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J  E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-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 

Jilling Tibor    képviselı 
   Müller Tamásné   képviselı 
   Pámer Ildikó    képviselı 
   Szijártó József    képviselı 
   Vetró Katalin    képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal jelen levı meghívottak: 
 
                        Tolnai Lászlóné                jegyzı 
   Szabácsy Szabolcs   osztályvezetı 
   Dr. Varga Péter   kapitányságvezetı 
   Junkunczné Berhardt Katalin  családgondozó 
   Szécsényiné Dóka Emıke  igazgatási ügyintézı 
 
 
Távolmaradását bejelentette:  
 

Gáncs Tamás József   képviselı 
    

     
Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 9 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, a tévénézıket és két meghívott vendégünket dr. Varga Péter 
kapitányságvezetıt és Szabácsy Szabolcs rendır-alezredest, akik az elsı napirendi pontot 
fogják ismertetni.  
 
 
Napirend elıtt:  
 
Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, az elızı ülést követıen tett 
intézkedésekrıl 
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Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester:  
 
- 33/2010. A Képviselı-testület kezelıi hozzájárulását adta a DD 13336 azonosítószámú 
tervdokumentum alapján a Tengelic-Szedres összekötı út felújításához. Errıl a határozatot a 
tervezınek elküldtük. 
- 34/2010. Kovács Péter Armand és neje részére elsı lakáshoz jutók támogatásának 
megállapítása. A támogatás összegét a jogosultaknak kifizettük. 
 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejő 
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-
testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta. 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 35/2010.(V.25.) számú Képviselı-testületi határozata 

 
 

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesternek a 33/2010. és 
34/2010. számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
 
Gáncs István polgármester: tájékoztatom a képviselı-testület tagjait, hogy a napirendi 
pontokban változás történt. A 7. napirendi pontot a testület zárt ülésen fogja tárgyalni.  
 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
 
Napirendi javaslat:        Elıterjesztı: 
 
 
1./ Beszámoló a Szekszárd Városi Rendırkapitányság 2009. évi   Dr. Varga Péter 
    munkájáról          kapitányságvezetı 
 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és   Tolnai Lászlóné    
     gyermekvédelmi feladatairól      jegyzı 
  
 
3./ A helyi építési szabályzat megállapításáról szóló 2/2006. (XI.6.)     Tolnai Lászlóné    
     rendelet módosításáról szóló tervezet megtárgyalása   jegyzı 
           
 
4./ A településszerkezeti terv elfogadása      Tolnai Lászlóné    
                 Jegyzı 
 
5./ Beszámoló a szociális bizottság munkájáról    Pámer Ildikó 
          Szoc. Biz. elnöke 
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6./ Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás  Gáncs István 
     társulási megállapodásának felülvizsgálata       polgármester 
 
7./ Sió-Sárvíz Menti Családsegítı és Gyermekjóléti Társulás  Gáncs István 
     2009. évi elszámolása       polgármester 
 
 
8./ Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gáncs István  
     2009. évi költségvetésérıl, a polgármester beszámolója a   polgármester 
     Kistérségben végzett tevékenységérıl 
 
9./ A Szekszárd-Tolnai Kistérség Kulturális és Közmővelıdési   Gáncs István 
    Stratégiája és Rövidtávú Oparatív Programja    polgármester 
 
 
10./ Egyebek         Gáncs István  
          polgármester 
 
11./ Bejelentések, kérdések, interpellációk 
 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi 
javaslatot. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 
 
 
Napirend tárgyalása:  
 
 
1./ Beszámoló a Szekszárd Városi Rendırkapitányság 2009. évi munkájáról    
Elıterjesztı: Dr. Varga Péter kapitányságvezetı 
 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden képviselı társam 
megkapta. Megkérem az illetékeseket, hogy ismertessék a napirendi pontot.  
 
Dr. Varga Péter kapitányságvezetı: tisztelettel köszöntöm a testület tagjait és az itt 
megjelenteket. 2009. évrıl egy pár gondolatot szeretnék elmondani. 2008. évhez viszonyítva 
volt egy közel 20 %-os ismertté vált bőncselekményszám-elmozdulás pozitív elıjelő irányban 
2900-ról 3400-ra módosult. Ennek több összetevıje volt. Az elsı és legfontosabb, hogy a 
megyei fıkapitányságnak volt egy elég bonyolult, összetett ügye, ami vesztegetés, közokirat 
hamisítás bőncselekményekbıl állt. Volt errıl szó, a média is lehozta, jogosítványok 
vásárlásával kapcsolatos bonyolult ügy volt. Ez került tulajdonképpen statisztikázásra, ami 
több mint 300 bőncselekményt ölelt fel magába és ez helyileg Szekszárdhoz lett 
statisztikázva. Ami ezen kívül szerepet játszott még, és pozitív elmozdulást eredményezett a 
számokban, hogy nıtt valamelyest a gazdasági bőncselekmény száma, a közrend elleni 
bőncselekmények száma, illetıleg a zaklatásoknak a száma. A bőncselekmények 
struktúrájában jelentıs elmozdulás nem történt, továbbra is közel 2/3-a vagyon elleni 
bőncselekmény. Ami fontos és kiemelkedı volt 2009-ben, hogy  komoly tanyabetörés sorozat 
történt Szekszárdon és környékén. Több mint 60 rendbeli, több százezer forintos károkat 
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okoztak a betörık. Ezt április hónapban sikerült realizálnunk, két elkövetıt felderíteni, mind a 
két személy azóta is elızetesben van. Most adjuk az ügyet vádemelésre a Szekszárd Városi 
Ügyészségre. Annyi pikantériája van az ügynek pozitív elıjellel, hogy nagyon sok 
bőnjeltárgyat sikerült lefoglalnunk, amit a sértetteknek ki is tudtunk adni. Közel 10 millió Ft 
értékő bőnjelet foglaltunk le és ennek több mint felét ki is tudtuk adni, tehát szépen sikerült a 
kármegtérülés. Rendészeti szempontból fı feladatunk volt, hogy a közrendet 
megfelelıképpen megırizzük illetve, hogy megfelelı mennyiségő rendırrel tudjunk a 
közterületen szolgálni. Ez a tavalyi évben még elég problémás volt, mert létszámhiánnyal 
küszködtünk. Az idén április 1-gyel 16 új, frissen felszerelt rendırt kaptunk. Így eljutottunk 
arra a szintre, hogy a 220 fıs rendırkapitányságon 213-an vagyunk, tehát majdnem 100 %-os 
a feltöltöttség. Tavaly is sikerült összeszerveznünk a szolgáltatott úgy, hogy sikerüljön az 
elvárásoknak megfelelni. Közlekedésterületen a közlekedési balesetek száma 10-el 
emelkedett. Ez a sérüléseket, baleseteket jelenti, azonban egy nagyon kedvezı változás volt a 
halálos baleseteknél, szám szerint 13-ról 8-ra csökkentek, illetve az elhunyt személyek 16-ról 
8-ra. Bízom benne, hogy ezt a tendenciát tudjuk tartani. Úgy néz ki az elsı közel 5 hónap 
adatai alapján, hogy lényeges terhelést levesz az M6-os a 6-os útról, ami nálunk, a mi 
területünkön a legveszélyeztetettebb útszakasz. Bízom benne, hogy minél jobban el tudjuk 
kerülni, hogy állampolgárok haljanak meg az utakon. Röviden ennyit szerettem volna 
elmondani. Megkérem Szabácsy Szabolcsot, hogy Tengelicrıl és az északi körzeti 
megbízottak munkájáról tájékoztassa a testület tagjait és a lakosságot.  
 
Szabácsy Szabolcs osztályvezetı: tisztelt képviselık, tisztelt lakosság. Mint ahogy a kapitány 
úr is a bevezetıjében már említette, hogy tavaly viszonylag nagyobb létszámhiánnyal küzdött 
fıként az egyenruhás állomány. Ez néha a 15 illetve a 20 %-os létszámhiányt is elérte. Az idei 
évben 16 új kollega érkezett a kapitányságra, akik teljesen a közrendvédelmi szakterületre 
lettek beosztva. İk az elsı betanulási fázison túlvannak és reméljük, hogy nem csak 
darabszámban leszünk többen, hanem emellé minıségi munkát is tudunk majd rakni. Erre a 
térségre is jellemzı volt a létszámhiány. Próbáltuk a körzeti megbízotti státuszokat itt 
feltölteni. Ez sikerült is, de egy kapitányságon belüli áthelyezési dolog miatt. A Szedresben 
lévı KMB a kapitányságon más beosztásba került, így a csoport létszáma 5-rıl 4-re csökkent. 
Ez is megnehezítette a folyamatos szolgálati ellátás. Ezt vélhetıen a települések is 
megérezték, hiszen a kollegák inkább csoportszisztémával teljesítettek szolgálatot. Maga a 
településen lévı „klasszikus” KMB szolgálat egy kicsit hátrányt szenvedett. Ez vélhetıen a 
nyár közepétıl, de legkésıbb ısztıl megoldódni látszik, mert Budapestrıl egy kollega kérte 
áthelyezését kapitányságunkra, aki a megüresedett szedresi KMB-s helyét fogja betölteni. Így 
vélhetıen júliusban, de legkésıbb az ısszel a csoport a teljes létszámban fog újra mőködni. 
Így a község is és a másik községek is többet fognak érezni abból, hogy saját rendırük van és 
a saját területén el tudja majd látni a szolgálatát. A csoport szisztémán túl a helyi KMB-s a 
saját területén is tud majd dolgozni. Ennyivel szerettem volna a beszámolót kiegészíteni.  
 
Gáncs István polgármester: Nekem lenne egy kérdésem. Bizonyára mind a ketten tudnak 
arról, hogy Tengelic Önkormányzata több településsel közösen beadott egy pályázatot 
kamerarendszerre. 4 kamerára pályázatunk, ebbıl kettıt Tengelic be és kimenı forgalmára, 
kettıt pedig Tengelic-Szılıhegy be és kimenı forgalmára. Kérdésem az lenne, hogy némi 
anyagi támogatás fejében számíthatunk e ezen kamerák folyamatos rendıri felügyeletére.  
 
Dr. Varga Péter kapitányságvezetı: bízom benne, hogy lesz rá fogadókézség. Mi ennek nem 
állunk ellene. Annyi kell, hogy a megfelelı átalakításokat finanszírozni kell. De úgy tudom, 
hogy ez a pályázatban benne van, hogy megfelelı mőszaki háttér legyen. Mi akkor saját 
munkával átalakítjuk azt a helyiséget, hogy megfelelı legyen erre és 24 órás felügyeletet 
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tudunk biztosítani. Ezeknél a kameráknál nem is az a cél, hogy egész nap ott üljön valaki, 
hanem adott esetben rá tudjunk nézni, illetve ha szükséges vissza tudjunk keresni. Én azt 
gondolom, hogy ezt minden további nélkül tudjuk biztosítani. Nagyon szeretnék egy olyan 
központot létrehozni, amihez majd Szekszárd vagy a déli mikro térség is be tud csatlakozni, 
akkor tényleg egy komoly központ legyen. A fıkapitányúrnak én ezt említettem és úgy 
gondolom, ha ez konkréttá válik, akkor meg fogjuk találni azokat a forrásokat, amelyek ehhez 
szükségesek. Ennek akkor lenne értelme, ha a jel oda futna be és azt mi tudnánk kezelni. A 
jelenleg hatályos normák alapján 2 darab kezelıszerv lehet hivatalosan: a rendırség vagy a 
közterület-felügyelet. Tehát, ha azt akarjuk, hogy törvényesen és jogszerően mőködjön a 
rendszer, akkor csak ezen keresztül lehet.  
 
Boda László képviselı: annyi szeretnék hozzászólni a polgárırök részérıl, hogy eddig mindig 
sikerült a KMB-sekkel együttmőködni és reméljük, hogy ez továbbra is így marad. Nekem 
van egy röghöz kötött gondolatom. Nagyon jól mőködik, különösen fejlett országokban az 
úgynevezett serifrendszer. Ennek jogi alkotmányos feltétele van, mert a magyar rendırség 
munkáját én nagyra értékelem, de több a fıtiszt, mint az utcán szolgáló rendır. Mi több utcán 
szolgáló rendırt szeretnénk látni. Én szeretném azt megérni, hogy amikor a motoros rendır 
bejön, akkor még a legfejlettebb demokráciában is megáll a kanál az emberek szájában. Nagy 
tisztelete legyen a rendırnek. Két malomba is tudunk ırölni. Ha idejön egy idegen 
rendırautó, akkor van félelem a faluban. De a körzeti megbízottat ismerik és rá másként 
néznek. Itt az lenne a jó, ha egy 30 km-rel arrébb lévı településen a rendırautó megjelenne, 
körbejárná a települést és elfogná az embereket. A körzeti megbízott kocsiját ismerjük mi is 
és mindenki. Akkor egész másképpen mőködik egy társulat, mint egy idegen autó elıtt. A 
polgárırség mőködésére számíthatnak a továbbiakban is. A magunk módján fejlıdünk, 
beruházunk.  
 
Dr. Varga Péter kapitányságvezetı: Annyit szeretnék erre reagálni, hogy szerencsés dolog is, 
hogy a körzeti megbízott a saját területén lakik és nem is. Másképpen nézünk a körzeti 
megbízottra és másképpen egy idegen rendırre. Azt gondolom, hogy az a szisztéma, ami 
kidolgozásra került, az jó. Amikor elmegy egy másik rendır egy másik helyre, az jó. De 
nagyon sokszor elıfordul, hogy a városból jön ki egy járır autó, mindig van vidéki járat 
északra is és délre is, hogy pontosan ezeket a problémákat meg tudjuk oldani. Ne kelljen adott 
esetben népszerőtlen feladatokat a KMB-snek ellátnia. Én végigjártam a szamárlétrát úgy, 
mind mindenki más és nem esik le a győrő az ujjunkról, ha olyan feladat van, amiben mi is 
részt veszünk. Minden olyan kiemelt eseményen ott vagyunk (akár egy halálos baleset, 
emberölés, életveszélyt okozó testi sértés), ahol kell. Ezt elvárom magamtól is és a 
kollégáimtól is. A „minél több ırmester szeretne látni” kérésre az lenne a válaszom, hogy 
most adott a lehetıség, mert rengeteg ırmesterünk van. Azt tudni kell, hogy a közrendvédelmi 
területen 23-24 év az átlag életkor. Tehát nem vagyunk tele tisztekkel, egyre kevesebb a tiszt. 
A legidısebb hivatásos dolgozónk egy 1961-es születéső hivatalban dolgozó. A többiek mind 
fiatalabbak, igen fiatal az állomány, de én ennek örülök, mert a lendület helyettesítheti a 
rutint. Annak örülök, hogy a polgárırséggel jó a körzeti megbízott kapcsolata.  
 
 
Vetró Katalin képviselı: Egy reagálásom lenne a képviselı társam elıbbi gondolatára. Én azt 
gondolom, hogy a rendırség szlogenje „szolgálunk és védünk”. Nekem sokkal inkább az a jó, 
ha az jut eszembe önökrıl, hogy biztonság érzet, mint félelem érzet. Köszönöm.  
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Boda László képviselı: hála istennek eljutottunk Magyarországon odáig, hogy örülünk, ha 
rendırt látunk és nem félünk. Ezt én is úgy gondolom. Az elıbb nem jól fejeztem ki magam, 
mert azt szeretném, ha csak azok félnének a rendıröktıl, akinek van miért.  
 
 
Dr. Varga Péter kapitányságvezetı: annyit még szeretnék hozzátenni, hogy amit a képviselı 
úr kér, annak elıször a jogszabályi hátterét kell megteremteni. Faddon az éjszaka két 
kollégánkat támadta meg négy ember. Az egyiket ököllel fejbe verték, a másiknak pedig 
beleharaptak úgy a karjába, hogy még egy kutya nem harap úgy. Abból a 4 emberbıl már 
ketten ırizetbe vannak, de ez mutatja, hogy milyen most a hozzáállás. A rendırnek ennyi a 
tekintélye, sajnos.  
 
Boda László képviselı: Kevés a joguk. 
 
Dr. Varga Péter kapitányságvezetı: Amivel lehet, azzal élünk és bízunk benne, hogy 
szigorítják majd a jogszabályokat és nagyobb becsülete lesz a rendırnek.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Tengelic Község Önkormányzatának 

36 /2010. (V.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 
                               
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Szekszárdi Rendırkapitányság 2009. 
évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól 
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı 
 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag 
megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot. A 
szociális bizottság már tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta.  
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: minden évben május 31-ig el kell készíteni a hivatalnak a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolóját, amit a testületnek elé kell terjeszteni. 
Szempontrendszert szerint készült az idei évben is a beszámoló, amit a gyermekvédelmi 
rendelet ír elı. A beszámolót Szécsényiné Dóka Emıke igazgatási ügyintézı és Junkunczné 
Bernhardt Katalin családgondozó készítette. Az anyag már nem ismeretlen, mert hasonló az 
elızı évekéhez. A bevezetı részben egy általános tájékoztató van, ezután a település 
demográfiai mutatói következnek, ami gyakorlatilag a tavalyi évhez hasonló. Néhány fıvel 
csökkent a település létszáma és így ennek arányában a gyermeklétszám is. A 19 %-os 
gyermekarány a népességhez képest ugyanaz, mint a tavaly évben volt. Kirészletezték a 
kollégák a pénzbeli és a természetbeni ellátások fajtáit. A beszámolóban újként került be a 
halmozottan hátrányos helyzető gyermekekrıl szóló információ, ugyanis most már a 
gyámhatóságnak az is feladata, hogy róluk nyilvántartást vezessen. Felhívtuk a figyelmet a 
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sajátos nevelésőekre, hiszen a községünkben az ı számuk is növekedést mutat. Ami még új a 
beszámolóban, a Bursa Hungarica ösztöndíjprogrammal kapcsolatos néhány mondat. Tavaly 
13 hallgató részesült ebben az ellátásban. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban szintén 
a rászoruló gyerekeket támogatta az önkormányzat. Az idei évben egy kicsit nagyobb összeg 
lett beépítve a költségvetésbe erre a támogatási formára, mert úgy láttuk, hogy a tavalyi évben 
keveset terveztünk. Új támogatási forma az óvodáztatási támogatás. Ezt azok a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyerekek szülei kapják, akik három vagy négy 
éves korban beíratják a gyermeküket az óvodába és folyamatosan járatják is. Az elsı 
alkalommal 20 e Ft-ot utána pedig minden félévben 10 e Ft-ot kapnak. A beszámolóban a 
térítési díjkedvezményekrıl kellett még egy összefoglalót adnunk. Ebbıl az derül ki, hogy 
minden egyes gyermek, aki az óvodában vagy az iskolában valamilyen étkeztetést igénybe 
vesz, valamilyen kedvezményben is részesül, ha nem az állam által, akkor az önkormányzat 
által. A nyári gyermekétkeztetésben is részt vettünk. A tavaly évben 44 napon keresztül 56 
gyermeknek biztosítottuk a nyári étkezést. Már nem csak konzerv formájában, hanem a 
Molnár Ferenc által mőködtetett konyháról tudták a szülık elvinni a gyermekek ebédjét. Az 
idei évben is szeretne az önkormányzat erre jelentkezni. A személyes gondoskodás keretébe 
tartozó gyermekjóléti alapellátásoknál meg kell említenem, hogy szintén többfajta ellátásra 
jogosultak a rászorulók. Az egyik a gyermekjóléti szolgáltatás. Ezt a szolgáltatást társulási 
formában végezzük és szerencsére néhány éve már egy családgondozó van, aki csak 
Tengelicen látja el a feladatokat. Az ı beszámolójának elsı része azokat az ellátásokat 
tartalmazza, amelyekhez hatósági beavatkozás még nem szükséges. Ilyen az alapellátásban 
részesülık száma. Olyan családok kerülnek be az alapellátásba, akik önálló 
problémamegoldásra alkalmassá tehetık. Itt általában a családsegítı feladatai közé tartozik 
az, hogy felvilágosítást adjon a családoknak, megpróbálja a helyes útra terelgetni az életüket. 
Tehát itt még a hatóságnak igazán nem kell beavatkozni. Hatósági beavatkozást igénylı 
feladat a védelembe vétel. A védelembe vételt a gyámhatóság végzi. A védelembe vételt 
követıen a családgondozó feladata az, hogy féléven vagy egy éven keresztül gondozza tovább 
a családot. Itt már a gyámhatóságnak vannak feladatai. Egyrészt a védelembe vétel, annak 
felülvizsgálata, és megszüntetése. Ez minden esetben a családgondozó javaslatára történik. 
Ami még a családgondozó részérıl kimutatásra került, az ideiglenes hatályú elhelyezés. 2009-
ben 2 kiskorú gyermeknél történt meg, de szerencsére nem intézetbe kerültek, hanem 
nagyszülıhöz és jelenleg is ott vannak. Az ı feladata még az átmeneti nevelt gyermekekkel 
kapcsolatos gondozás és az éves jelzırendszeri tanácskozás megszervezése. A 
családgondozónak minden év március 31-ig a jelzırendszert össze kell hívnia és ott beszélik 
meg konkrétan a felmerülı problémákat. A gyermekek napközbeni ellátásánál az óvodai és az 
iskolai ellátást fejtettük ki. Ami nem biztosított – és nem is tudjuk, hogy mikor lesz – a három 
éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezése. A jegyzıi határkörben tett gyámhatósági 
intézkedéseknél szintén van védelembe vétel, de itt utaltunk a családgondozónál részletesen 
leírtakra. Egy-egy mondattal leírtuk, hogy milyen jegyzıi feladatok vannak itt. Gyermekkorú 
illetve fiatalkorú bőnelkövetés nem jellemzı a településen. A beszámoló végén tájékoztatást 
olvashatnak a civil szervezetekkel való együttmőködésrıl és a jövıre vonatkozó javaslatokról.  
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
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37 /2010. (V.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 
                               
 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a 2009. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatokról szóló átfogó értékelést.  
 
2. Felhívja az Önkormányzat Jegyzıjét, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Dél-dunántúli 
Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére.  
 
 
Határidı: 2010. május 31. 
Felelıs: Jegyzı 
 
 
3./ A helyi építési szabályzat megállapításáról szóló 2/2006. (XI.6.) rendelet módosításáról 
szóló tervezet megtárgyalása  
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı 
 
Gáncs István polgármester: a rendelet-tervezetrıl szóló anyagot minden testületi tag 
megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a testület tagjaival ezt 
a napirendi pontot.  
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: a településrendezési terv 2. módosításáról lenne szó. Két döntést 
kellene ezzel kapcsolatban hozni. Az egyik a helyi építési szabályzat rendeletének 
módosításáról, illetve a szerkezeti terv módosításáról egy határozatot. A testület tagjai elıtt 
ismeretes, hogy az új módosítás 6 területet érint: Középhídvég-Katalinpuszta területén 
besorolási övezet átsorolása lett volna, 0110/22 hrsz-ú kereskedelmi szolgáltató terület egy 
részének gazdasági területbe átsorolása, a helyi építészeti értékvédelem külön rendeletbe való 
szabályozása, 0245/37 hrsz-ú telek korlátozott mezıgazdasági terület egy részének ipari 
gazdasági területbe ársorolása, a helyi területvédelem megszüntetése, illetve a lakóépület 
telken belüli elhelyezése, megkötésének feloldása. Ezek lettek volna a rendezési terv 
módosításának okai. Ezek a módosítások megtörténtek. Az eljárás során követtük a 
jogszabályi elıírásokat, eleget tettünk a követelményeknek. Az anyagot az önkormányzat 
elküldte a környezı településeknek és az érintett szakhatóságoknak. 30 napra kifüggesztésre 
került a Polgármesteri Hivatal hirdetıtáblájára és a honlapra is felkerült. A helyi védett 
ingatlantulajdonosokat pedig egyenként levélben értesítettük a védettségrıl. A rendelet az 
elfogadástól számított 60. napon fog hatályba lépni.  
          
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A 
szavazást követıen megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 

 
 

12/2010. (V.26.) számú önkormányzati rendelet 
 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az épített örökség helyi védelmérıl szóló 12/2010. (V.26.) 
számú rendeletet az eredeti elıterjesztésnek megfelelıen. 
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4./ A településszerkezeti terv elfogadása  
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı 
 
Gáncs István polgármester: ismét megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy 
ismertesse a napirendi pontot.  
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: a rendezési terv három részbıl áll, a településszerkezeti terv, a helyi 
építési szabályzat és a fejlesztési koncepció. A fejlesztési koncepciónkat most nem kell 
módosítanunk, a helyi építési szabályzatot az elıbb megbeszéltük, a szerkezeti tervben pedig 
két dolog módosítására lenne szükség. Az egyik módosítás a szerkezeti tervbe a 
területigények prognózisa pontban található.  A bekezdés egy mondattal egészül ki, amit most 
felolvasnék: „A mőemlék kastélyok környezetének védelme érdekében a tervezett kulturális, 
idegenforgalmi használat fenntartása mellett a mezıgazdasági központok számára is 
szükséges üzemi területet biztosítani.” A másik módosítás az értékvédelemrıl szólna. Az 
utolsó bekezdésben egy mondat kiegészítése lenne a módosítás, ami így szól: Területi 
védelem illeti meg a falu történetileg beépített területét, - és innét következik a kiegészítés - , 
amit sajátos övezeti szabályokkal szükséges biztosítani. Ezt a két módosítást egy határozattal 
kellene elfogadnia a képviselı-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Tengelic Község Önkormányzatának 

38 /2010. (V.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 
                               
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint elfogadja 
Tengelic Község településszerkezeti terve 2. számú módosítását.  
 
2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési terveket és a helyi 
építési szabályzatot küldje meg az Állami Fıépítésznek valamint az Államigazgatási 
Hivatalnak.  
 
Határidı: 2010. június 8. 
Felelıs: polgármester 
 
 
5./ Beszámoló a szociális bizottság munkájáról     
Elıterjesztı: Pámer Ildikó szoc. biz. elnöke 
 
 
Gáncs István polgármester: a beszámolót minden testületi tag megkapta. Megkérem Pámer 
Ildikót a szociális bizottság elnökét, hogy ismertesse a testület tagjaival a napirendi pontot. A 
bizottság már tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta.  
 
Pámer Ildikó szoc. bizottság elnöke: csak néhány gondolatot szeretnék a beszámolóhoz 
hozzátenni. A szociális bizottság feladatai közé tartozik a lakásfenntartási támogatások, az 
ápolási díjak, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, temetési segély, valamint a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ezen belül a születési támogatás elbírálása is. A 
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mérlegelési lehetıség eléggé korlátozott, hiszen törvényi elıírásoknak kell megfelelnie a 
bizottságnak a kérelmezık felé. Ha az elıírásoknak megfelelt, akkor biztosítani kell neki az 
ellátást. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál mozoghat egy kicsit szabadabban a 
bizottság. Itt többnyire természetben segítettünk, élelmiszert, ruhanemőt segítettünk vásárolni, 
gyógyszert kiváltani. A születési támogatásoknál szeretném egy picit kérni a képviselı-
testület segítségét, mert 19 alkalommal fizettünk ki születési támogatást 2008 óta. Ebbıl négy 
olyan támogatás volt, akik életvitelszerően nem Tengelicen laknak. A bizottság egy kicsit 
elgondolkodott azon, hogy szükséges e nekünk ıket támogatni. Ezt vagy ezeket az összegeket 
megspórolhatnánk arra, hogy egy kicsit több támogatás jusson az itt élı rászorulók 
támogatására, gyerekekre felnıttekre, idısekre. Az idén már a védını segített egy kicsit elıre 
látni és látjuk, hogy két ilyen szülés várható az idei évben is. Szeretnénk rendelet-módosítást 
kérni ezzel kapcsolatban. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a képviselı-testületet, 
hogy támogatják e a rendelet-módosítás elıkészítését a következı testületi ülésre? 
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: Szeretném megkérdezni, hogy ezt pontosan hogy gondolták. Teljesen 
eltörölni a 25 000 Ft-ot, vagy csak kivenni azokat, akik nem itt élnek életvitelszerően.  
 
Pámer Ildikó szoc. bizottság elnöke: Mind a két lehetıséget figyelembevettük. Arra 
gondoltunk, hogy ha ki is vesszük teljesen, az összeget beépítjük a költségvetésbe és 
rendkívüli támogatásként a tengelicen élık ugyanúgy megkaphatnák, mint eddig. Az is 
elfogadható lenne, hogy az állandó lakcím kifejezést szüntessük meg és építsük be valahogy 
másképpen. Tavaly ezzel itt 100 e Ft-ot megtakaríthattunk volna és más célra költhettünk 
volna.  
 
A képviselı-testület egyetértett azzal, hogy a következı testületi ülésre terjesszék elı a 
rendelet- módosítást.   
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
39 /2010. (V.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális bizottság munkájáról szóló 
beszámolót az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja.  
 
2. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy dolgozzon ki javaslatot a gyermekvédelmi 
támogatási rendszerrıl szóló 1/1998 (I.26.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – ezen belül a születési támogatást – érintı 
módosítására.  
 
Határidı: következı testületi ülés 
Felelıs: jegyzı 
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6./ Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának 
felülvizsgálata        
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden képviselı társam 
megkapta. Ebben a napirendi pontban két döntést kell hoznia a képviselı-testületnek. Az elsı 
határozatban arról döntenénk, hogy Tolna város is szeretne a társuláshoz csatlakozni, a másik 
döntés pedig a megállapodás módosításáról szólna.  
 
 
A polgármester felolvasta a határozati javaslatokat és a képviselı-testület ezután meghozta 
döntéseit.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
40 /2010. (V.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul Tolna Város 
Önkormányzatának a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társuláshoz történı 
csatlakozáshoz 
 
Határidı: közlésre azonnal 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
41 /2010. (V.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Szekszárd és Környéke 
Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodását.  
 
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására.  
 
Határidı: Közlésre azonnal 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
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7./ Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi 
költségvetésérıl, a polgármester beszámolója a Kistérségben végzett tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester       
 
 
Gáncs István polgármester: szintén kiküldött anyagról van szól. A kistérségnél fent lévı 
státusz ugyanaddig szól, ameddig a polgármesteri. A Szekszárdi Kistérség elnökségében 
foglalok helyet. Az elnökség 5 tagból áll, 26 települést foglal magába. Az én tevékenységem a 
társulásban nem elválasztható a kiküldött anyagtól. Az elnökség feladatai közé tartozik a 
közoktatási feladatok, a kistérségi szakmai fórumok megszervezése, a kistérségi 
sportstratégiák, a kistérségi közoktatási fejlesztési terv 2009. évi aktualizálása, 
mozgókönyvtári szolgáltatás, szociális feladatellátás, belsı ellenırzés, területfejlesztés. Több 
közös munka megvalósítása is volt a kistérségi együttmőködés keretében. Ide tartozik a téli és 
a tavaszi közmunka-program kiírása, felmérjük a környezı települések igényeit és arra 
próbálunk reagálni, vagy megfelelı létszámú támogatást a munkaügyi központtól kiharcolni, 
hogy az önkormányzatok igénybe tudják venni ezt a feladatot. Vannak közfoglalkoztatás-
szervezık. A tavalyi évben koordinátoroknak hívták ıket, 15 fıt foglalkoztatott a kistérség. 
Nekik az volt a feladatuk, hogy a közmunkásokat irányítsák, és adminisztratív feladatokat 
lássanak el. A szúnyoggyérítés rendszeresen a feladataink közé tartozik. A településekkel 
közösen szoktuk megbeszélni a gyérítés idıpontját. Tavaly elenyészı volt, tavaly elıtt pedig 
egyáltalán nem volt rá szükség, mert olyan volt az idıjárás, idén azonban biztos, hogy sokkal 
aktívabban kell részt venni a szúnyogirtásban. Általában földi és légi irtás van. A kistérségnél 
minden polgármester dolgozik, de nem mindenki ül az elnökségben. Az elnökségi tagoknak 
természetesen több dolguk van, viszont mindenkinek be kell számolnia a feladatairól.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
43 /2010. (V.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 

1. Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szekszárd és Térsége Többcélú  
       Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót  
       elfogadja. 
 
2. A Képviselı-testület elfogadja a polgármesternek a Kistérségben végzett   

             tevékenységérıl szóló beszámolót. 
 
       Határidı: Közlésre azonnal 
       Felelıs:   polgármester 
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8./ A Szekszárd-Tolnai Kistérség Kulturális és Közmővelıdési Stratégiája és Rövidtávú 
Operatív Programja     
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester       
 
 
Gáncs István polgármester: ez egy olyan program, amibe mi is szeretnénk részt venni. A 
kulturális és közmővelıdési stratégiába akkor fogunk igazán belépni, amikor ennek 
megteremtıdik az infrastrukturális feltétele. Itt munkahelyteremtésrıl van szó. Amikor a 
mővelıdési ház átadásra kerül, azzal egy idıben kell egy mővelıdés-szervezıt is felvennünk. 
Nem titkolt szándékunk, hogy ilyen végzettségő embert is keresünk, aki nem csak 
munkahelyet szeretne, hanem szeretne is itt dolgozni. Ebben az anyagban arról olvashatunk, 
hogy miben gondolkodik a Szekszárd-Tolnai Kistérség. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
44 /2010. (V.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Szekszárd-Tolnai Kistérség 
Kulturális és Közmővelıdési Stratégiája és Rövidtávú Operatív Programját  elfogadja.. 
 

 
     Határidı: Közlésre azonnal 
     Felelıs: Gáncs István polgármester 
 
 
9./ Egyebek 
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Homológia Kft. kezelıi hozzájárulásunkat kérte üzemanyagtöltı 
állomás létesítéséhez. Szeretném felolvasni a hozzánk érkezett levelet: 
„Tisztelt Képviselı-testület! Társaságunk a Homológia Kft. azzal a kéréssel fordul Önökhöz, 
hogy az általa Tengelicen, Gagarin majorban építeni tervezett üzemanyagkút ki- és 
bejáratának az Önkormányzat tulajdonában lévı 0245/11 és 0240/3 hrsz-ú úthoz történı 
csatlakozásához hozzájárulni szíveskedjenek.  
Kérjük továbbá, hogy az üzemanyagkút egyes részein  összegyőlı tiszta csapadékvizet a 
0240/3 hrsz-ú út É-i oldali árkába vezethessük. (Csak a tiszta olajjal nem veszélyeztetett 
területrıl.) 
Tájékoztatom továbbá a Testületet, hogy az üzemanyagkút tervezett formában történı 
megépítését kifejezetten annak jegyében kívánjuk megvalósítani, hogy a község vállalkozói 
és lakói számára lehetıvé tegyük ezen igények teljes körő és korlátok nélküli kielégítését. Az 
építéssel kapcsolatos környezetvédelmi, tőzvédelmi, munkavédelmi és közegészségügyi 
szabályok rendkívül szigorúak, nem tesznek különbséget egy nagy forgalmú autópálya vagy 
közút mellett üzemelı több százezer litert forgalmazó üzlet illetve a mi községünkben várható 
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üzlet között. Az hogy üzemi töltıállomás helyett közforgalmú töltıállomást építünk várhatóan 
8-10 millió Ft-os többletráfordítást jelent a társaság számára, ebbıl a VPOP által elıírt 
kezelési és számlázási szabályok mait semmi másra nem lehet majd használni 2 millió Ft. A 
fentiek miatt társaságunk alapvetı érdeke, hogy minél nagyobb körben vegyék igénybe ezt a 
szolgáltatást. Terveink szerint egy benzinkút (95-ös), egy gyorstöltéső és egy normáltöltéső 
gázolajkút kerül megépítésre. Kérem a Képviselı-testületet támogassa hozzájárulásával a 
beruházás megvalósítását, amely az engedélyezési tervdokumentáció elıírt melléklete.  
Köszönettel: Kövecsesné Prikkel Gabriella Homológia Kft.” 
Ezt a levelet megelızte egy másik kérelem, de az nem volt ennyire egyértelmő, ezért kértem, 
hogy tájékoztassák a képviselı-testületet és engem is egy kicsit bıvebben errıl a dologról. 
Ekkor küldték meg ezt a kérelmet, amelyben elég egyértelmően leírták szándékukat. Nem 
mobil kútról lenne szó, hanem egy normál, rendesen üzemeltetett benzinkútról. Van esetleg 
ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? 
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
45 /2010. (V.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint a tengelici 0240/3 hrsz-ú és a 

tengelici 0245/11 hrsz-ú út tulajdonosa és kezelıje, a kérelemhez csatolt helyszínrajz alapján 

hozzájárulását adja  a Homológia Kft. által  a tengelici 0245/37 hrsz-on  üzemanyagtöltı 

állomás létesítéséhez szükséges alábbi munkálatok elvégzéséhez: 

- a töltıállomás bejárati útjának a 0240/3 hrsz-ú úthoz való csatlakozásához, 

- a 0245/11 hrsz-ú földúthoz csatlakozó sárrázó megépítéséhez, 

- az összegyülekezı csapadékvíznek a 0240/3 hrsz-ú út Északi oldali árkába 

csıátereszen való bevezetéséhez valamint az árok szükség szerinti rendezéséhez. 

 
 
Határidı: Közlésre Azonnal 
Felelıs: Polgármester 
 
 
 
Gáncs István polgármester: 2 civil szervezetünk – Tengelic Községért Alapítvány és a 3T 
Civil Szervezet – nyújtott be a Duna-Mecsek Alapítványhoz pályázatot. A pályázati összeg 
350 000 Ft. Ehhez az önrészt már biztosította a képviselı-testület annak idején a 
költségvetésben. A játszótér pályázatát nem tartalmazta padok és asztalok telepítése, viszont a 
szervezet úgy ítéli meg, hogy erre igény lenne. Három asztalt szeretnének elhelyezni, egy 
fedettet és kettı nyitottat. A másik pályázati ötlet, hogy a temetıben kivágott fa helyett egy 
6X6 méteres könnyő szerkezetes, építési engedély alá nem tartozó esıbeállót szeretne 
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létesíteni. Azért hoztam be a testületi ülésre, mert ezek a tárgyak, létesítmények közterületre 
kerülnek. Kérdezem a testületet, hogy elfogadhatónak tartja e ezeket a kezdeményezéseket? 
 
A képviselı-testület támogatta mind a két kezdeményezést.  
 
 
Gáncs István polgármester: a következı egyebek napirendi pont a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázat. Akit a mi testületünk javasolt, azok mind megkapták a támogatást. Akiket 
kevesebb összeggel tudtunk mi támogatni, azokat a megye is támogatta.  
 
Tengelic-Szılıhegyen elkészültek az aszfaltozási munkák. Itt Tengelicen is a múlt hétvégén 
fejezték be a munkálatokat. 9 540 e Ft volt az összeg, amit ezekért a munkákért ki kellett 
fizetnünk.  
 
A következı, amirıl tájékoztatni szeretnénk a képviselı-testületet, az országos 
kompetenciamérés. Megkérem Szijártó József képviselıt, hogy ismertesse a testület tagjaival 
tájékoztatóját.  
 
Szijártó József képviselı: tisztelt polgármester úr, jegyzıasszony, képviselı társaim. 
Valamennyien tudjuk, hogy nagyon lényeges és fontos az intézményi munka megítélése. Úgy 
változtak a jogszabályok, hogy a közoktatási törvényben a minıségbiztosítással kapcsolatosan 
van egy olyan passzus, hogy nyilvánosságra kell hozni azokat az adatokat, amelyeket 
úgymond az országos kompetencia-mérésen elért az intézmény. 2007 óta a Zombai 
Intézményfenntartó társulás tagjaként nincs rendszeres beszámoló az intézményi munkáról. 
Ettıl függetlenül úgy gondolom, hogy olyan sarkalatos döntések, lényeges mérlegelésekhez 
nagyon fontos. Egy olyan beruházást élünk meg, ami - mondhatnám – korszakalkotó. 
Mindenképpen az a szándékom, és azért hoztam ide az eredményeket megismertetve a 
település vezetıségével, hogy valóban mindenki úgy értelmezze és úgy lássa, hogy azon 
munka, amit folytatunk mi ezzel a 11 fıvel nagy eredményeket takar. Próbáljuk meg közösen 
értelmezni a kiosztott táblákat. Ez egy olyan generált rendszer, amit központilag történı 
feldolgozás után minden egyes intézmény aki érintve voltak tavaly évben, több mint 10 éve 
már folyamatos mérés van több-kevesebb kihagyással. Ez azt jelenti, hogy kompetenciát 
mérnek, vagyis nem elsısorban azt, amit a pedagógus az órán tanít, hanem az ismereteknek az 
elsajátított jártasságok, készségek, tudásnak az alkalmazását méri. Erre olyan mérılapokat 
alkalmaznak, amit éppen a holnapi napon fogják megírni az országban a negyedik, hatodik, 
nyolcadik és tizedik osztályba járó gyerekek. Matematika és szövegértés területét taglalja ez a 
mérés. Ha a grafikonokat megnézzük matematika esetében, akkor ebben azt látjuk, hogy 
összességében az országban tavaly 2745 iskola – köztük a miénk is – elvégezte ezt a mérést. 
Ebben azt látjuk, hogy az országos mérési eredményeket összességében 2540 iskola írta meg 
nálunk gyengébben, velünk együtt hasonlóan 188 és nálunk jobb eredmény 17 volt. Ha 
hozzáteszem azt, hogy itt összehasonlítja országosan az összes iskolát, beleértve ebbe a 
fıvárosit, megyeit, hatosztályost, akkor ez egy nagyon jó eredmény. Ha a számok nyelvére 
lefordítjuk, akkor ez azt jelent, hogy nálunk 601 százalékpontot értek el a mi tanulóink, az 
országos átlag pedig 489 pont volt, ez összességében 112 ponttal haladja meg az országos 
átlagot. Az eddigi méréseink alapján is az országos átlaghoz közelítettünk, azt elérı pontokat 
szeretünk, de ez a teljesítmény egy nagyon pozitív és elıremutató.  A szövegértésnél 
ugyanúgy büszkék lehetünk az eredményeinkre, hiszen azt látjuk, hogy a szövegértés 
teljesítményünk 585 pont volt, az országos átlageredmény pedig 513. Ez azt jelenti, hogy 72 
ponttal meghaladtuk az országos átlagot. Ha megnézik a középsı oszlopot, azon láthatják a 
képviselı társak, hogy nálunk csak 36 iskola ért el jobb eredményt. Hozzá kell tenni azt is, 
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hogy ezt központilag javítják. Úgy történik a dolog, hogy egy ellenır – központilag kijelölt - 
végig kíséri a mérés folyamatát. İ ellenırzi tulajdonképpen ennek a szabályszerőségét és 
onnantól kezdve számukra semmiféle teendı nincs. A negyedik osztályos mérések eredménye 
is nagyon pozitív. Ebben az látszik, hogy a negyedikesek tekintetében méri az olvasást, a 
számolást, a gondolkodást és az írást, tehát a négy alapkészségnek a meglétét a kiépültség a 
begyakorlottság összehasonlításában. A kiépültség a helyes feladatmegoldást, a 
begyakorlottság pedig a feladattal eltöltött idıt jelenti. A kiépültségnél is és a 
begyakorlottságnál is a gyerekek elérik az országos átlagot. Az eredményeken az látszik, hogy 
lassabban dolgoztak, de az eredményekre mindenképpen büszkék lehetünk. Ezek a mérési 
eredmények nem a tantárgyi eredményességet mérik elsısorban, hanem készségeket, 
kompetenciákat mérnek. A múlt héten zajlott le az a tantárgyi vetélkedı sorozat, amit mi úgy 
neveztünk el, hogy körzeti tanulmányi verseny. Ezen Harc, Felsınána, Zomba és Tengelic 
iskolásai vettek részt 3. 4. 5. és 6. osztályos gyerekei. Az ott induló versenyzıink minden 
egyes évfolyamon 3-3 tanuló indulhatott. Összességében, ha az 1. 2. és 3. helyezéseket nézve 
ezen helyezéseknek több mint a felét elhoztuk. Matematikából és magyarból 4-4 elsı 
helyezést hoztunk el és a harmadik helyezéseknél pedig 5-öt. Én úgy gondolom, hogy 
valamennyien büszkék lehetünk arra a teljesítményre, arra a munkára, amit a kollegáim 
végeznek. Nyilvánvalóan fontos az, hogy  mindenki úgy tekintse és úgy kommentálja ezeket 
az eredményeket, hogy erre méltán lehetünk büszkék. Látszik, hogy folyamatosan megvan az 
a tanulólétszám, amire építeni lehet. Ha a finanszírozási lehetıségeink is adottak lesznek, 
akkor én bízom abban, hogy ez az eredményesség meghozza azt, hogy egy döntést tudjuk 
hozni, miszerint visszaállításra kerül a 7. és a 8. osztály. Köszönöm szépen.  
 
 
Gáncs István polgármester: én is köszönöm. Egyben szeretném az intézményvezetı úr által 
tolmácsolni gratulációmat a sikeres eredményhez.  
 
A játszótér átadása megtörtént, a hivatalos elszámolást elküldtük, hiánypótlásra visszajött egy 
féloldalnyi anyag. Egy sem olyan, amit nem tudunk pótolni. Elméletileg nemsokára 
megtörténik a pályázat elszámolása és visszakapjuk a ráfordított összeget.  
 
A mővelıdési ház tetıfelújítása lassan befejezıdik. Jövı héten lesz az átadás, június 1-jén 
veszi át a kivitelezı a mővelıdési ház felújítását. Onnantól kezdve november 14-ig építési 
területté lesz nyilvánítva. Az elkülönített költségvetésbe számolt kb. 7 millió Ft-nyi összeget 
nem fogjuk meghaladni a tetıfelújítással.  
 
Az iskola felújítással kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy kérem a pedagógusok és 
a gyerekek további türelmét. A felújítás némi zajjal és porral jár, de úgy gondolom érdemes 
türelmesnek lenni és nemsokára elkezdıdik a nyári szünet is. Reményeink szerint augusztus 
26-án át tudják adni az épületet. Nemcsak külsı, de belsı átalakítások is lesznek, amelyeket a 
pályázat nem tartalmazott. Mi azonban úgy ítéltük meg, hogy ezekre szükség lenne. Az 
árajánlat errıl a belsı átalakításról 2,7 millió Ft, de mi körülbelül 1 millió Ft-ig tudunk erre 
pénzt biztosítani. Ez az átalakítás természetesen a pályázatot nem veszélyezteti.  
 
Az Alisca Terra Kft. még mindig pereskedik a Dél-Kom Kft.-vel. A Dél-Kom Kft. a legfelsı 
bíróságon megnyert egy pert, mely szerint neki a bíróság 6 millió párszáz ezer Ft jár neki. Ezt 
az összeget az Alisca Terra Kft átutalta az önkormányzatnak és mi továbbutaltuk ezt a 
perköltséget. Most ismét megjelent a Dél-Kom Kft., hogy szeretne újra szolgáltatni a 
településen. Még egyszer fogunk nekik egy levelet írni, hogy errıl már határozott a képviselı-
testület.  



 18 

A viharral kapcsolatosan négy helyre kellett kihívni a tőzoltókat. Szívesen vesszük fel ezeket 
a jelentéseket, de az önkormányzat sok esetben nem tud eljárni. Ilyenkor érdemes rögtön az 
illetékeseknek jelenteni és onnan segítséget kérni.  
 
Barna Gyulát a Magyar Válogatottba beválogatták az ı sportágában és mehetne ki 
Olaszországba. Tudtommal több vállalkozót is megkeresett, mert 300-400 e Ft kellene a 
kiutazáshoz. Kérte az önkormányzatot, hogy valamivel támogassuk. Keressük a forrást, hogy 
hogyan tudnánk ıt 15-20 e Ft-tal támogatni. A támogatásra természetesen csak akkor tart 
igényt, ha a mi támogatásunkon kívül az összes többi pénzt össze tudja szedni a kijutáshoz. A 
kiutazás június 3. 4. 5. lenne, egészen közeli idıpont. A pénzügyi bizottság tárgyalta és 
hozzájárulását adta a támogatáshoz.  
 
Van egy pályázati felhívás, pályázat ifjúsági közösségfejlesztést elısegítı program. Ezt már a 
mővelıdési házra szeretnénk kiírni 2010. május 1-jétıl 2011 június 30-ig. A pályázat célja, 
hogy legyen legalább három olyan alkalom, amire a fiatalok tudatos közösségi szerepet 
vállalnak. Valami olyan dolgot hoznak össze, ami ezt a célt szolgálja. Ezért 400 e Ft-ot lehet 
nyerni. Holnap fogunk dönteni arról, hogy beadjuk e vagy nem. 10 % önerı szükséges hozzá. 
Fele összeget eszközbeszerzésre lehet fordítani, felét pedig ennek a programnak a 
megvalósítására.  
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
46 /2010. (V.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot nyújt be IFJ-GY-DD-10-    
     A/B Települési ifjúsági közösségfejlesztést elısegítı programsorozatok támogatására.  
 
2. Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges 50.000.-Ft önrészt saját forrásból  
    költségvetésének terhére biztosítja.  
 
Határidı: 2010. május  31 . 
Felelıs: polgármester 
 
 
 
Gáncs István polgármester: A Dél-dunántúli Humánerıforrás és Nonprofit Kft. olyan 
partnerségi megállapodást szeretne kötni a település polgármesterével, ami azt jelenti, hogy az 
önkormányzatnak a következı feladatai lennének ezzel kapcsolatban: a felmérést végzı 
szakemberek által kért, a munkavégzéshez szükséges információkat megadja, biztosítja az 
épületekrıl rendelkezésre álló építészeti, épületgépészeti terveket és az esetleges korábbi 
felülvizsgálatok eredményeit (amennyiben vannak), a kft. szakemberei részére a személyi 
adataikat is tartalmazó megbízóleveleket ad ki, amely segíti a lakossági felmérés gördülékeny 
elvégzését, hozzájárul, hogy az anonim lakossági felmérési eredményeket a kft. térségi 
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szinten feldolgozva használja, publikálja. Az atomerımő felvállalt egy olyan feladatot, hogy a 
lakosságban körülbelül 100 háztartást és az önkormányzat valamennyi épületét felmérné, 
hogy hogyan lehet átállni hıszigetelésre, nyílászáró cserére, pályázati anyagok elıkészítésére. 
Segítenek a pályázati anyag elkészítésében ingyenesen. Ez a lehetıség csak a TEIT 
településein belül van és semmiféle költséggel nem jár sem a lakosoknak, sem az 
önkormányzatnak. Ezek a szakemberek megfognak jelenni a településen igazolvánnyal és a 
településen szúrópróba szerően fel fogják mérni ezeket az ingatlanokat. Errıl döntést nem kell 
hozni, csak tájékoztatás jelleggel mondtam el a képviselı-testületnek.  
 
A háziorvosi szolgálatról annyit szeretnék elmondani, hogy a pályázatra érdemleges 
jelentkezı még nincs. Érdeklıdı volt, jegyzıasszony teljes körően tájékoztatta is. Két 
orvossal tárgyalunk – a kölesdi és a szedresi doktorurakkal - a helyettesítésrıl. Június 
közepéig be kell jelentetünk, hogy ki lesz a helyettesítı orvosunk augusztus 1-jét követıen. 
Vannak azonban olyan technikai problémát, amelyek most láttak napvilágot, amit az 
önkormányzatnak nagyon gyorsan kell eszközölni. Ez a probléma a nyilvántartásokat érinti. 
Viszont amíg ezt nem tesszük rendbe, addig ide helyettes orvos nem fog jönni.  
 
 
10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk 
 
A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs a képviselık részérıl és 
interpellációs jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt és bejelenti, hogy a képviselı-
testület zárt ülésen folytatja munkáját.  
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   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyzı 


