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J  E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 28-án 
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    gazdálk. üi. 
   Sarkadi Ferenc   tőzoltóparancsnok 
   Király Jánosné    pü. biz. tag 
 
    
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, a képviselı-testület 
tagjait, Sarkadi Ferenc tőzoltóparancsnok urat és Dömötör Zita doktornıt a mai testületi 
ülésen. Ez a testületi ülés több szempontból sem rendhagyó. A választás elıtt ez az utolsó 
testületi ülésünk. Eltelt négy év, négy munkával, nehéz döntéssekkel teli év. Tengelic 
település esetében a 9 fı testületi létszám 3 fıvel csökken a választásokat követıen. 
Szeretném ezen a testületi ülésen mindenkinek megköszönni, hogy megtisztelte az utolsó 
testületi ülést azzal, hogy eljött és lezárhatjuk ezt a négy évet.  
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Napirend elıtt:  
 
 
Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, az elızı ülést követıen tett 
intézkedésekrıl 
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester:  
 
- 66/2010.  Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 5. 
számú módosítását a Képviselı-testület elfogadta. Az elfogadásról szóló határozat a 
kistérséghez elküldésre került . 
- 67/2010.  Fadd Nagyközség Környezetvédelmi Programjával kapcsolatban észrevételt a 
képviselı-testület nem tett. Az errıl szóló határozatot Fadd megkapta. 
- 68/2010. A Képviselı-testület a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkezı polgárok 
védelme érdekében - törvényben biztosított - lakásingatlanra vonatkozó elıvásárlási jogával 
nem kíván élni. A megkeresı szervet a döntésrıl értesítettük. 
 
 
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 
 70/2010.(IX.28.) számú Képviselı-testületi határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesternek az 66/2010., 
67/2010., és a 68/2010. számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
elfogadja. 
 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:        Elıterjesztı: 
 
 
1./ Beszámoló a település tőzvédelmi helyzetérıl     Sarkadi Ferenc  
               tőzoltóparancsnok 
 
2./ Háziorvosi megbízási szerzıdés megtárgyalása     Gáncs István 
               polgármester 
  
3./ A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása    Gáncs István 
               polgármester 
 
 
4./ Beszámoló a 2010. évi I. félévi gazdálkodás helyzetérıl  Gáncs István  
          polgármester 
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5./ A helyi iparőzési adóról szóló 10/1999. (XI.25.)    Tolnai Lászlóné 
     önkormányzati rendelet módosítása     jegyzı 
 
6./ Beszámoló az önkormányzat 2007-2010. évi gazdasági   Gáncs István  
     programjának teljesülésérıl      polgármester 
 
7/ Beszámoló az étkeztetés alapszolgáltatásról    Tolnai Lászlóné 
          jegyzı 
 
8./ Döntés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázathoz  Gáncs István  
     történı csatlakozásról       polgármester 
 
9./ Paks Város településrendezési tervének véleményezése   Gáncs István 
          polgármester 
 
10./ Egyebek 
 
 
11./ 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./ Beszámoló a település tőzvédelmi helyzetérıl   
Elıterjesztı: Sarkadi Ferenc tőzoltóparancsnok 
 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden képviselıt-társam 
megkapta. Megkérem Sarkadi Ferenc tőzoltóparancsnok urat, hogy ismertesse a beszámolót.  
 
 
Sarkadi Ferenc tőzoltóparancsnok: köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt 
képviselı-testület! Írásban próbáltam részleteiben leírni, hogy milyen változások történtek a 
szekszárdi tőzoltóság életében illetve milyen jelentısebb eseményekre került sor. Néhány 
szóval egészíteném ki a beszámolót, nem szeretném senkinek az idejét rabolni. Realizálódtak 
2009. év végén a pályázati lehetıségek illetve átvettük az új gépjármőveket, 
gépjármőfecskendıt illetve egy középkategóriájú mőszaki mentıszert. Miért is volt ez a 
pályázat? Az M6-os autópályára a mőszaki mentések tőzoltása, biztosítása volt az elsıdleges 
cél, sajnálatos módon azt kell mondjam, hogy operatív beavatkozásokra is került már sor 
ezekkel az autókkal az autópályán történt események következtében. Remélem, hogy a 
következı beszámolómon azt tudom majd mondani, hogy ezek a számok szerencsére nem 
magasak. Néhány eseményt azért a média is közzétett, legutoljára egy kamion 
szalagkorlátokat átszakítva záróvonalra érkezett és ott kellett egy könnyő sérülést szenvedett 
gépkocsivezetınek a kimentésénél közremőködnünk. Szerencsére tragikus jellegő esemény az 
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autópálya átadását követıen nem történt, kisebb balesetek voltak, de azok szerencsésen 
végzıdtek. Összességében a pályázatokon kívül néhány gondolatot elmondanék a 
tőzoltósággal kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy itt a településen is tapasztalható volt a hirtelen 
nagy mennyiségő csapadék okozta veszélyhelyzet, illetve károk itt is érintették a település 
lakóit.  A tőzoltóságnak is ki kellett vennie a részét az ilyen jellegő beavatkozásokból. Ebbıl 
eredıen a 9 hónap alatt jóval több vonulást hajtottunk végre, mint az elızı teljes évben. A 
lényege az, hogy azt hiszem az idıjárás próbára tette a tőzoltóság állományát és eszközeit is. 
Mondhatni azt, hogy két héten keresztül folyamatosan 24 órás szolgálatban 24 órát dolgoztak 
a tőzoltók, szabadnapos állományt kellett berendelni ahhoz, hogy a lakossági bejelentéseket 
fel tudjuk számolni. A településre vonatkozó statisztika azonban egyértelmően bizonyítja, 
hogy javuló helyzet van Tengelic településen. Kevesebb volt a vonulások száma, mint az 
elızı évben. Hogy ez minek tudható be, azt egyértelmően nem lehet megmondani, a lényege 
az, hogy kevesebb tőzoltói jelenlét volt az idén januártól napjainkig, mint az elızı év 
ugyanezen intervallumában. Itt azért vegyes volt a kép, mert a bozóttőztıl a tőzfaldılésen át a 
fenyıfakivágásig minden volt, széles volt a spaletta. Úgy érzem, hogy minden problémát 
megoldott a tőzoltóság az önkormányzat segítségével és jelentısebb kár illetve személyi 
sérülés nélkül. Ami a tőzmegelızést, illetve a hatósági – szakhatósági tevékenységet illeti 6 
db szakhatósági eljárásban (aszfaltkeverı üzem, településrendezési terv, szociális otthon 
átalakítás, üzemanyagtöltı állomás, mővelıdési ház parkolójának kialakítás, iskola 
akadálymentesítés) vettünk részt és 2 db hatósági eljárásra (egy szárító ellenırzése, egy 
gépszemle) került sor ebben az évben a településen. Röviden ennyit szerettem volna 
kiegészítésül elmondani. Amennyiben van valakinek kérdése, kérése vagy tőzvédelemmel 
kapcsolatos felvetése, akkor megkérem, tegye meg.  
 
 
Gáncs István polgármester: Köszönjük szépen. Nekem lenne egy kérésem. Szeretném, ha 
karácsonykor újra igénybe tudnánk venni a létrás kocsit a falu karácsonyfája díszítésekor.  
 
 
Sarkadi Ferenc tőzoltóparancsnok: Bízom benne, hogy tudunk segíteni és jó lesz az autó és 
lehetıség lesz arra, hogy idıben feldíszítésre kerül a fa.  
 
 
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 
71 /2010. (IX.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolót 
elfogadja.  
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2./ Háziorvosi megbízási szerzıdés megtárgyalása 
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: mindenekelıtt szeretném megköszönni Vetró Katalin képviselı 
asszonynak, hogy hathatósan közbenjárt ebben az ügyben. Eddig úgy néz ki, hogy az orvos 
kérdés rendezıdik Tengelic településen. Még mielıtt valaki azt mondaná akár nekem, vagy 
valamelyik képviselınek, hogy pontosan azért ülünk itt, hogy ezeket a dolgokat elrendezzük, 
ne felejtsük el azt, hogy tucatnyi település van csak a megyében, ahol nincs háziorvos. Évek 
telnek el helyettesítéssel. A doktornı jelentkezése elıtt más nem adta be a pályázatát az 
állásra. Telefonos érdeklıdések voltak, de jelentkezı nem volt függetlenül attól, hogy a létezı 
minden helyen meghirdetésre került az állás. Településünkön a háziorvosi ellátásban 2010. 
augusztus 1-jétıl 2 körzet helyett csak 1 vegyes körzet mőködik az asszisztenciával. Ez 
természetesen a védınıi körzetre is igaz. Tehát, ha minden rendben lezajlik és a képviselı-
testület is úgy dönt, akkor év végén nem csak fogorvosi ellátása, hanem állandó háziorvosi 
ellátása is lesz a településnek. Ha a gyógyszertár megkapja Budapestrıl az engedélyeket, 
akkor az is kinyithat és megoldódik ez az ellátás is Tengelicen. Ez év december 1-jétıl 
szeretnénk a háziorvosi ellátást teljes munkaidıben újraindítani és így az egészségügyi 
szolgáltatás újra visszaállhat egy hosszabb távú koncepcióra. Szeretném még tájékoztatni a 
lakosságot arról, hogy a napi két óra helyettesítés az önkormányzatnak havi 750 e Ft-jába 
került. Arra kérem a lakosságot, hogy a leendı orvost is úgy becsüljék meg, mint az elızı 
orvos házaspárt. Röviden ennyit szerettem volna elmondani az egészségügyi szolgáltatásról. 
A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. Átadom a szót dr. 
Dömötör Zita doktornınek. 
 
 
Dr. Dömötör Zita háziorvos: köszönöm szépen. Dömötör Zitának hívnak. Az egyetem után én 
rögtön Szekszárdon, a belgyógyászati osztályon kezdtem el dolgozni hematológiai – 
onkológiai részlegen. 5 év után szakvizsgát tettem. Azután két gyermeket szültem és Fadd 
településen maradtam háziorvosnak. Elkezdtem, megtetszett és ott is maradtam 
háziorvosként. Egy dolog van, ami miatt itt tárgyalhatunk. A mai finanszírozás mellett az 
1300-as kártyaszámból sajnos kigazdálkodni egy rendelıt nem lehet. Emiatt is és más okok 
miatt is lehetek ma itt. Nincs is nagyon messze, Faddról körülbelül 20 perc alatt ide lehet érni. 
Nehéz volt a döntés, de végül úgy döntöttem, hogy beadom a pályázatot és önállóan, egyedül, 
vállalkozásba családorvosként kezdek dolgozni. A három év alatt Faddon kiderült, hogy 
nagyon szeretem csinálni és ezt szeretném csinálni. Magamról ennyit szerettem volna 
elmondani. A pályázatomon kívül annyit szeretnék elmondani, hogy a rendelési idı elég 
bıséges a napi két órához képest. Elıjegyzés alapján szeretném mindenképpen a rendelést 
valamilyen úton-módon megszervezni. Ez Faddon most már nagyon jól mőködik. Nehezen 
indult be, de aztán rájöttek a betegek, hogy ennek nagyon sok elınye van. Egyrészt azoknak, 
akik tényleg betegek, nem kell órákat ülni a rendelıben, a másik pedig, az hogy az 
egészségeseknek pedig nem kell a betegek között várakozniuk. Ezt mindenképpen szeretném 
bevezetni, tehát ha elfogadnak, akkor ennek a részleteit az asszisztensnıvel megbeszélem és 
errıl a lakosságot is tájékoztatni fogjuk. A másik dolog, amit tudok, hogy itt a vérvétel már 
mőködik valamilyen szinten. Én ezt olyan szempontból szeretném kiterjeszteni, hogy 
mindazok, akiknek nehézkes innen Szekszárdra elutazni – vagy a munkájuk miatt, vagy azért 
mert ágyhoz kötöttek – azoknak én mindenképpen itt Tengelicen – akár beteghez kijárva – 
szeretném ezt megoldani, mert ezt is látom Faddon, hogy nagyon jól tud mőködni. Nagyon 
szeretik a betegek, hogy nem kell Szekszárdra beutazni. A harmadik dolog – ami a 
pályázatban is szerepel - hogy belgyógyászat szakrendelés címén heti két órát szeretnék 
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rendelni. Ezt a két órát leginkább arra szeretném használni, hogy egyrészt a kismamáknak, 
akiknek kell a terhesség elején a belgyógyászati szakvizsgálat szintén nem kelljen beutazni 
Szekszárdra, másrészt pedig egy belgyógyászati szakrendelésen, ahol kevesebb beteget 
hívunk be sokkal több idı van szőrni a beteget. Tehát kicsit részletesebben, kicsit a családi 
háttérre kiterjedıen van idı átnézni a beteget. Fıként azokat várnám oda, akik egészségesek, 
de tudják, hogy a családban halmozottan szívérrendszeri betegség, vagy daganatos betegség 
elıfordult, mert náluk lehet leginkább úgymond megelızı módon gyógyítani. A következı 
dolog, amit szeretnék megvalósítani az, hogy azokat a betegeket, akik szívérrendszeri 
betegségen átestek elengedik haza a kórházból, idınként eljutnak rehabilitációs kezelésekre, 
valaki eljut, valaki nem. Ezt mi Faddon úgy oldottuk meg, hogy egy szakképzett 
gyógytornász segítségével hetente egyszer tartunk számukra egy rehabilitációs lehetıséget, 
ahol tornáznak. Az az alapprogram és amellett mindenféle szőrıvizsgálatot szervezünk, 
elıadásokat tartunk, messzirıl hívunk elıadókat, akik szintén ebben segítenek. Ez Faddon 
már nagyon jól mőködik. Volt, aki azóta már visszament dolgozni, a depressziótól nagyon sok 
beteg megmenekült, kimozdult belıle. Ezt mindenképpen szeretném megvalósítani. Nem azt 
mondom, hogy most az elsı évben. Azt gondolom, hogy az elsı év azzal fog telni, hogy az 
ember megismerje a betegeket. Ezért már elıre elnézést kérek, mert a rendelés az elsı 
idıkben biztosan lassan fog menni. Minden betegtıl szeretném elkérni az összes kórházi 
papírját, az eddig szedett gyógyszereit, minden eddigi történés úgy nagyjából fejben legyen 
illetve el kell hozni, mert mindent szeretnék átnézni, és berögzíteni. Nekem az újdonság lesz, 
hogy gyerekek is lesznek a körzetben, mert Faddon nem vegyes körzet volt. Ezt a védını 
segítségével igyekszem majd nagyon jól csinálni és belejönni. Ilyen szempontból szerencse, 
hogy viszonylag kevés gyerkıc van a településen. A kevéssel könnyebben fogok majd 
tanulni. Amit már most tudok és fontosnak tartok és biztos, hogy az anyukák majd fogják 
mondani, hogy nagyon sok az elhízott gyerek és a sportot fontosnak tartom. Nagyon fogom a 
gyerekek között erıltetni. Azt gondolom, hogy a gyerekekkel kapcsolatban a többi fog jönni 
magától. Ennyit szerettem volna tervként és magamról elmondani. Ha van esetleg valakinek 
kérdése, arra megpróbálok válaszolni.  
 
 
Vetró Katalin képviselı: Megköszönném polgármester úr köszönı szavait, de igazából nekem 
ebben semmiféle érdemem nincs. Nagyon örülök azonban, és azt gondolom, hogy ha 
megbecsüljük a doktornıt, akkor nagyon jó helyen lesz minálunk. Itt az emberek biztosan 
viszonozni fogják a gondoskodást a szeretetükkel. 
 
 
Gáncs István polgármester: mi is utána jártunk egy kicsit a dolgoknak – úgy gondolom, hogy 
mint polgármester ez egyfajta kötelezettség is részemrıl -. Jó visszajelzéseket kaptunk a 
doktornı személyével kapcsolatban és ennek nagyon örültünk. Azt szeretném még kiemelni, 
hogy a doktornı vállalkozásban fogja ellátni ezt a tevékenységet, tehát nem az 
önkormányzathoz fog tartozni. İ fogja kiválasztani a két asszisztens közül egyet, aki vele fog 
dolgozni. Az önkormányzatnak mind a két asszisztenssel meg kell szüntetni a 
munkajogviszonyát, hiszen már nem hozzánk fognak tartozni. A doktornı azonban csak az 
egyikıjüket fogja alkalmazni. Az orvosi rendelı épülete természetesen önkormányzati 
tulajdonban marad. Arról még mindenképpen szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a 
rendelés továbbra sem lesz kiterjesztve. Júliamajorból be tudnak járni a betegek, 
Jánosmajorból mindenkit behozunk a rendelésre, a szociális otthonban nem lesz rendelés, 
Tengelic-Szılıhegyen viszont továbbra is szeretném fenntartani azokat a körülményeket, 
amiket eddig.  Több százezer Ft értékben vásároltunk az utóbbi idıben számítógépeket az 
orvosi rendelıben, mert ott nagyon sok volt a lemaradás a technikai háttér tekintetében.  
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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 

 72/2010. (IX.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 
 
 1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a FAMILYMED Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társasággal 2010. június 21. napján kötött a háziorvosi alapellátás 
feltételeinek teljesítésére vonatkozó szerzıdést közös megegyezéssel 2010. november 30. 
napjával megszünteti.  
 
2. A képviselı-testület a mellékelt szerzıdés szerinti feltételekkel megbízza a 3ZR Dömötör 
Kft-t a háziorvosi alapellátási feladatok területi ellátási kötelezettséggel történı végzésére. 
 
3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogerıs mőködtetési engedély 
bemutatása esetén a 3ZR Dömötör Kft képviselıjével Dr. Dömötör Zitával a szerzıdést kösse 
meg. 
 
Határidı: 2010. október 15. 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
 
 
3./ A 2010. évi költségvetési rendelet 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 testület 
tagjaival a jelentést. A pénzügyi bizottság a rendelet-módosítást már tárgyalta és elfogadásra 
javasolta.  
 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézı: a második költségvetési módosításra azért van 
szükség, mert a beszámolónál indokolt volt már belenyúlni az elıirányzatokba. Másrészt 
pedig megérkeztek olyan bevételek, amelyeket eredetileg nem terveztünk. Ezeket röviden 
felsorolnám: a 2005. évben kötött életbiztosítások lejártak az idén. Ezek után 4 038 e Ft-ot 
kapott az önkormányzat. Ez az összeg az egyéb saját bevételeinket növelte. Ezzel az 
összeggel a kiadásoknál az általános tartalékunkat is növeltük. Még az áprilisi normatíva 
lemondásunk miatt 5 978 e Ft-tal csökkentették a jövedelemdifferenciálódás mérséklésére 
kapott állami támogatást. Ennyivel csökkentettük az átengedett központi adók elıirányzatát. 
Ez a csökkenés megjelenik az általános tartaléknál is. Itt mondanám el, hogy a félévi 
beszámolónál kellett elszámolni az iparőzési adó bevételekkel és az önkormányzatnak még 
lesz 7 153 e Ft visszafizetése. Ez azt jelenti, hogy ezt folyamatosan elkezdték visszavonni. 
Tehát év végéig ezzel a összeggel csökken az állami támogatása az önkormányzatunknak. 
Gyakorlatilag amit eltettünk általános tartalékba, azt el is viszi ez az elıirányzat csökkenés. 
Szintén a normatíva lemondás miatt csökkenés jelentkezik a normatív hozzájárulásoknál. Itt a 
szociális étkeztetésnél mondtunk le normatíváról. Ez 166 e Ft-os csökkenést jelentett. Illetve a 
félévi beszámolónál a normatív, kötött felhasználású támogatásoknál szerepeltettük a 
kiegészítı gyermekvédelmi támogatás elıirányzatát, ezt kellett helyesbítenünk. Itt így 31 e Ft-
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tal csökken ez az elıirányzat. Következı nagy tétel a támogatás értékő bevételek, aminél az 
összes elıirányzat növekedés 7 177 e Ft, a mőködési elıirányzatunk 1 472 e Ft-tal nıtt, ami a 
következı tételekbıl áll: a kisebbségi önkormányzat megkapta a feladatalapú támogatásának 
második részletet (77 e Ft), a mozgáskorlátozottak támogatására igényeltünk 59 e Ft-ot, itt 
szerepel a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a júliusi pénzbeli támogatás, amit a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülı gyermekek részére fizettünk (1 305 e Ft). 
Mindezek megjelentek a kiadási oldalon is. A kisebbségi önkormányzatnál 77 e Ft-tal növelte 
a dologi kiadásokat, a többi pedig a szociális juttatások elıirányzatánál jelentett emelkedést. 
A felhalmozási bevételeinknél a játszótér pályázati része megérkezett az önkormányzathoz 
(5 705 e Ft). Ez az összeg a kiadási oldalon is megjelent a beruházási kiadások között. 
Megtörtént az elızı évi pénzmaradvány elszámolása. A tavalyi év végén 64 746 e Ft 
pénzmaradvánnyal zártunk. Ebbıl 50 millió lett eredetileg betervezve. A fennmaradó 14 746 
e Ft-ból 61 e Ft-ot mőködési célra veszünk igénybe, ez részben a visszafizetési 
kötelezettségünket terheli illetve 20 e Ft a kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa. A 
többit pedig felhalmozási célra tesszük félre. Ez várhatóan a folyamatban lévı beruházásokra 
fog fordítódni. Így összességében 343 292 e Ft-ra nı a bevételi és a kiadási fıösszegünk is.  
 
 
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: 

 
17/2010. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 7/2010.(II.16.) 
számú rendelet módosításáról szóló 17/2010. (IX.30.) számú rendeletet az eredeti 
elıterjesztésnek megfelelıen. 
 
 
4./ Beszámoló a 2010. évi I. félévi gazdálkodás helyzetérıl    
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden képviselı-testületi 
tag megkaptam. A pénzügyi bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta. 
Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézıt, hogy ismertesse a testület tagjaival a 
napirendi pontot.  
 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézı: az önkormányzat június 30-ig beszámolót nyújt be. 
Ez alapján a költségvetési bevételek 54,12 %-ban teljesültek Ehhez képest a költségvetés 
kiadásai 47,91 %-kal realizálódtak. Ennek több oka is van. Van olyan bevétel, ami korábban 
érkezik, így magasabb arányban teljesül a bevétel, illetve vannak olyan kiadásaink, amik nagy 
része a második félévre tolódnak át. Egy dolgot szeretnék kiemelni. A helyi adóknál 35,13 % 
a teljesítés és ebbıl az iparőzési adó csak 30,88 %. Itt egy kicsit megijedtünk, amikor ezt a 
beszámolót készítettük, de közben kiderült, hogy már az éves terv teljesült a szeptemberi 
befizetésekkel. 
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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 
73 /2010. (IX.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010. évi gazdálkodás I. félévi 
helyzetérıl szóló beszámolót az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja. 
 
 
 
5./ A helyi iparőzési adóról szóló 10/1999. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítása 
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.  
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: mint ahogy a kiküldött tervezetben is szerepel, két kis módosításra 
lenne szükség a törvénymódosítások miatt. Az egyik az ideiglenes iparőzési tevékenységgel 
kapcsolatban, hogy mikor kell megfizetni az adót. Az eredeti rendelet így szólt: „ideiglenes 
iparőzési tevékenység után az adót legkésıbb a tevékenység befejezése napján kell 
megfizetni.” A módosítás pedig a következıképpen hangzik: „ideiglenes iparőzési 
tevékenység után az adót legkésıbb a tevékenység befejezése napját követı hónap 15. napjáig 
kell megfizetni, helyiség- és közterület-használat esetén annak díjával együtt.” A másik 
módosítás pedig a vállalkozó fogalmánál történik. Az többi felsorolás mellé az „egyéni 
cég”kifejezés is bekerült. Ezek lennének a rendelet módosításai.   
 
 
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: 

 
18/2010. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a Helyi iparőzési adóról szóló 10/1999.(XI.25.) számú rendelet 
módosításáról szóló 18/2010. (IX.30.) számú rendeletet az eredeti elıterjesztésnek 
megfelelıen. 
 
 
6./ Beszámoló az önkormányzat 2007-2010. évi gazdasági programjának teljesülésérıl 
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester      
 
 
Gáncs István polgármester: talán ez a legfontosabb napirendi pont az utolsó testületi ülésen. 
Itt kell elmondani minden olyan dolgot, amit terveztünk. Annak idején 2007-ben gazdasági 
programot írtunk az itt ülı képviselı társaimmal együtt, egyöntetően próbáltuk erre a ciklusra 
végigvetíteni azokat a terveket, amit meg kellene valósítani a 2010-es évig. Amikor ezt a 
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gazdasági programot írtuk 100 millió Ft hiánnyal rendelkezett az önkormányzat. Nagyon sok 
és nehéz döntést hozott ez a képviselı-testület, mire eddig eljutottunk. Úgy gondolom, hogy 
méltón kihúzhatja magát minden testületi tag a településen, hiszen nincs miért szégyenkezni 
az elmúlt ciklus után annál is inkább, mert sokan azzal is megelégedtek volna, hogy azt a 
hatalmas hiányt legalább 0-ra visszahozza a képviselı-testület. Ezt a gazdasági programot 
2007. március 19-én fogadta el a testület olyan elıirányzatokkal, melyeket természetesen a 
polgármester javasolt elfogadásra. Megmondom ıszintén, én magam sem gondoltam volna, 
hogy ebbıl a gazdasági programból ennyi minden megvalósításra kerül. Nem azért, mert nem 
vagyunk rá képesek, de az élet hoz-e olyan fordulatokat a település életében, ami miatt nagy 
dolog, hogy tudunk olyan fejlesztésekrıl beszélgetni, amik a mi településünkön jelenleg 
zajlanak vagy már befejezıdtek. Az egészségügyi ellátás a településen nagyon vékony 
lábakon állt és úgy néz ki, hogy sikerült mind a három részletét megoldani. Azt sem tudtuk 
2007-ben, hogy a mínusz 100 millióból hogyan lesz 0, amikor vállalkozó fizette ki az itt 
dolgozók bérét. A hivatal szertárában 2 db csákány, egy kapa és egy ásó volt, jelenleg pedig 
40 embert foglalkoztatunk közmunkában, és még sorolhatnám tovább.  A sok-sok munkához 
azonban párosult a szerencse is és úgy gondolom, hogy amit elterveztünk, azt meg is fogjuk 
tudni valósítani ebben a ciklusban. Ezúton szeretném én ezt most a testület tagjainak 
megköszönni, mert segítettek abban a munkában, bíztak abban, hogy amit elkezdtünk azt meg 
is tudjuk valósítani.. Tudom, hogy ezek nagy szavaknak tőnnek, de nagyon sok testület 
szeretne abban a cipıben járni, mint mi, hiszen közel 1500 önkormányzat áll a csıd szélén. 
Szeretném felolvasni a 2007. évi fejlesztési alapelvek 9 pontját, amit 2007-ben fogadott el ez 
a képviselı-testület:  
1, Bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése.  
Ez volt a 2007. és 2008-es évben a legfontosabb, amit a képviselı-testület elhatározott, hogy 
az önkormányzatot valahogyan vissza kell terelni a csıd közelébıl, hogy tovább tudjon 
mőködni.  
2, Az önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala szolgáltatásainak a lakosság 
„differenciált” igényéhez igazítása. 
Ebben arra köteleztük el magunkat, hogy szeretnénk, ha az önkormányzat és az összes 
intézményünk szolgáltatna és nem hivatal maradna.  
3, Szociális ellátásoknak az igényekhez igazodó biztosítása. 
4, Helyi kereskedelem, a kultúrált szórakozás, szabadidı egészséges eltöltése, illetve ezen 
vállalkozói törekvések támogatása.  
5, A gazdasági környezet és a kistérségi kapcsolatok élénkítése. 
6, Az idegenforgalmi adottságok kihasználása. 
7, Környezetvédelem, településtisztaság. 
8, Településszerkezeti adottságokból adódó hátrányok leküzdésére törekvés. 
9. Lakosság életminıségének javítása.  
Ezek voltak azok az alapelvek, amiket meghatároztunk és a fejlesztések alapján célul tőzte ki 
magának a képviselı-testület.  
A feladatok számbavételénél a következık kerültek felsorolásra:  
-  Utak és járdák, közterületek javítása, felújítása az éves költségvetésekben meghatározott    
    ütemezéssel. 
-  Tengelici Mővelıdési Ház felújítása, 
-  Központi köztemetı bekerítése, 
-  Orvosi rendelı felújítása, 
 - Iskolai épületek felújításának folytatása, akadálymentesítése 
-  Legalább egy szolgálati lakás felújítása. 
-  Polgármesteri Hivatal épületének felújítása,  
-  Külterületi orvosi rendelık akadálymentesítése, 
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-  Szelektív hulladékgyőjtés bevezetése 
-  Folyékony hulladék (szennyvíz) szervezett elszállítása azon településrészekrıl 
    hol szennyvízhálózat nem áll rendelkezésre, illetve a központi belterületen azon  
    ingatlanokról, ahol még nincs rákötés a szennyvízhálózatra. 
-  Önkormányzati tulajdonban levı ingatlanok olyan irányú  hasznosításának megvalósítása,  
   amely munkahelyek létesítésével jár, 
 - tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 
-  játszótér kialakítása a központi belterületen és szılıhegyen, 
-  három éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezésének megoldása, 
Ezek voltak azok a pontok, melyekre a képviselı-testület 2007. március 19-én elkötelezte 
magát és a négy éves cikluson belül megpróbálta ezt eszközölni.  
Szeretném felolvasni az önkormányzat 2007-2010. évi gazdasági programjának 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót:  
1.Bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése          
A 2007. évi költségvetés 103 millió Ft hiánnyal került elfogadásra, amely a költségvetés 
labilis mőködését irányozta elı. Ennek egyensúlyba hozására egy hosszabbtávú tervet 
fogadott el a testület, melyben két éven belül szeretnénk egyensúlyba hozni, stabilizálni az 
akkori költségvetést. A stabilitás elérésének fı elvei: az ÖNHIKI pályázat benyújtása az adott 
években, a gazdaságosság maximális kihasználtsága intézményen belüli és kívüli 
mőködésben, racionális döntések meghozatala a stabilitás megteremtése érdekében.  
Intézmények (mővelıdési ház) mőködésének leállítása,  Zomba Körzeti Intézményi 
Társuláshoz való csatlakozás ( 7-8 évfolyam megszüntetése). Adók racionális átdolgozása: 
szemétszállítási díj bevezetés, idegenforgalmi adó bevezetése, kommunális adó csökkentése.  
M6-os autópálya építésével befolyó többlet iparőzési adó ésszerő felhasználása. Paksi 
Atomerımő Zrt-vel kötött szerzıdés alapösszegének többszörösére emelése – 5 millióról Ft-
ról 25 millió Ft-ra, mely minden évben fix összegő és szabad felhasználású.  
„Kis államkincstár” létrehozása az önkormányzatnál (minden 10 ezer Ft összegő kiadás esetén 
a polgármester belegyezése szükséges, mind a hivatali mind az intézményi szinten) Külsı, 
nem helyi szervezetek támogatásának megszüntetése. 
Ezen intézkedések sorozata és a lassú építkezések eredményeképpen a 2010-es évben már 60 
millió Ft plusszal tudott fordulni az önkormányzat, melyet 100 %-ban visszaforgattunk a 
település különbözı ágainak fejlesztésére. 
2.Az önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala szolgáltatásainak a lakosság 
differenciált igényéhez igazítása 
Megvalósítani az ügyfélközpontú szolgáltatás bevezetése, teljeskörő ügyintézés elısegítése, 
valamint a nem helyben történı hatósági ügyek intézésének (okmányiroda, földhivatal) 
tájékoztatással való segítése.  
3.Szociális ellátásoknak az igényekhez igazodó biztosítása 
A 2005-ben elkészült szociális szolgáltatástervezési koncepcióban a szolgáltatások 
fejlesztésének fıbb irányai a következık voltak: házi segítségnyújtás bevezetése, 
tanyagondnoki szolgálat fejlesztése, speciális alapellátási formák lehetıség szerinti 
bevezetése,  családsegítı és gyermekjóléti szolgálat továbbfejlesztése.  
A felsorolt szolgáltatások közül a házi segítségnyújtás 2008. évtıl bevezetésre került az 
önkormányzat fenntartásában,  majd 2009. tavaszától már a Szekszárd és Környéke Szociális 
Alapszolgáltatási Társulás látja el a feladatokat, amelynek önkormányzatunk is tagja. Ennek 
megfelelıen a szociális rendeletünk is módosításra került. 
A tanyagondnoki szolgálat egy új személygépkocsival bıvült pályázati forrásból. 
A családsegítı és gyermekjóléti szolgálat fejlesztése is megtörtént, mivel az öt települést 
addig ellátó 1 személy helyett 3 fı – ezen belül Tengelicen 1 fı – látja el a feladatokat. 
Nem valósult meg  a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátásának megszervezése. 
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4.Helyi kereskedelem, a kultúrált szórakozás, szabadidı egészséges eltöltése, illetve ezen 
vállalkozói törekvések támogatása. 
A települési szintő piactér kialakítása zárt udvaron belül szilárd burkolattal, kiszolgáló 
pultokkal, parkolási lehetıséggel valamint nyilvános toalett  kialakításával megtörtént. 
A mővelıdési ház pályázaton történı felújítása jelenleg folyamatban van, elkészülte után 
megvalósulhat a településen a kulturális, közösségi élet fellendítése. 
Ide tartozik még  a település sportpályájának és környékének felújítása, az iskolai sportpálya 
felújítása, közterületi játszótér kialakítása. A kézilabda ifjúsági csapata megalakulásának 
támogatása, valamint a 3 T civil szervezet hivatalos megalakulásának támogatása. 
5.A gazdasági környezet és a kistérségi kapcsolatok élénkítése 
A Paksi Atomerımő Zrt.-vel kötött középtávú (10 év) szerzıdés megkötése, mely alapjául 
szolgál településünk fejlesztési stratégiájának. A pályázati lehetıségeink kihasználása 
(pályázatírás, lebonyolítás és nyomonkövetés) kistérségi szintő megoldása. A kistérségi 
kapcsolatok élénkítése, a kistérséghez tartozó települések vezetıinek (sportrendezvényen, 
tanácskozásokon, kulturális programokba való bevonása) révén valósult meg. Tengelic honlap 
létrehozása. Mozgókönyvtár létrehozása.  
6. Az idegenforgalmi adottságok kihasználása 
Települési hagyományırzı kiállítások (Tengelic, Szılıhegy) létrehozásának támogatása. 
Idegenforgalmi adó bevezetésének ezirányú felhasználása. Települési honlap szerkesztése, 
vendégházak kialakításának támogatása. 
7. Környezetvédelem, településtisztaság 
Kiépítésre került a szelektív hulladékgyőjtés 4 helyen, ebbıl egyik Szılıhegyen. A 
környezetvédelmi program még nem készült el, elsısorban anyagi fedezet hiánya miatt. 
Megvalósult belterületen és Szılıhegyen a központok virágosítása, a közcélú 
foglalkoztatással javult a zöldterületek gondozottsága. A civil szervezetek valamint a lakosság 
segítségével sikerült a tengelici valamint a Szılıhegyi köztemetıt is bekeríteni. 
Azon településrészeken, ahol nincs kiépítve a szennyvízrendszer, még nem valósult meg a 
folyékony települési hulladék szervezett elszállítása. A település szétszórt szerkezeti 
adottságai megnehezítik ennek megvalósítását. 
8.Települészerkezeti adottságokból adódó hátrányok leküzdésére törekvés. 
A szociális háló kiterjesztése külterületekre folyamatos, a házi segítségnyújtás Szılıhegyen 
már mőködik, a tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésével, az új autó beszerzésével több 
feladat elvégezhetı külterületeken. 
A munkanélküliek közmunka programba való bevonásával (30-40 fı/év) nemcsak a 
belterületen, hanem a külterületeken felmerülı zöldfelület-kezelési, karbantartási, javítási 
munkákat is sikerült folyamatosan elvégezni. Jánosmajorban  ivóvízminıség-javítási program 
valósult meg valamint az orvosi rendelıt és a vizesblokkot újítottuk fel. 
A közvilágítás korszerősítése megtörtént Felsıtengelicen 2007-ben, Júliamajorban 2008-ban. 
A szılıhegyi utak egy részét  felújítottuk  ( Ady u. Hunyadi u., Dózsa u., Bocskai u.),  
Júliamajorban pedig az egyik út zúzott kıvel való lefedése történt meg.   
9. Lakosság életminıségének javítása 
Az utak, járdák felújítása az elmúlt négy évben folyamatosan megtörtént,  felújításra került a 
Gagarin utca, Aradi utca, piactér, Gindli utca, Templomköz, Petıfi utca.  41 férıhelyes 
parkoló került  kialakításra( óvoda, iskola, sportcsarnok és a település központi részén). 
Az utak, járdák felújítása mellett  ingatlanjaink felújítása is megvalósult, így többek között az 
iskola,  szolgálati lakás, orvosi rendelı,  vállalkozók háza. 2010-ben felépült pályázati 
forrásból a játszótér és pihenıpark is. Közterületeken 21 db szemétgyőjtı került kihelyezésre, 
valamint 14 db kerékpártárolót alakítottunk ki. Saját fogorvos, háziorvos és gyógyszerész 
szolgálja a település egészségügyi ellátását. 
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Az önkormányzat a gazdasági társaságokkal, a vállalkozói szférával nem tudott 
településszintő munkahelyeket teremteni. Ennek okai az M6 autópálya megépítésének hiánya,  
a Szedres –Tengelic összekötı útszakasz felújításának hiánya valamint az általános, az ország 
egészére vonatkozó gazdasági helyzet. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés 
megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 
Ennyit szerettem volna errıl elmondani. Van egy-két dolog, amit nem sikerült megvalósítani, 
de úgy gondolom, hogy nagyon szép munkát végzett ez a testület a településen.  
 
 
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 
74 /2010. (IX.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 2007-2010. évi 
Gazdasági Programja végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi 
 
 
7/ Beszámoló az étkeztetés alapszolgáltatásról     
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı        
   
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag 
megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse az étkeztetés 
alapszolgáltatásról szóló beszámolót.  
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: a beszámolóra azért van szükség, mert jogszabály írja elı, hogy a 
szociális alapszolgáltatásról a képviselı-testület elıtt be kell számolni minden évben. Tavaly 
a tanyagondnoki beszámoló már elhangozott, most az étkeztetést szeretnénk és innentıl 
minden évben mind a kettırıl folyamatosan történik majd a beszámolás. Az étkeztetés már a 
90-es évek elejétıl folyamatosan mőködik a településen. Azt gondolom, hogy jól és 
hasznosan. A beszámoló a jogszabályi hivatkozásokkal kezdıdik, a következı évektıl 
azonban már csak azokat fogjuk leírni, amelyek az adott évben történtek a szolgáltatásban. 
Mind belterületen, mind pedig külterületen igénybe lehet venni az étkeztetést. Hétvégén ez a 
szolgáltatás nincs, viszont hétköznap igen. A kiszállítást a tanyagondnok végzi. A legtöbb 
külterületünkrıl mutatkozott igény erre a szolgáltatásra. A statisztikai kimutatásról annyit 
szeretnék elmondani, hogy a kolléganı az éves kimutatást úgy készítette el, hogy az 2009. 
évrıl szól havi lebontásban. Jelenleg úgy tőnik, hogy december hónapra egye kicsit 
lecsappant a létszám. Az étkeztetésre vonatkozó kérelmeket minden esetben a szociális 
bizottság bírálja el. 70 év felett már alanyi jogon jár az ellátás, a fiatalabbak vagy 
egészségkárosodás címén kapják meg, vagy pedig 67 %-os rokkantságra tekintettel. A 
szolgáltatás tárgyi háttere a tanyagondnoki autó. Diétás étkeztetést jelenleg sajnos nem tudunk 
biztosítani. A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. 
 
 
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 
75 /2010. (IX.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2009. évi étkeztetés szociális 
alapszolgáltatásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
8./ Döntés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázathoz történı csatlakozásról 
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag 
megkapta. Jelenleg a képviselı-testületnek egy elvi hozzájárulást kell adnia. Ezt minden 
évben megtesszük. Javasolom, hogy az eddigi elveinkhez hasonlóan támogassuk a 
pályázathoz való csatlakozást. 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 
76 /2010. (IX.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

 
 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete csatlakozni kíván a 2011. évi Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 
A képviselı-testület az Általános Szerzıdési Feltételek melléklete szerinti nyilatkozatot 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra. 
 
2. A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt 
példányát küldje meg az   OKM  Támogatáskezelı Igazgatóság részére.  
 
 
Határidı: 2010. szeptember 30. 
Felelıs: polgármester 
    
 
9./ Paks Város településrendezési tervének véleményezése    
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
           
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden képviselı-testületi 
tag megkapta. Ehhez én nem kívánok semmi hozzáfőzni.  
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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 
 77/2010. (IX.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete Paks Város Településrendezési tervének 
módosításával kapcsolatos észrevételt nem tesz s az eljárás további szakaszában sem kíván 
részt venni. 
 
 
Határidı: Közlésre azonnal 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
 
 
 
10./ Egyebek 
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: az egyebek napirendi pont elsı pontjában engedje meg a 
képviselı-testület, hogy tegyek egy javaslatot. Volt már errıl szó, de döntést nem hoztunk 
róla. Az utolsó tiszteletdíjunkról lemondva létrehoznánk egy alapot, amellyel a Református 
templomon található óra javítását segítenénk. Szeretném, ha ezzel valamelyik civil szervezet 
foglalkozna, vagy a 3T Civil Szervezet vagy a Tengelicért közalapítvány. Szeretném fél éven 
belül ezt az óramővet újra elindítani. Ez az óra az önkormányzat és a lakosság pénzén van 
kivilágítva, de mégsem megy. Kértünk a javításra árajánlatot, melynek összege közel 750 e 
Ft. Szeretném, ha az óra kivilágítása a mi nevünkhöz is főzıdne ezzel az alappal. Reméljük, 
hogy a település vállalkozói, lakosai – akik megtehetik –hozzájárulnak. Nem titkolt szándék, 
hogy a Kolbásztöltı fesztivál bevétele is az óra javítására fog fordítódni.  
 
 
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 
 78/2010. (IX.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt hogy minden képviselı 
lemond a 2010. szeptember havi képviselıi tiszteletdíjáról a Tengelic-i Református Templom 
órájának megjavítására létrehozandó alap javára. 
 
 
   Határidı: 2010. szeptember 30 
   Felelıs: Gáncs István polgármester 
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Gáncs István polgármester: az egyebek napirendi pont következı pontja a Fito-Ten Kft. 
haszonbérleti szerzıdésének módosítása. Az anyagot minden testületi tag megkapta. 
Megkérem Kászpári György alpolgármester urat, hogy ismertesse a módosításról a testületet. 
 
 
Kászpári György alpolgármester: Két területrıl van szó, az egyik az Alsótengelici 
területrészen van a szociális otthon mögött, ez 1,76661 ha alapterülető, 30,73 ak értékő. A 
másik pedig a Petıfi utcai kertek alatt van, 11,0972 ha területő, 260,78 ak értékő. A bérleti díj 
aranykorona értékben van meghatározva. A tavalyi évben 528 000 Ft volt a bérleti díja, az 
idei évben pedig 690 e Ft várható. A bérleti díj véleményünk szerint jól van meghatározva, 
hiszen mindekét fél jól jár, hiszen ha forintban lenne a bérleti díj meghatározva, akkor 
esetenként nem követné az inflációt. Környékünkön nem ad senki többet 60 kg búzánál.  
 
 
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 
79 /2010. (IX.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete  a FITO-TEN Kft-vel ( Tengelic 
Gagarinmajor 0245/36. hrsz. ) a tengelici 0435/2 hrsz-ú illetve 0427 hrsz-ú szántó mővelési 
területekre kötött haszonbérleti szerzıdését 2015. december 31. napjáig meghosszabbítja, a 
mellékelt haszonbérleti szerzıdésben foglaltak szerint.  
 
 
Határidı: közlésre azonnal. 
Felelıs: polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: az egyebek napirendi pont következı témája a 2010. évi II. félévi 
iskolatej programhoz való csatlakozás. Megkérem Szijártó József intézményvezetıt, hogy 
ismertesse a képviselı-testület tagjaival a napirendi pontot.  
 
 
Szijártó József intézményvezetı: felméréseink alapján az 56 óvodásból 40 gyerek az, aki 
rendszeresen fogyasztója lenne az iskolatejnek. Ott még meg tudják oldani, hogy ebbıl a 
tejbıl kakaót „varázsolnak”.  Az iskolások közül pedig a 107 gyerekbıl 90 az, aki igénybe 
venné a támogatás. Elıre is köszönöm a képviselı-testületnek a támogatást, hiszen az 
egészséges táplálkozás fontos.  
Az egészséges táplálkozást a tavalyi évtıl az iskola-almaprogram is támogatja. Ez nem az 
önkormányzat fennhatósága alá tartozó pályázat, hanem a társulás pályázza meg és ez a 
program most már körülbelül 1,5 hete tart. Úgy gondolom, megpróbáljuk azt, hogy háttérbe 
szorítjuk a chips-et, kólát, és az egészséges életmód felé próbáljuk terelgetni a gyerekeket.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolta.  
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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 
 80/2010. (IX.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

 
                
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2010. évi iskolatej program 
szabályozásáról szóló 169/2009(XII.18.) FVM rendelet alapján, 2010. szeptember 27-tıl  
2010. december 31-ig tartó idıszakban biztosítja a Tengelic-i Általános Iskolában és 
Óvodában a gyermekek ingyenes iskolatejjel való ellátását. 
A fedezetet költségvetésében biztosítja. 
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: szeretném tájékoztatni a képviselıt-testületet és a lakosságot is, 
hogy október 1-jétıl (péntek) 8 órától délután 2 óráig portaszolgálat fog mőködni az 
iskolában. A portaszolgálat azt jelenti, hogy ellenırzés nélkül se ki, se be nem mehet se diák 
se szülı. Bejelentkezéssel mehet csak be a tanáriba, bejelentkezéssel mehet csak be az 
igazgatóiba, a gyerekeket figyelmeztetheti, egyéb, gyors karbantartási munkákat lát majd el. 
Szeretnénk elkerülni a médiába kerülést. Ha ebbıl esetleg kellemetlenség adódna, akkor ezt 
az önkormányzat kezdeményezte, nem az iskola vezetése. Az önkormányzat alkalmazottja ül 
a portaszolgálatban és maximálisan együttmőködve az iskola vezetésével minden olyan 
feladatot ellát, amit a munkaköri leírása tartalmaz.  
 
 
A következı a Tengelici Sportegyesület kérelme. Szeretném felolvasni a kapott levelet: A 
Tengelici Sportegyesület (Tengelic, Kossuth u. 15.) vezetısége azzal a kéréssel fordul a T. 
Képviselı-testülethez, hogy az Egyesület 2010. évi 1 600 000 Ft összegő támogatását – 
amennyiben az önkormányzat költségvetése ezt lehetıvé teszi – szíveskedjenek 200 000 Ft 
összeggel 1 800 000 Ft-ra emelni. Indokaink:  

1. Az egyesület – hasonlóan az elmúlt évekhez – kizárólag az önkormányzat támogatja: 
2009. és 2010. években 1 600 000 Ft összeggel, melyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni.  

2. A 2010. évre várhatóan az adó 1 %-ból 57 000 Ft-ot kapunk az elmúlt évi 100 000 Ft-
hoz képest.  

3. A Wesselényi Sport Közalapítványhoz minden évben pályázatot nyújtunk be, de a sok 
pályázó és a kisebb keretösszeg miatt egyre kevesebb támogatást kapunk (2009. éven 
130 000 Ft-ot, 2010. évben 50 000 Ft-ot) 

4. Saját bevételeinket tagdíjtól és belépıkbıl nem tudjuk növelni.  
5. Csapataink ez évben egy bajnoki osztállyal feljebb szerepelnek, nagyobb létszámú 

bajnokságban. Emelkedett  a játékvezetıi díj, a nevezési díj, a versenyengedély díja és 
az utazási költség. Az egész évi csapadékos idıjárás miatt növekedtek a 
pályakarbantartáshoz szükséges gépek alkatrészköltségei is. Nıtt az üzemanyag 
felhasználás.  

Az érveket tovább nem sorolva kérjük a T. Képviselı-testületet, kérelmünk pozitív 
elbírálására.  
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Szeretném azt megkérdezni, hogy a kérelem ennek az évnek a kifutására vonatkozik e? 
 
Kászpári György alpolgármester: Igen. A 200 000 Ft hiányában veszélyben a Sportegyesület 
költségvetése.  
 
Gáncs István polgármester: Azt tudjuk, hogy a Sportegyesület kapja a legtöbb támogatást az 
önkormányzattól.  
 
Szijártó József képviselı: Ez a hiány veszélybe sodorja a mérkızések lejátszásának 
lehetıségét.  
 
Kászpári György alpolgármester: Egy mérkızésen a játékvezetı díja közel 30 000 Ft és az 
csak a játékvezetıi díj. Kevés a nézı. Míg tavaly fél évben 100 000 Ft volt a bevételünk a 
mérkızésekbık, az idén az elsı félévben 68 000 Ft. Az elmúlt hétvégén 17 nézı volt. 38 
labdarugónk van, akinek tudunk versenyzési lehetıséget biztosítani, a tömegsport keretén 
belül. Az eredményekrıl igazából nem akarok dicsekedni és nem is tudok. Míg az ifjúsági 
csapat körülbelül 60 %-os teljesítést nyújt, addig a felnıtt csapat a félévben az összes meccsét 
elveszítette sajnos. Errıl készítek majd az új testületnek egy beszámolót és abban fogok 
ezekre a dolgokra kitérni. Ami egyedülálló és talán az eredménytelenség egyik oka az, hogy 
mi helyiekkel szeretnénk megoldani ezt a tömegsportot. A képviselı-testülettıl is erre 
kaptunk felhatalmazást, ezt a pénzt – amit az önkormányzattól támogatásként kapunk - 
lehetıleg tengelici játékosok sportolására fordítsuk. 38 fıbıl 4 vidék játékos játszik. Ilyen 
egyesület nincs a környéken. Egyre inkább az a gyakorlat, hogy minden településrıl 
vállalkozók csábítanak jó játékosokat és azokat külön finanszírozzák. Ez 5-7 jó képességő 
játékos elcsábítását jelenti ami egy vállalkozónak 1,5-2 millió Ft-jába kerül. Tengelicen a 
kocsmáros kivételével nincs szponzora a csapatnak. Ez körülbelül éves szinte 100 000 Ft-ot 
tesz ki, amit Müller Tamásné ad a csapatnak. Ezen kívül senki nem támogatja. Eltőntek a 
csapat pártoló tagjai is. Igazából csak a belépıjegybıl és a tagdíjból vannak saját bevételeink. 
A tagdíjat növelni nem tudjuk. Mi a játékosoknak semmiféle pénzt nem adunk. Ha ez a 
koncepció változik, ha az önkormányzat úgy gondolja, hogy minıségi sportot szeretne, akkor 
az mind anyagiak függvénye. Ha tartjuk ezt a koncepciót, hogy tengelicieknek adjuk ezt a 
pénzt, akkor ez nem minden esetben párosul jó eredményekkel. Egy szerencsénk van, hogy 
nincs a csapat körül veszekedés, ami egy nagyon lényeges dolog. De a hosszú 
eredménytelenség elıbb-utóbb oda jut, hogy a vezetıségnek ki kell találnia, hogy érdemes e 
ebbe az osztályban szerepelni, vagy esetleg egy osztállyal lejjebb megyünk. Ha viszont egy 
osztállyal lejjebb megyünk, akkor ott nincs ifjúsági csapat. Ott elveszítünk 18 fiatalt, aki az 
utánpótlást jelenti. Elég sok a kérdés, de én bízom abban, hogy áthidaljuk ezt a problémát is 
és elıbb-utóbb eredményességhez vezet majd.  
 
Gáncs István polgármester: Tulajdonképpen nem kell errıl tovább beszélnünk. Egyértelmő, 
ha nem támogatjuk, nem tudják befejezni az idei bajnokságot.  
 
Gáncs Tamás képviselı: Más vállalkozókat kerestetek meg ezzel kapcsolatban. Nem mindjárt 
200 e Ft-tal, hanem esetleg kevesebb összegekkel? 
 
Kászpári György alpolgármester: Ha visszanézem az elmúlt 15 évet, akkor azt mondom, hogy 
az önkormányzat 15 évvel ezelıtt 30 000 Ft-tal támogatta az egyesületet. 10 évvel ezelıtt 
lépett be az önkormányzat, mint szponzor évi 300-400 e Ft-tal, azóta a vállalkozók 
folyamatosan kiléptek ebbıl a támogatásból. Egy vállalkozó – a Tenkop Rt. – segíti annyiban 
az egyesületet, hogy nem kell a vízre, villanyra fizetni, tehát ingyenesen adja a 
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sportlétesítményt állagmegóvás fejébe. Az állagmegóvás viszont nagy költségeket emészt fel 
ebbıl a támogatásból. A pálya karbantartása, fenntartása éves szinten megközelíti az 1 000 e 
Ft-ot. De meg is lehet nézni a létesítményt, jó állapotban van. Próbálkoztunk a 
Takarékszövetkezettel, a Dalmand Zrt.-vel, de mindenhonnan csak ígéreteket kaptunk.  
 
 
Gáncs István polgármester: Javasolom a Sportegyesület támogatást ebben az évben.  
 
 
Gáncs István polgármester: Szedres-Tengelic összekötı útszakasz felújításával kapcsolatban 
rémhírek járják a falut. Az utolsó tárgyaláson a Regionális Fejlesztési Igazgató volt itt 
Tengelicen és a Megyei Igazgató. Az egész elıkészítési szakaszban van, ami azt jelenti, hogy 
ha a közbeszerzések lezajlanak, és az új kormány feláll és a Regionális Fejlesztési Tanácsnál 
nem történik olyan változás, amiért ezt kihúzzák, akkor elméletileg 2001-es év második 
felében ezt az utat át fogják adni azokkal a tervekkel, melyekkel pluszban kiegészítettük. 
Természetesen mindent megmozgatunk ennek érdekében.  
 
Engedjék meg, hogy pár szóban ünnepélyesen lezárjam ezt a testületi ülést és ezt a négy éves 
ciklust. Szeretném mindenkinek megköszönni azt a munkát, amiben vállalták azt a feladatot, 
hogy a települést vezetik. Sok olyan döntést kellett hozni, ami nagyon nehéz döntés volt. 
Sokszor kellett áldozatot hozni, voltak olyan döntések, melyek nem keltettek pozitív 
benyomást. Sem a polgármestert, sem a képviselıket nem azért választják, nem azért vállaljuk 
el, hogy megdicsérjenek. Ezek a tisztségek nem errıl szólnak. Mi önös érdek nélkül a köz 
érdekeit nézzük és próbálunk érte tenni. A következı testület tagjainak száma 7 fıre csökken 
a polgármesterrel együtt, átszervezzük a bizottságokat is. Még egyszer megköszönöm 
mindenkinek a munkáját, segítségét, együttmőködését. Jó egészséget és további jó munkát 
kívánok mindenkinek.  
 
 
11./ 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. 
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   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyzı 


