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Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én
megtartott alakuló ülésérıl.

J EGYZİKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én
megtartott alakuló ülésérıl.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – hivatalos helyisége

Jelen vannak:

Gáncs István
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Jilling Tibor
Kajsza Béla
Kászpári György
Szijártó József

polgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal jelen levı meghívottak:

Tolnai Lászlóné
Pete Ildikó
Pallóné Király Erika
László József
Ignácz Judit

jegyzı
HVB elnök
védını
Cigány Kisebb. Képv.
Cigány Kisebb. Képv.

Kászpári György korelnök: Tisztelt Képviselı-testület, tisztelt Megjelentek! Alakuló ülésünk
kezdeteként kérem, hallgassuk meg a Himnuszt.
Nagy Tisztelettel köszöntöm a polgármestert, képviselı- társaimat, minden kedves megjelent
vendéget. 2010. október 3-án 1990 óta immáron hatodik alkalommal került sor polgármester
és önkormányzati képviselık általános választására. Tájékoztatom Önöket, hogy az alakuló
ülést a legidısebb települési képviselı, a korelnök vezeti a polgármester eskütételéig. E
tisztségemnél fogva megállapítom, hogy a megválasztott képviselı-testületi tagok közül 7 fı
jelen van, így az alakuló ülés határozatképes, azt megnyitom.
Ismertetem a meghívóban közöltek szerint az ülés napirendi javaslatát.
A korelnök ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Elıterjesztı:

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója

Pete Ildikó

a választás eredményérıl, megbízólevelek átadása
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HVB. elnök

2./ A képviselı-testület tagjai és a polgármester eskütétele

Pete Ildikó
HVB. elnök

3./ A polgármester programjának ismertetése

Gáncs István
polgármester

4./ Polgármester illetményének megállapítása

Kászpári György
korelnök

5./ Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
6/2003(V.31) önkormányzati rendelet módosítása

Tolnai Lászlóné
jegyzı

6./ Alpolgármester választása, eskütétele

Gáncs István
polgármester

7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Gáncs István
polgármester

8./ A képviselı-testület pénzügyi és szociális bizottságának
megválasztása, a bizottságok nem képviselı tagjainak eskütétele

Gáncs István
polgármester

9./. Önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló rendelet
tervezet megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

10./ Megbízás adása SZMSZ felülvizsgálatára

Gáncs István
polgármester

11./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

12./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a korelnök szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményérıl, megbízólevelek átadása
Elıterjesztı: Pete Ildikó HVB elnöke

Kászpári György korelnök: Felkérem Pete Ildikó a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
az elsı napirendi pont keretében tájékoztasson a választás eredményérıl és adja át a
megbízóleveleket.
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Pete Ildikó HVB elnök: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı-testület, Kedves
vendégek!
A köztársasági elnök 2010. október 3. napjára tőzte ki a polgármesterek és helyi
önkormányzati képviselık általános választását. A Helyi Választási Bizottság 1 polgármesterjelöltet és 10 képviselı jelöltet vett nyilvántartásba. Minden jelölt független jelöltként indult.
A választói névjegyzékekben összesen 1951 választásra jogosult személy szerepelt. Ebbıl
szavazóként megjelent 625 választópolgár, a választásra jogosultak 32 %-a. Négy évvel
ezelıtt 39,8 %-os volt a részvétel.
A helyi választás október 3-án törvényes rendben, mindenféle különös esemény nélkül zajlott
le. A választásokkal kapcsolatosan kifogás, vagy fellebbezés nem volt, ennek következtében a
választás eredménye véglegessé vált.
Ismertetem a helyi választás végleges eredményét:
Polgármester választás eredménye:
Szavazóként megjelentek száma 625 fı, Az urnákban levı szavazólapok száma 625 db,
érvénytelen szavazatok száma 36, érvényes szavazatok száma 589.
A polgármester-jelölt 589 érvényes szavazatot kapott. A helyi választási Bizottság
megállapította a választás eredményét.
A megválasztott polgármester Gáncs István független jelölt.
A egyéni listás képviselı választás eredménye:
Szavazóként megjelentek száma: 625 fı, az urnákban levı szavazólapok száma 625,
érvénytelen szavazólapok száma 18, érvényes szavazólapok száma 607 volt, az érvényes
szavazatok száma összesen 2783.
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként: (mindannyian független jelöltek)
Bátainé Réti Márta
Boda László
Gáncs Tamás József
Jilling Tibor
Kajsza Béla
Kászpári György
Müller Tamásné
Solymosi István
Strasszer János
Szijártó József

342
270
315
278
371
389
263
58
209
288

A választás eredményes volt. A lakosságszám alapján megválasztható képviselık száma: 6.
A megválasztott képviselık száma 6.
A egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselı-testület tagjai:
Kászpári György, Kajsza Béla, Bátainé Réti Márta, Gáncs Tamás József, Szijártó József,
Jilling Tibor.
A helyi választási bizottság- törvényi feltételek megléte alapján cigány kisebbségi választást
is kiírt. A kisebbségi választásról a kisebbségi testület alakuló ülésén fogok tájékoztatást adni.
Most pedig átadom a polgármesternek és a képviselıknek a megbízólevelet.

4

Pete Ildikó a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a polgármesternek és a képviselıknek a
megbízólevelet.
Pete Ildikó HVB elnök: Szívbıl gratulálok a megválasztott polgármesternek, a képviselıtestület tagjainak. Sok-sok munkasikert, sikeres együttmőködést kívánok. Kívánok továbbá
olyan körülményeket, lehetıségeket, amelyek következtében munkájukat siker koronázza, és
valóban Tengelic javát tudják szolgálni.

2./ A képviselı-testület tagjai és a polgármester eskütétele
Elıterjesztı: Pete Ildikó HVB elnök
Kászpári György korelnök: Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy vegye ki az
esküt a megválasztott képviselıktıl, majd a polgármestertıl. Kérem a jelen levıket, hogy az
eskü ideje alatt szíveskedjenek felállni.
A képviselık az esküt megfelelıen letették.
A képviselık a következı szövegő esküt tették:
„Én, ……… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megırzöm; a képviselıi tisztségembıl eredı feladataimat Tengelic fejlıdésének
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten
engem úgy segéljen.”
Ezt követıen Pete Ildikó felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület elıtt tegye le az
esküt, mondja utána az eskü szövegét.
„Én, Gáncs István esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megırzöm; a polgármesteri tisztségembıl eredı feladataimat Tengelic fejlıdésének
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten
engem úgy segéljen.”
Kászpári György korelnök: A továbbiakban átadom az ülés vezetését a polgármesternek.
Következik a polgármester programjának ismertetése.

3./ A polgármester programjának ismertetése
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Engedjék meg, hogy most mindenkit körbejárva gratuláljak a
tisztségéhez. Nagy szeretettel köszöntsem a Helyi Választási Bizottság Elnökét, megválasztott
képviselı társaimat, a jegyzıasszonyt és a megjelenteket. Szeretném megköszönni a helyi
választási bizottság valamennyi tagjának és a jegyzıasszonynak a lebonyolítást és minden
egyes állampolgárnak, aki a választáson részt vett és élt a szavazás lehetıségével. Viszonylag
kicsi volt a részvétel, ami valószínőleg köszönhetı annak, hogy egy polgármester-jelölt
indult. Köszönöm azoknak, akik megajándékoztak a bizalmukkal, hiszen a polgármester
állása bizalmi állás. Nagy megtiszteltetés volt, hogy akik eljöttek szavazni, rám szavaztak.
Úgy látszik, nem dolgozott a polgármester és a képviselı-testület hiába. Remélem a
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következı négy évben is - különösebb ígéretek nélkül – a realitások talaján maradva
megpróbáljuk úgy irányítani a települést, hogy mindenféle szempontból megfelelı település
legyen. A következı négy év stratégiailag teljesen más lesz, mint az elmúlt négy év. Hatalmas
változás fog történni a térségünkben az elkövetkezı években, ami a Paksi Atomerımő
bıvítése. Ez alapjaiban fogja megváltoztatnia a Paksi Atomerımő 15 km-es körzetében lévı
települések létét, felkészültségét, lehetıségeit. Kiemelt beruházás lesz az országban, egy
Bátaszék nagyságú település fog úgymond idetelepülni. Nem lakóparkokat, nem várost
hoznak létre, hanem 6-8 ezer ember fog ezen a projekten dolgozni. Minden egyes település
életében a legfontosabb a pénz. A körül forog minden, sok lehetıséget úgy tudunk
megvalósítani, ha odafigyelünk arra, hogy mit és mire költünk, ha vannak tartalékaink.
Jelenleg viszont azt látjuk, hogy semmivel nem lesznek jobbak a lehetıségeink az állami
támogatások terén, mint a tavaly évben. De ez az elsı olyan év, amikor elmondhatom nagy
megnyugvással és biztonságérzettel, hogy egészen kellemes körülményt tudunk kialakítani
mind szociális oldalon és intézmény-mőködésében, anyagi oldalon. Hosszú távú, kiszámítható
szerzıdéseink vannak a Paksi Atomerımővel és ezt tovább szeretnénk bıvíteni. Tudjuk azt,
hogy az idei választást követıen a 10 fı képviselı 6+1 fıre csökkent. Szeretném, ha
maximálisan együtt tudnánk mőködni mindenféle helyzetben, hiszen terveink vannak és
nagyon tágak lesznek a lehetıségeink. Azokat nem az állam fogja adni, hiszen a tervezett
pénzeszközökbıl már csak töredék áll rendelkezésre. A mi településünk nagyon jó esélyeket
használt ki és sok mindent meg tudott valósítani. A 2010-es évben minden egyes épületünkre
fel szeretnék tenni egy kis táblát, melyen az fog állni, hogy „a Paksi Atomerımő
támogatásával került felújításra”. Az önkormányzat nem rendelkezett olyan pénzeszközökkel,
melyekbıl vissza tudott volna fordítani a pályázatok önerejére, viszont az Erımő támogatása
alapján ezeket a pénzeszközöket megsokszoroztuk és ezért lehetett az, hogy a 2010-es évben
több mint 130 millió Ft fejlesztést tudtunk végrehajtani alig 20 millió Ft beforgatásával. A
következı években is hasonló elgondolással kell dolgoznia ennek a képviselı testületnek a
támogatásokkal, pénzbevételekkel kapcsolatban, mint ahogy az elızı testület tette. Minden
lehetıséggel maximálisan élni kell. Nemsokára megkezdıdnek a tárgyalások a TEIT
települések és az atomerımő között. A jelenlegi képviselı-testületnek meg kell mindent tenni
annak érdekében, hogy akár anyagiakban, akár szociális téren, akár mővelıdés terén a
településünk kiemelkedjen a környék települései közül. Erre jó program összeállításával –
gazdasági program – lehet készülni. Próbálni kell merészet és nagyot álmodni, de azért a
realitás talaján maradva. Nem akarjuk becsapni a lakosokat. Semmiféle megterhelı
intézkedést nem szeretnénk tenni az elkövetkezı évben, ami tovább terheli a lakosságot.
Elıször az elkövetkezı két évrıl szeretnék beszélni. A legfontosabb az iskola intézményének
megtartása. Ha a költségvetés úgy alakul és a számok úgy alakulnak, akkor a képviselıtestületen nem múlhat a 7.-8. osztály visszaállítása. Szeretnénk, ha 8 osztályos évfolyam
mőködne újra itt Tengelicen, ehhez azonban sok elıkészítı folyamat is társul. A társulásból
azonban semmiféleképpen nem szeretnénk kilépni. Az iskola kérdés nagyon fontos, mert ha
egy település az iskoláját elveszíti, akkor az magát a települést is elveszíti. Amikor ezt a
döntést meghoztuk, mérlegeltünk sok mindent. Úgy gondolom, szerencsére jól döntöttünk,
mert eltelt három év és jelenleg a visszaállítás lehetıségén gondolkodunk. Nem látom ennek
akadályát. Ez a legfontosabb döntés 2011-ben. Ezt meg fogja elızni egy iskolabusz
beszerzése. Nem lopkodni szeretnénk más településrıl a gyerekeket – ahogyan más
települések teszik -, hanem a közigazgatási területünkrıl szeretnénk ıket az iskolában
behordani. Ez az egyik legfontosabb dolog a következı évben. A másik a Tengelic - Szedres
összekötı útszakasz felújítása, mely létfontosságú annak érdekében, hogy a településünk
ajánlható legyen, érkezzenek új családok, az itt élıknek jobb legyen a közlekedési
lehetıségük, mert hiába fejlesztjük a települést, ha lassan már nem lehet megközelíteni. Ez
egy hatalmas beruházás, viszont lehetıség van arra, hogy 2011-ben ez a beruházás
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elkezdıdik. Szeretnénk a szellemi életet is visszaállítani a településen olyanra, mint amilyen
ezelıtt 15 évvel volt. A mővelıdési ház funkciói megváltoztak és szeretnénk megtalálni azt a
mőködési formát, ami a szellemi életet fellendíti. Ezek a felújítások nagyon fontos szerepet
játszanak, hiszen az már biztos, hogy az erımő bıvítése hamarosan megkezdıdik. Az viszont
nagyon sok ember közeledését, ideköltözését jelenti. Nem szeretnének azonban egy külön
városrészt kiépíteni, hanem különbözı településekre szeretnék ıket úgymond „beköltöztetni”.
Erre azonban ezeknek a TEIT településeknek fel kell készülniük. Rendbe kell tenniük az
egészségügyi ellátást, az iskolákat, óvodákat, mővelıdés házat, közutakat, ivóvízhálózatot,
szennyvízhálózatot, stb. Ezt a folyamatot kezdte el a mi önkormányzatunk és ezt is kell
folytatnunk. Nagyon fontos, hogy ezáltal az itt élı embereknek munkalehetıségeket tudunk
biztosítani. A lakosságot továbbra is mindenrıl tájékoztatni fogjuk, ahogyan azt eddig is
tettük. Van még egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék elmondani. Ezt megtettem az elızı
testület tagjaival is és most is ezt szeretném. Bárkivel bármikor szívesen politizálok akár
délelıtt, akár este, de a képviselı-testületi terembe nem szeretném semmilyen szinten a
politikát behozni. Itt azon kell munkálkodnunk, hogy a települést hogyan tudjuk elırevinni.
Kérem a képviselı-társaimat, hogy ebben támogassanak. Ezek voltak az elsı két év tervei. A
elkövetkezı négy év tervei között szerepel az összes vízelvezetı kitakarítása, ami egy
nagyobb horderejő munka. Szeretnénk az összes járdafelületet felújítani, szeretnénk a
közmunkaprogramot továbbfolytatni. Terveink között szerepel a Móra F. utca járdájának a
befejezése, illetve pályázat útján szeretnénk az imént említett utcának szilárd útburkolatot
adni. Fontos dolog volt, hogy a mi testületünk nagyon jól, hathatósan dolgozott. Míg máshol
vitatkoztak a különbözı döntéseken, addig a mi testületünk már rég túl volt a döntésen. Ezt a
munkát szeretném én az új testülettel továbbfolytatni. Fontos dolog, hogy nem szeretnék a
Szekszárdi Kistérségtıl leszakadni. Tovább szeretnénk mélyíteni azokat a lehetıségeket,
kapcsolatokat, amelyekkel eddig rendelkezünk, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a
legfontosabb nekünk az atomerımő támogatása, mert az önkormányzatunk ilyen sikereket e
nélkül a forrás nélkül nem érhetett volna el. Fontosnak tartom még a képviselı-testület
munkáján kívül a civilekkel való kapcsolat ápolását is. Ennyit szerettem volna röviden
elmondani és most szeretném visszaadni Kászpári György korelnök úrnak a szót.

4./ Polgármester illetményének megállapítása
Elıterjesztı: Kászpári György korelnök
Kászpári György korelnök: Tisztelt Képviselı-testület! A polgármester illetményének
meghatározása kötelezı napirendi pont az alakuló ülésen. Itt kell meghatározni a polgármester
illetményét, még akkor is, ha a korábbi polgármestert választották újra. Nyilvános ülésen kell
tárgyalni, mivel a polgármester illetménye, költségtérítése közérdekő adatnak minısül. A
polgármesterrel történt elızetes egyeztetés alapján kijelentem, hogy a polgármester a
döntéshozatalban nem vesz részt. Gáncs István megválasztott polgármester fıállású, mivel
jelöltként való bejelentkezésénél fıállásúként jelentkezett be és így választották meg. Ezért
részére illetményt kell megállapítani.
A polgármester illetményét a köztisztviselık
jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 43.§. (1) bekezdése szerint
megállapított illetményalap, ami jelenleg 38.650,-Ft, és a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló többször módosított
1994. évi LXIV. törvény 3.§. (2) bekezdése szerinti szorzószám szorzataként, összegszerően
kell megállapítani.
A LXIV. törvény 3.§. (2) bekezdése szorzószám kereteket határoz meg az egyes lakosszámú
településekre.
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A 1000- 2999 lakosú település esetén e szorzószám keret, 8,5- tıl 11.-ig van meghatározva.
Tehát az illetményt úgy kell megállapítani, hogy a 38.650,-Ft-os illetményalapot kell szorozni
az ismertetett határ közé esı szorzószámmal. Ennek megfelelıen a polgármester illetménye
alsó határa 328.525,-Ft, felsı határ pedig 425.150,-Ft. További szabály, hogy a megválasztott
polgármester illetménye nem lehet kevesebb, mint a korábbi polgármester illetménye. A
polgármester korábbi illetménye 390.000,-Ft volt.
Javaslom, hogy a képviselı-testület Gáncs István polgármester illetményét a megválasztásáról
2010. október 3-tıl kezdıdıen havi 420.000,-Ft-ban határozza meg, ami az illetményalap
10,8-szorosának felel meg. A javasolt határozatban összegszerően kell megállapítani az
illetményt.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a korelnök ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
81/2010. (X.12.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Gáncs István polgármester illetményét a
megválasztásától, 2010. október 3. napjától, a módosított 1994. évi LIIV. törvény 3.§. (2)
bekezdése alapján havi 420.000,Ft-ban állapítja meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tolnai Lászlóné jegyzı

Kászpári György korelnök: Köszönöm szépen és most átadom a szót a polgármester úrnak.

5./ Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2003. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı

Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot mindent testületi tag
a
megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a képviselıkkel
rendelet módosítását.
Tolnai Lászlóné jegyzı: a módosításra elsısorban azért van szükség, mert eddig az
alpolgármester megválasztásával kapcsolatos munkát – titkos szavazással – az ügyrendi
bizottság végezte. Az elızetes megbeszélések alapján azonban arra a döntésre jutottak a
képviselık, hogy mivel csökkent a képviselık létszáma, így nem biztos, hogy indokolt három
bizottságot fenntartani. A pénzügyi bizottság megtartása kötelezı 2000 fıs lakosságszám
felett. Illetve megtartanánk a szociális bizottságot is tehermentesítve a képviselı testületet a
segélyek elbírálásával. Így viszont az ügyrendi bizottság megszőnne, de a hatályos SZMSZünk három bizottságot sorol fel. Ez indokolta elsısorban a rendelet-módosítást. Az ügyrendi
bizottság eddig a rendelet-tervezetek véleményezését, az összeférhetetlenség kivizsgálását, a
titkos szavazások lebonyolítását látta el. Az összeférhetetlenség kivizsgálását ezután a
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pénzügyi bizottság látná el. A módosítás az elızetesen megküldött anyag szerint ezen kívül
még kisebb változásokat is tartalmaz, kérem azok elfogadását is.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A
szavazást követıen megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta:
19/2010. (X.12.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
6/2003.(V.31.) számú rendelet módosításáról szóló 19/2010. (X.12.) számú rendeletet az
eredeti elıterjesztésnek megfelelıen.

A polgármester szünetet rendelt el arra az idıre, amíg a jegyzı kihirdeti az elfogadott
rendeletet.

6./ Alpolgármester választása, eskütétele
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Az önkormányzati törvény 34.§.(1) bekezdés szerint a képviselıtestület saját tagjai közül, titkos szavazással a polgármester javaslatára a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. Az alpolgármester az szmsz
szerint társadalmi megbízatású lesz, és megválasztása után e minıségében esküt tesz a
képviselı-testület elıtt. Alpolgármesternek javasolom Kajsza Béla képviselıt megválasztani.
Kajsza Béla az elızetes egyeztetés során kijelentette, hogy vállalja a tisztséget. Zárt ülés
tartását nem kéri, és a szavazásban érintettség miatt nem kíván részt venni.
A titkos szavazás lebonyolítására, a szavazatok megszámolására javasolom egy
szavazatszámláló bizottság megválasztását, amely bizottság a szavazás eredményének
közlésével megszőnik. A bizottság elnökének Kászpári György képviselıt, tagjainak pedig
Gáncs Tamás József képviselıt és Bátainé Réti Márta képviselıt javasolom.
A javasolt személyek vállalják a tisztséget zárt ülés tartását nem kérik. Jelezték, hogy amikor
a személyükrıl szavaz a testület, akkor nem vesznek részt a szavazásban érintettség miatt.
Más javaslat a bizottsági tagok személyére van-e?

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és
azt szavazásra bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:

Tengelic Község Önkormányzatának
82/2010. (X.12.) számú Képviselı-testületi határozata
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Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az alpolgármester-választás
lebonyolítása érdekében szavazatszámláló bizottságot (ideiglenes) hoz létre a következı
képviselıkkel:
Kászpári György
elnök
Bátainé Réti Márta
tag
Gáncs Tamás József
tag
A bizottság a szavazás eredményének közlésével megszőnik.

Felkérem a bizottság tagjait készüljenek fel a szavazás lebonyolítására, és majd annak
megkezdése elıtt az elnök ismertesse a szavazás módját.
Gáncs István polgármester átadja a szót az elnök úrnak.
Kászpári György elnök: elıször is ismertetném a titkos szavazás menetét. Az Önkormányzat
Szervezeti és Mőködési Szabályzata kimondja, hogy a titkos szavazás borítékba helyezett
szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik. Szavazni igennel vagy nemmel
lehet.
Miután mindenki leszavazott, a szavazatszámláló bizottság az urna felbontása után
megszámolja a szavazatokat és az elnök ismerteti a szavazás eredményét. A titkos szavazásról
külön jegyzıkönyv készül.
Kérem a képviselı-társaimat, hogy készüljenek fel a szavazásra.
Gáncs István polgármester szünetet rendel el a szavazás idejére.
Kászpári György elnök ismerteti a szavazás eredményét. A szavazási jegyzıkönyv e
jegyzıkönyv mellékletét képzi.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
83/2010. (X.12.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 34.§.(1) bekezdése alapján Kajsza Béla képviselıt alpolgármesternek
választja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

A polgármester felkéri a megválasztott alpolgármestert, hogy az Ötv. rendelkezése alapján e
minıségben tegye le az esküt a képviselı-testület elıtt.
Kajsza Béla alpolgármester a következı szövegő esküt tette:
„Én, Kajsza Béla esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
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titkot megırzöm; a alpolgármesteri tisztségembıl eredı feladataimat Tengelic fejlıdésének
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten
engem úgy segéljen.”

7/ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Az 1994. évi LXIV. törvény szerint a képviselı-testület a
társadalmi megbízatású alpolgármesternek a kettıezer, illetve annál több lakosú településen
tiszteletdíjat állapít meg. Korábban az alpolgármester tiszteletdíja 40.000.-Ft volt, javasolom
hogy a képviselı-testület most is a 40.000.-Ft-ot állapítsa meg. Kajsza Béla alpolgármester
elızetesen úgy nyilatkozott, hogy nem vesz részt a szavazásban érintettség miatt.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
84/2010. (X.12.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Kajsza Béla alpolgármester részére,
megválasztásától havi 40.000-Ft tiszteletdíjat állapít meg.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

8./ A képviselı-testület pénzügyi és szociális bizottságának megválasztása, a bizottságok nem
képviselı tagjának eskütétele
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: A módosított szmsz szerint 3 tagú pénzügyi és 3 tagú szociális
bizottságot kell választani.
Elıször a pénzügyi bizottság tagjaira tennék javaslatot. Elızetes egyeztetés alapján a
pénzügyi bizottság elnökének javasolom megválasztani Szijártó József képviselı urat, a
bizottság további tagjainak pedig Jilling Tibor képviselı urat és Kászpári György képviselı
urat. A javasolt személyek vállalják a tisztséget. Jelezték, hogy amikor a személyükrıl szavaz
a testület, akkor nem vesznek részt a szavazásban érintettség miatt.
A pénzügyi bizottság elnökének javasolom Szijártó József képviselıt.
Mivel más javaslat nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja javaslatát. A szavazás
eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül Szijártó József képviselıt megválasztotta a pénzügyi bizottság elnökének.
Gáncs István polgármester: A pénzügyi bizottság tagjának javasolom Jilling Tibor képviselıt.
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Mivel más javaslat nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja javaslatát. A szavazás
eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül Jilling Tibor képviselıt megválasztotta a pénzügyi bizottság tagjának.
Gáncs István polgármester: A pénzügyi bizottság tagjának javasolom Kászpári György
képviselıt.
Mivel más javaslat nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja javaslatát. A szavazás
eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül Kászpári György képviselıt megválasztotta a pénzügyi bizottság tagjának.

A polgármester megállapítja, hogy a képviselı-testület az ismertetett szavazati arányokkal a
következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
85/2010. (X.12.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a pénzügyi állandó bizottság elnökének
és tagjainak a következı személyeket választja:
Szijártó József képviselı, elnök
Jilling Tibor képviselı, biz.tag
Kászpári György képviselı, biz.tag

Gáncs István polgármester: Továbbiakban a szociális bizottság tagjait kell megválasztani. Az
szmsz módosítása szerint 3 tagú lehet ez a bizottság is. Tagjainak javasolom: Gáncs Tamás
József képviselıt, akit egyben a bizottság elnökének is javasolok, Bátainé Réti Márta
képviselıt valamint Pallóné Király Erikát a bizottság nem képviselı tagjának. Mindannyian
jelezték, hogy amikor a személyükrıl szavaz a testület akkor nem vesznek részt a szavazásban
érintettség miatt.
A szociális bizottság elnökének javasolom Gáncs Tamás József képviselıt.
Mivel más javaslat nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja javaslatát. A szavazás
eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül Gáncs Tamás József képviselıt megválasztotta a szociális bizottság
elnökének.
Gáncs István polgármester: A szociális bizottság tagjának javasolom Bátainé Réti Márta
képviselıt.
Mivel más javaslat nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja javaslatát. A szavazás
eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül Jilling Tibor képviselıt megválasztotta a pénzügyi bizottság tagjának.
Gáncs István polgármester: A szociális bizottság nem képviselı tagjának javasolom Pallóné
Király Erikát.
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Mivel más javaslat nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja javaslatát. A szavazás
eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül Pallóné Király Erikát megválasztotta a pénzügyi bizottság nem képviselı
tagjának.

A polgármester megállapítja, hogy a képviselı-testület az ismertetett szavazati arányokkal a
következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
86/2010. (X.12.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális állandó bizottság elnökének
és tagjainak a következı személyeket választja:
Gáncs Tamás József, képviselı elnök
Bátainé Réti Márta képviselı, biz.tag
Pallóné Király Erika helyi lakos, a bizottság nem képviselı tagja

Gáncs István polgármester: A bizottság nem képviselı tagjának a megválasztását követıen
esküt kell tennie a képviselı-testület elıtt. Kérem, mondja utánam az eskü szövegét.
A képviselı-testület elıtt Pallóné Király Erika a szociális bizottság nem képviselı tagja a
következı esküt tette:
„Én, Pallóné Király Erika esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megırzöm; a bizottsági tisztségembıl eredı feladataimat Tengelic fejlıdésének
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten
engem úgy segéljen.”

9./ Önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV törvény 17.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV törvény 17.§. (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
l.§. A képviselı-testület tiszteletdíjat állapít meg - a polgármester és alpolgármester
kivételével - az önkormányzat képviselı-testülete tagjainak (továbbiakban: képviselı)
valamint a bizottságok képviselı és nem képviselı tagjainak.
2.§. (1) A képviselı havi 10.000,-Ft tiszteletdíjra jogosult (továbbiakban: alapdíj).
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(2) Azon képviselı tiszteletdíja, aki bizottsági tag,- több bizottsági tagság esetén is- az (1)
bekezdésben szabályozott alapdíjon felül havi 5.000,-Ft-tal növekszik.
3.§. A bizottsági elnökök tiszteletdíja- több tisztség, bizottsági tagság esetén is- az (1)
bekezdésben szabályozott alapdíjon felül havi 10.000,-Ft-tal növekszik.
4.§. A képviselı-testület bizottságának nem képviselı tagjai havi 5.000,-Ft tiszteletdíjra
jogosultak.
5.§. A tiszteletdíjat havonta a tárgyhónapot követı hó 5. napjáig kell folyósítani.
6.§. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. október
3.napjától kell alkalmazni. Egyidejőleg az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló
14/2006.(X.12.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A
szavazást követıen megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta:
20/2010. (X.13.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat Képviselık tiszteletdíjáról szóló 20/2010.
(X.13.) számú rendeletet az eredeti elıterjesztésnek megfelelıen.

10./ Megbízás adása SZMSZ felülvizsgálatára
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Az önkormányzati törvény írja elı, hogy a képviselıtestületeknek az önkormányzati választást követıen 6 hónapon belül felül kell vizsgálni a
szervezeti és mőködési szabályzatukat. Kérem a testület megbízását, a módosító javaslatok
elıkészítésére, hogy 2011. márciusi testületi ülésre elvégezhessük a felülvizsgálatot.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
87/2010. (X.12.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzat
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának felülvizsgálatáról gondoskodjon, és a módosító
javaslatokat terjessze a 2011. március havi képviselı-testület elé.

Határidı: 2011. március 31.
Felelıs: Tolnai Lászlóné jegyzı
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11./ Egyebek

Gáncs István polgármester: Az önkormányzati törvény 91. § (7) bekezdése értelmében „a
gazdasági programot a képviselı-testület az alakuló ülését követı hat hónapon belül fogadja
el, ha az egy választási ciklus idejére szól.
Ha a meglévı gazdasági program az elızı ciklusidın túlnyúló, úgy azt az újonnan
megválasztott képviselı-testület az alakuló ülését követı hat hónapon belül köteles
felülvizsgálni, és legalább a ciklusidı végéig kiegészíteni vagy módosítani.” Tengelic Község
Képviselı-testülete az Önkormányzat 2007-2010. évre vonatkozó gazdasági programját 2007.
évben készítette el.
Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselı-testület kérje fel a polgármestert, hogy készítse
elı és terjessze a testület elé elfogadás céljából 2011. március 31. napjáig az önkormányzat
gazdasági programját.

Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
88/2010. (X.12.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 91. § (7) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy készítse elı az
Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programját, és azt terjessze jóváhagyás
céljából a Képviselı-testület elé.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági program elkészítéséhez az
elıkészítés során kérjen javaslatot:
– a képviselı-testület tagjaitól,
– a bizottságoktól,
Határidı: 2011. március 31.
Felelıs: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: A Tolnai Víz- és Csatornamő közös tulajdon megszüntetésére
irányuló szerzıdés-tervezetet küldött az önkormányzatunknak. Régen a Tolnai Víz- és
Csatornamőhöz tartozott az ivóvíz ellátásunk. 2005-ben történt egy változás, attól kezdve a
Dunaág Kft-hez került át a település ivóvíz ellátása. A Csatornamő telephelyén vannak
különbözı ingatlanok, melyekhez tartozik egy irodaépület is. Ezeknek 13 tulajdonosa van,
szeretnének ha ezt az irodaépületet megváltaná Tolna. Tulajdonképpen azért küldték ezt a
szerzıdést, mert kifizetnék nekünk azt az 640/10000 tulajdoni hányadot, ami 1 408 000 Ft.
Ennyi illeti meg a mi településünket és akkor ez az ügy lezárulna. Erre szeretnék a testülettıl
meghatalmazást kérni.
Szijártó József képviselı: Ezt mind a 13 település képviselı-testületének el kell fogadnia?
Gáncs István polgármester: Igen, mert csak akkor kapjuk meg a pénzt.
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Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
89/2010. (X.12.) számú Képviselı-testületi határozata
1. Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 640/10000-ed részben tulajdonában
lévı Tolna belterület 799 hrsz alatt felvett, kivett vízmő megnevezéső osztatlan közös
tulajdonú ingatlan tulajdonrészét Tolna Város Önkormányzatának eladja a felajánlott
1 408 000 Ft-os vételárért.
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés megkötésére.
Határidı: azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

12./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs a képviselık részérıl és
interpellációs jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt és az alakuló ülést bezárja.

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyzı
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