támogatás jogcímen 47 652 e Ft-ot 
fogunk kapni. A társadalombiztosítási alaptól az egészségügyi finanszírozására 12 000 e Ft-tal 
tervezünk. Véglegesen átvett pénzeszközzel is terveztünk, ez 10 920 e Ft-ot jelentett. Így a 
költségvetési bevételünk 262 739 e Ft. A költségvetési hiányunkat belsı finanszírozással 
oldjuk meg, erre 50 000 e Ft pénzmaradvány áll a rendelkezésünkre. Ez úgy oszlik meg, hogy 
27 322 e Ft mőködési és 22 678 e Ft pedig felhalmozási célú. A mőködési kiadásaink 264 697 
e Ft-ot, a felhalmozási kiadásaink 33 598 e Ft-ot tesznek ki. 14 444 e Ft tartalékot tudtunk 
képezni, hitelfelvételre pedig nem készül az önkormányzat.  
 
 
Gáncs István polgármester: megkérem Szijártó József képviselı urat, hogy ismertesse a 
testület tagjaival az intézményi költségvetést tájékoztatás jelleggel.  
 
 
Szijártó József képviselı: A közoktatásban országos szinten 4 éve nem emelkedtek a 
normatívák. Folyamatosan ugyanannyit kaptunk. Vannak olyan normatívák, amelyek az idei 
évre ugyanúgy nem változtak, ilyen például a tankönyvtámogatás normatívája. Az idei 
tanévben 53,7 milliárd Ft-nyi forráskivonás volt. Ennyivel csökkentek az alapnormatívák. A 
közoktatási célú hozzájárulások tekintetében. Tavaly volt ugyanígy egy forráskivonás, az az 
összeg 39,4 milliárd volt. 2007-ben egy komoly leépítést éltünk meg, amikor más csak 1-6 
osztállyal indult az iskolánk. Akkor az látszott, hogy egy komoly fellendülés, egy emelkedés 
volt a normatívák szintjén éppen az miatt, mivel társultunk. Ha most ezeket alapul veszem, 
összességében azt jelenti, hogy az idei évben az államtól közel 7,5 millió Ft-tal kevesebbet 
kapunk, amit még az önkormányzatnak közel ezzel az összeggel ki kell egészítenie. Az biztos, 
hogy ha a helyzet így marad és ez a tendencia továbbfolytatódik, akkor – most ugyan 
tartalékunk van – gondok lesznek. Nem erre számítottunk két éve, hogy ilyen finanszírozási 
csapda helyzetbe kerülünk. Annak nagyon örülök, hogy a tavalyi év takarékos 
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gazdálkodásának köszönhetıen az idei évben volt mihez hozzányúlni, volt olyan, amivel ezt a 
rést betömjük. Hogy a következı évben lesz e erre garanciánk, lesz e erre lehetıségünk, azt 
nem tudjuk. Ha így marad az országos finanszírozás, akkor biztosan nem. Az tragikus, ami 
látszik. Tény, hogy szinte nincs olyan település a körzetünkben, aki önállóan képes lenne 
fenntartani az intézményeit. Az intézményi költségvetésünkben sikerült mindazokat a 
fejlesztéseket, azokat a tartalmi részeket fenntartani, és igazából annak örülök, hogy 
visszalépés nem történik. Tudtunk plusz dolgokat is betervezni, gondolok itt az erdei iskolára, 
úszásoktatásra, amelyekre finanszírozást nem kaptunk, de mégis próbáltunk rá lehetıséget 
szerezni. Nagyon örülök annak, hogy az idei évi költségvetést sikerült úgy megterveznünk, 
hogy nem lesz érzékelhetı mindaz a forráskivonás, ami országosan – nem csak a 
közoktatásban, hanem – minden területen érezhetı volt. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A 
szavazást követıen megállapítja, hogy a képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 

 
7/2010. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a 2010. évi költségvetésrıl szóló 7/2010. (II.16.) számú 
rendeletet az eredeti elıterjesztésnek megfelelıen. 
  
 
5./ A képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseirıl és a részükre adható szociális jóléti juttatásokról szóló 12/2001. (X.27.) rendelet 
módosítása 
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı 
 
 
Gáncs István polgármester: megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a 
testület tagjaival a napirendi pontot. Az ügyrendi bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és 
elfogadásra javasolta.  
 
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: van egy rendeletünk, amely a köztisztviselık jóléti juttatásait 
szabályozza. Ez egy 2001-es rendelet és a cafetéria szabályzat miatt most átnéztem és úgy 
gondolom, hogy ideje pontosítanunk ezt a rendeletet. A rendelet 1.§-a a rendelet hatályát a 
köztisztviselıkre és a polgármesterre terjesztette ki, viszont ez a rendelet az ügykezelınkre is 
vonatkozik, ezért az ı személyével kiegészítenénk a hatályát. Az 1.§ (2) bekezdése úgy 
szólna, hogy a juttatások mértékét, feltételeit, kifizetési valamint visszafizetési szabályait a 
helyi közszolgálati szabályzat határozza meg. Az eredeti rendeletben a „visszafizetési” szó 
nem szerepel és én úgy gondoltam, hogy azt is bele kell tenni, hiszen ha egy köztisztviselı 
egy éven belül elmegy, akkor lehet, hogy neki a cafetériából vissza kell fizetnie. A 2.§-ban a 
§-okra való utalások fognak változni. A rendelet 4.§-a szabályozta, hogy a köztisztviselıt 
illetményének, az általa választott pénzintézetnél nyitott bankszámlára törvény által 
kötelezıen elıírt átutalásból adódó többletköltség miatt költségtérítés illeti meg. Ez a 
lehetıség már megszőnt, mivel megadóztatták, így ez a rész kikerül a rendeletbıl és ennek a 
helyére fog kerülni a cafetéria juttatás. Hatályát veszti a rendelet 7.§-a., amely arról 
rendelkezett, hogy a köztisztviselı alap-, közép- és felsıoktatási intézmény nappali tagozatán 
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tanuló gyermekei után évente egyszeri beiskolázási támogatásra jogosult. Ez sincs már, ezt is 
ki kell venni a rendeletbıl. A beiskolázási támogatás is bekerült a cafetéria rendszerbe. Van 
még egy olyan bekezdés, hogy a képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot éves 
költségvetési rendeletében állapítja meg. Már ez sem így mőködik, hiszen ezt a költségvetési 
törvény állapítja meg minden évben.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A 
szavazást követıen megállapítja, hogy a képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 

 
8/2010. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseirıl és a részükre adható szociális jóléti juttatásokról szóló 
12/2001. (X.27.) számú rendelet módosításáról szóló 8/2010. (II.16.) számú rendeletet az 
eredeti elıterjesztésnek megfelelıen. 
 
 
6./ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Terve 
felülvizsgálata         
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: megkérem Szijártó József képviselıt, hogy ismertesse a testület 
tagjaival ezt a napirendi pontot.  
 
 
Szijártó József képviselı: közel 100 oldalas ez az anyag, és ezért nem küldtük ki a képviselı-
társaknak. A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás feltérképezi és egy 
dokumentumba foglalja, hogy az intézményfenntartásnál mik a jellegzetességek, melyek a 
körzethatárok, milyen feladatokat látnak, láthatnak el az egyes intézmények. Ez a 
dokumentum 2008-2013 éveket foglalja magába. A legfıbb változások a következık: önálló 
iskolafenntartók a 26 település közül a vizsgált idıszakban Báta, Szekszárd (egyes 
intézmények tekintetében) és Tolna. Van egy Tengelicre utaló mondat, amit szeretnék 
felolvasni: „Az általános szerkezeti formától (1-4. illetve 1-8. osztály) egyedül Tengelic mutat 
eltérést, ahol 1-6. osztályos tanintézményben tanulnak a gyerekek. Az 1-6. évfolyamos 
iskolák mellızésének az a magyarázata, hogy az iskolafenntartók többségének vélekedése 
szerint a hat osztályos általános iskola – a mai közoktatási szabályozók mellett – a legkevésbé 
gazdaságosan mőködtethetı iskolaszerkezeti forma, valamint a szülık szokásrendjében is az 
iskolaváltás tipikus pontjának mutatkozik az „alsó tagozatból” a „felsı tagozatba” átlépés 
idıpontja.” Amikor mi ezt a döntést meghoztuk, tudtuk, hogy mi a magyarázata az 1-6. 
évfolyam megtartásának. Nem titkolt az a törekvésünk sem, hogy amennyiben a feltételek 
biztosítottak lesznek, szeretnénk visszaállítani a 7-8. osztályt is. 2009/2010-es tanévben a 
következı változások léptek életbe: 2009. július 1-jétıl a pörbölyi óvoda - ami korábban 
Várdombhoz tartozott – a Bátaszéki óvodával, iskolával és gimnáziummal egyesült. Ennek a 
hátterében egy pályázat áll, amely ugyanaz, mint amit mi megnyertünk. Az intézmény neve is 
megváltozott és az általános iskolai és a gimnáziumi oktatás mellett még mővészet-oktatási 
intézményként is funkciónál. A Dienes Valéria Általános Iskolához tartozott 
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tagintézményként korábban a medinai iskola, ez most 2009. július 1-jétıl egy új társulási 
megállapodás keretében a Babits Mihály Általános Iskola tagintézményeként mőködik 
tovább. Nevet változtatott az 5. számú Általános Iskola, amely a Baka István Általános Iskola 
nevet kapta.  
 
  
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
10 /2010. (II.15.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szekszárd és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás felülvizsgált Közoktatási Intézkedési Tervét jóváhagyja. 
 
Határidı: Közlésre Azonnal 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
 
 
7./ A 2010. évi közfoglalkoztatási terv megtárgyalása  
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden képviselı-testületi 
tag megkapta. három éve kezdtük el a közfoglalkoztatást és ezt szeretnénk tovább folytatni. A 
tavaly évben már eljutottunk addig, hogy körülbelül annyi embert foglalkoztattunk az elmúlt 
nyáron, mint egy kisebb cég. A közfoglalkoztatási tervet véleményezte a szekszárdi 
munkaügyi központ, a kisebbségi önkormányzat illetve a szociális kerekasztal és egyikıjük 
sem tett kifogást ellene, nem módosította. A közfoglalkoztatási tervben az szerepel, hogy 
legalább 90 napra, napi 6 órában fogjuk foglalkoztatni az embereket. Határozott idejő 
munkaviszonyt fognak létesíteni. A legalább 90 nap azt jelenti, hogy ha olyan munkák 
lesznek, akkor valakiket még 200 napig is fogunk foglalkoztatni. A közfoglalkoztatási 
program elıtt mindig van egy tájékoztatás, az önkormányzat orvosi alkalmassági vizsgálatra 
viszi a közfoglalkoztatottakat. Jelenleg 4-5 fı közmunkást foglalkoztatunk. Tengelicen 2010. 
április 1-jétıl fog kezdıdni a nagy közmunkaprogram. Attól kezdve a 2- és 3 negyedévben 
kb. 50 fı számára szeretnénk munkát biztosítani napi 6 órában. Az 50 fı elosztása az elızı 
évekhez hasonlóan történne. 3-4 db 15-20 fıs brigádokat alkotnánk, akik különbözı 
feladatokat látnának el. A 4. negyedévben pedig szintén visszatérnénk a 4 fı 
foglalkoztatására. A bérek 95 %-át az állam, 5 %-át pedig az önkormányzat fizeti. A dologi 
kiadások teljes egészében az önkormányzatot terheli.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
11 /2010. (II.15.) számú Képviselı-testületi  határozata 
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Tengelic Község Önkormányzata Képviselıtestülete Tengelic Önkormányzatának 2010. évi 
közfoglalkoztatási tervét elfogadja. 

 
A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet a 
Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának Szekszárd, a Dél-dunántúli 
Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltségének  küldje meg. 
 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
Határid ı: a közfoglalkoztatási terv Magyar Államkincstárnak valamint a   
                  Munkaügyi Központnak  történı megküldésére legkésıbb 2010.    
                   február 20. 
 
 
8./ Zomba Körzeti Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: az anyagot minden képviselı-testületi tag megkapta. 2010. évtıl a 
társulás önállóan mőködı és gazdálkodó szervként mőködik. A tagönkormányzatok az 
általános mőködési költségekhez a településükön mőködı intézményben járó gyermekek, 
tanulók októberi statisztikai létszáma alapján járulnak hozzá. Ezek miatt van szükség a 
társulási megállapodás módosítására.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
12 /2010. (II.15.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
1./ Tengelic Község Önkormányzata  Képviselı-testülete a Zomba Körzeti Intézményi  
Társulás Társulási megállapodásának 1. sz. módosítását elfogadja. elfogadja.  
 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
Felelıs: polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
 
9./ Egyebek 
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Szeretném, ha határozatot hoznánk a közalkalmazottak és a 
munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozók cafetéria-juttatásáról. A 3. pontban már 
megtárgyaltuk az ehhez tartozó anyagot és most megkérem a képviselı-testület tagjait, hogy 
szavazzunk róla.  
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Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
13 /2010. (II.15.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                      
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat közalkalmazottainak 
és a határozatlan idıre kinevezett, Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozóinak 
2010. évi cafetéria-juttatását 3.168.000.-Ft összegben állapítja meg, mely tartalmazza a 
juttatás járulékait is.  
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs: Polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: tájékoztatni szeretném a képviselı-tagokat és a tévénézıket is, 
hogy közmeghallgatást 2010. március hónapban fogunk tartani 29-én Tengelicen, 30-án 
Tengelic-Szılıhegyen és 31-én pedig Jánosmajorban 18 órai kezdettel.  
 
 
Nagydorog településrıl érkezett hozzánk egy kérelem a településrendezési tervével 
kapcsolatosan. Ezt a környezı településeknek kötelezı megküldeniük, ha a településrendezési 
tervüket módosítják az önkormányzatok. Négy dologban szeretnék a hozzájárulásunkat kérni: 
Damjanich utca menti egyéb ipari terület átsorolása kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
területbe; Jókai utca-Petıfi út közötti kertes mezıgazdasági terület lakóterületbe sorolása; 
Petıfi S. utcában délre tervezett lakóterületek védelmi rendeltetési erdıbe sorolása; helyi 
építési szabályzat építési elıírásának megfeleltetése a 37/2007. ÖTM rendelet elıírásainak. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Tengelic Község Önkormányzatának 

14 /2010. (II.15.) számú Képviselı-testületi  határozata 
                               
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte Nagydorog 
településrendezési terve módosításáról szóló elızetes tervezetét, azzal kapcsolatban 
észrevétele nincs, s nem kíván részt venni a véleményezési eljárás további szakaszában.  
 
Határidı: közlésre azonnal 
Felelıs: Polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: A mai napon járt le az 50 millió Ft rövid lejáratú lekötése. 
Szeretnénk a lekötést további egy hónappal meghosszabbítani, melyhez kérem a testületi 
tagok hozzájárulását.  
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Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
15 /2010. (II.15.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 50 273 493 Ft-ot 5,8%-os kamatra rövid 
lejáratú betétben elhelyez 1 hónapra a Raiffeisen Bank Zrt-nél.  
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: a következı pont Tolnai Lászlóné jegyzıasszony 2009. évi 
teljesítményértékelése. A tájékoztatót minden képviselı-testületi tag megkapta. A 
teljesítmény-értékelést minden évben el kell készíteni. A jegyzı esetében ez a polgármester 
feladata. Az értékelés eredményeként megállapítottam, hogy Tolnai Lászlóné jegyzıasszony a 
teljesítménykövetelményeket teljes mértékben teljesítette, javasolom a beszámoló 
elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
16 /2010. (II.15.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete Tolnai Lászlóné jegyzı 2009. évi 
teljesítményértékelésérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.   
 
 
Gáncs István polgármester: Fábián József igazgató úr, Szijártó József intézmény-vezetı úr és 
jómagam megbeszélést tartottunk a testületi ülés elıtt a zombai igazgató úr 
kezdeményezésére. Ezt megelızte egy társulási tanácsülés, amelyen a tárulásban részt vevı 
önkormányzatokat a polgármestereik képviselik. A Zomba Körzeti Bölcsöde, Óvoda, 
Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény egy 
teljesen új vezetıi szerkezetet kap. Ennek több oka van, melyek közül az egyik, hogy a 
jelenlegi struktúrában kell még két magasabb szintő vezetı, amely a fıigazgató alá tartozna. 
Tehát lenne a társuláshoz tartozó óvodáknak is egy külön igazgatója és az iskoláknak is egy 
igazgatója, melyek egy magasabb szintő fıigazgató alá tartoznának. Ez a változás 
létszámigénnyel nem jár, vagyis az új vezetık a mostani vezetık közül fognak valószínőleg 
kikerülni. Az óvoda és az iskola teljesen különválna egymástól, egyik sem lenne alárendelve a 
másiknak. Errıl határozatot kell hoznunk, hogy egyetért-e a testület ezzel az új struktúrával és 
az errıl szóló döntést nekünk a jövı héten tartandó ülésre el kell vinnünk. Harcon, Zombán és 
Felsınánán már megtörtént a döntés errıl. Elméletileg március 31-ig kiírásra kell kerüljön a 
három elıbb említett poszt pályázati kiírása és ha minden jól megy, akkor szeptember 1-jétıl 
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már az új felállással kerül kihirdetésre az intézményi társulás alakítása. Arról is van 
információnk – de ezt csak tájékoztatás jelleggel mondanám el -, hogy szeretne a társuláshoz 
csatlakozni Kölesd település is. 
 
 
Szijártó József képviselı: Kiegészítést szeretnék tenni ezzel kapcsolatban. A társulás, ami 
annak idején alakult mostanra már kinıtte magát.  Szakmai alapra helyezıdött mindennek a 
megszervezése. Tehát a „fıigazgatóhoz” tartozik az óvodának is egy intézményvezetıje és az 
általános iskolának is egy intézmény vezetıje, aki tulajdonképpen a testületeknek a tagja, és 
semmi más teendıje nem lesz, mint szakmailag összefogni ezeket az intézményeket.  A 
vezetı, az igazgató lesz az, aki az egészet irányítja, ık pedig segítenek neki ebben. A mi 
esetünkben a szoros együttmőködés ugyanúgy megmarad, viszont a jogszabály nem ismer el 
olyat, hogy óvoda és általános iskola. A kiküldött táblázaton meg tudják nézni, hogy a 
struktúrában nagyságrendileg nagy változást nem hoz és költségvetési kihatásai sincsenek. 
Nagy valószínőséggel Zombáról fog kikerülni mind a két szakmai vezetı és ezt valószínőleg 
úgy fogják megoldani, hogy csökkentik a kötelezı óraszámukat.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 17/2010. (II.15.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 

1.  Tengelic Község Önkormányzata a Zomba Körzeti Intézményi Társulás által 
fenntartott Körzeti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
feladatellátási helyeinek egységes szakmai – kiemelten a nemzetiségi feladatok 
területén - irányítása érdekében történı szervezeti átalakításáról szóló koncepciót 
elfogadja.  

2.  Felkéri a polgármestert, hogy az átszervezés következtében szükséges társulási 
megállapodás módosítását 2010. március 31-ig terjessze a képviselıtestület elé. 

3. A Képviselıtestület az átszervezés eredményes végrehajtása érdekében hozzájárul a 
szervezeti struktúrában szereplı magasabb vezetıi álláshelyek betöltéséhez szükséges 
pályázati kiírások megjelentetéséhez. 

 
 
Felelıs: polgármester 
Határidı: 1.-3. pont tekintetében azonnal 
                 2. pont tekintetében: 2010. március 31.  

 
 
Gáncs István polgármester: szeretném megköszönni a lakosság türelmét a hó-helyzettel 
kapcsolatban. És egyben megkérem a lakosságot, hogy a település karbantartásában 
segítsenek egy kicsit, ugyanis ez a rengeteg hó nemsokára elkezd olvadni és nagyon sok lesz a 
víz.  
 
 



 15 

10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk 
 
 
A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs a képviselık részérıl és 
interpellációs jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 

kmft 
 
 
 

 
   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyzı 


