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JEGYZİKÖNYV

Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 16-án
megtartott rendkívüli ülésérıl.

J EGYZİKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 16-án
megtartott rendkívüli ülésérıl.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – hivatalos helyisége

Jelen vannak:

Gáncs István
Kászpári György
Boda László
Farkas Dénes Árpád
Gáncs Tamás
Müller Tamásné
Pámer Ildikó
Szijártó József
Vetró Katalin

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal jelen levı meghívottak:

Tolnai Lászlóné

jegyzı

Távolmaradását bejelentette:

Jilling Tibor

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 polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
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Napirendi javaslat:

Elıterjesztı:

1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Tolnai Lászlóné
jegyzı

2./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

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./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a testület tagjaival a
napirendi pontot.

Tolnai Lászlóné jegyzı: szeretném röviden ismertetni a testület tagjaival a napirendi pontot.
Az elızı helyi választási bizottság mandátuma addig tart, amíg meg nem választja az újat. İk
részt vettek nemrég egy bizottsági ülésen, mivel ki kellett tőzni a kisebbségi választásokat és
az a helyi választási bizottság feladata volt. Az új helyi választási bizottságot augusztus 22-ig
kell megválasztani. Viszont augusztus 22-ig már jelentkezhetnek jelölı szervezetek, és akkor
a bizottságnak már feladata lehet. Három fıt kell megválasztani rendes tagnak és kettı fıt
pedig póttagnak. Erre azért van szükség, mert ha valaki nem tud a bizottsági ülésen részt
venni, akkor be lehet hívni a póttagot. Mindegyikıjük elvállalta a tagságot. Bódai Jánosné,
Patai Pálné és Fodor József Attila eddig is tagok volt, ık újra elvállalják. Két új tag lenne,
Pete Ildikó és Martos Istvánné. Mindegyikıjük elvállalta, jelenleg még összeférhetetlenség
nincs. Érdeklıdtünk már, semmilyen rokonságról nem tudunk, akik a választáson indulnának.
Ha mégis adódik összeférhetetlenség, akkor azt bejelentik. Tehát, ezt az öt embert javasolom
HVB tagnak.
A kisebbségi választással kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy 59-en jelentkeztek a
kisebbségi választói jegyzékbe, ennyi ember fog elmenni választani, és négy jelöltre kell
leadni a voksukat. Az önkormányzati választáson 6 egyéni listás képviselı jelöltre lehet
leadni a voksokat, plusz a polgármester. Megbeszéltük a polgármester úrral, hogy a HVB
tagjai e hét szerdán jönnek esküdt tenni, meglesz az alakuló ülésük és onnantól elkezdhetnek
dolgozni.
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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
61 /2010. (VIII.16.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23.§. (2) bekezdése alapján a helyi választási bizottság tagjainak választja:
Bódai Jánosné
Patai Pálné
Pete Ildikó
Póttagok:
Martos Istvánné
Fodor József Attila

Tengelic Óvoda u.2.
Tengelic Gyimesi u.24
Tengelic Júliamajor

Tengelic Bezerédj u.21.
Tengelic Aradi u.7.

Határidı: Azonnal
Felelıs: Tolnai Lászlóné jegyzı

2./ Egyebek
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi pont elsı témája a településrendezési terv
módosítása. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a testület tagjaival a
módosítás szükségességét.

Tolnai Lászlóné jegyzı: a májusi testületi ülésen a képviselı-testület elfogadta a
településrendezési terv módosítását. Viszont az Állami Fıépítész záró véleménye még nem
érkezett meg, mert az csak július elején érkezett meg az önkormányzatunkhoz. Így azonban
nem fogadhatta volna el a testület a rendezési terv módosítását. A Fıépítész a záró
véleményét az alábbiakban adta meg: „A terve megoldásokkal egyetértek, elfogadását
ajánlom az önkormányzat számára.” Éppen ezért most a következı a teendı: a
településszerkezeti terv módosításáról szóló elfogadó határozatot vissza kell vonni és egy
másik határozattal újból elfogadni, valamint a helyi építési szabályzat módosításáról szóló
rendeletet hatályon kívül kell helyezni és egy új számon új rendeletet kell alkotni.
A polgármester elıször megszavaztatja a két határozatot, ezt követıen pedig a két rendeletet.
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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
62 /2010. (VIII.16.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 38/2010.(V.25.) számú határozatát –
melyben elfogadja a településrendezési terv 2. számú módosítását – visszavonja.
Határidı: 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
63 /2010. (VIII.16.) 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: Azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

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:

15/2010. (VIII.17.) számú önkormányzati rendelet

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a község szabályozási Tervének jóváhagyásáról és helyi építési
szabályzatának megállapításáról szóló 2/2006.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 12/2010. (V.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 15/2010.
(VIII.17.) számú rendeletét az eredeti elıterjesztésnek megfelelıen.
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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:
16/2010. (VIII.17.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a Község Szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési
szabályzatának megállapításáról szóló 2/2006.(II.16.) számú rendelet módosításáról szóló
16/2010. (VIII.17.) számú rendeletet az eredeti elıterjesztésnek megfelelıen.

Gáncs István polgármester: mindenkit szeretettel meghívok 2010. augusztus 30-án, hétfın
16:30 órakor az iskola hivatalos ünnepélyes tanévnyitója. A tanévnyitó után körbejárjuk az
iskolát és utána lesz egy állófogadás.
Elıreláthatólag 2010. október 30-án adják át a mővelıdési házat. Ott lesz egy kis megcsúszás,
mert nem tudtuk a 40 %-ot készre jelenteni az MVH felé, így az év vége felé az akkori
testületnek gondolkodnia kell azon, hogy ott hogyan finanszírozza a helyzetet anyagi
szempontból.

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
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyzı
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