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J  E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én 
megtartott ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem 
 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kajsza Béla    alpolgármester 
   Bátainé Réti Márta   képviselı 
   Gáncs Tamás József   képviselı 
   Jilling Tibor    képviselı 
   Kászpári György   képviselı 
   Szijártó József    képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal jelen levı meghívottak: 
 
 
                        Tolnai Lászlóné                jegyzı 
   Barabás Ildikó    gazd. üi. 
    
 
Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 7 fı képviselı-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a 
továbbiakban vezeti. 
    
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzıasszonyt, 
képviselı-társaimat és minden megjelent vendéget. A napirendi pontok elıtt szeretném 
tájékoztatni a lakosságot – de talán már a híradásokból is tájékozódtak arról, hogy a Tarr 
Kft.- aki a falutévé mősorszórását biztosítja - havi 25 000 Ft-ra emelte fel a díját, amit a 
mőködtetı alapítványnak kellene kifizetnie. A falutévét nem az önkormányzat tartja fent, 
nem mi üzemeltetjük, hanem a Tengelic Községért Alapítvány. Ez évente 300 000 Ft 
költséget jelent. Éppen a mai újságban jelent meg ezzel kapcsolatban egy cikk, miszerint 
ennek az összeg a bevezetésével a kistelepülések falutévéje megpecsételıdött. Eleve a 
mőködési költség sem kevés, amihez az önkormányzat hozzájárul, ehhez már nem nagyon 
tudunk több pénzt hozzátenni. Egy-két héten belül közvélemény-kutatást fogunk tartani a 
településen ezzel kapcsolatban. Minden házhoz elmennek a kollégák és meg fogják kérdezni, 
hogy hányan nézik a településünkön a falutévét. A megadott számadatokból fogjuk eldönteni 
azt, hogy mőködtetjük-e tovább a falutévét. Eddig is sok olyan hátrány ért bennünket, hiszen 
ezt a csatornát csak a településen lehetett fogni és más településrészünkön nem. Február 
hónapban errıl a témáról döntés fog születni és arról természetesen a lakosságot is 
tájékoztatni fogjuk.  
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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:  
- 115/2010.  Együttmőködési megállapodás elfogadása a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal. Az együttmőködési megállapodást a polgármester és a kisebbségi elnöke 
aláírta. 
-116/2010. 2011. évre 20 millió Ft folyószámla hitelkeret igénybevételérıl döntés. A 
szerzıdés megkötése folyamatban van. 
-117 /2010. A képviselı-testület úgy határozott, hogy a 2011-2012-es nevelési évben Tengelic 
Szılıhegyen óvodai csoportot nem indít. Az errıl szóló határozatot a kezdeményezıknek 
elpostáztuk. 
 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejő 
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-
testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta. 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 1/2011. (I.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesternek a 115/2010., 
116/2010., és a 117/2010. számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
elfogadja. 
 
 
Tájékoztatom a képviselı-testület tagjait, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz képest 
változás történt. A napirendi pontok egy 2. ponttal egészül ki, melyben a faluház használati 
szabályzatát tárgyaljuk meg.  
 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
 
Napirendi javaslat:        Elıterjesztı: 
 
 
1./  Az önkormányzat  2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010(II.16) Gáncs István  
      számú rendelet módosítása      polgármester 
                     
2./ A Tengelici Faluház használati szabályzatának elfogadása  Gáncs István  
          polgármester 
 
3./ A közmővelıdésrıl szóló 5/2002(VI.26) számú rendelet módosítása Tolnai Lászlóné 
          jegyzı 
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4./ Az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 20/2010(X.13) Tolnai Lászlóné 
    számú rendelet módosítása       jegyzı  
         
5./ Köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok  Tolnai Lászlóné 
     meghatározása             jegyzı 
 
6./ Településrendezési terv 3. számú módosítása      Gáncs István 
                                                     polgármester     
 
7./ Döntés a 2011. évi iskolatej programban való részvételrıl  Gáncs István 
          polgármester 
 
8./ Egyebek                                                                                   Gáncs István 

              polgármester 
                                                                                                                         
9./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
 
 
Napirend tárgyalása:  
 
 
1./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010(II.16) számú 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 rendelet-
tervezet módosítását. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra 
javasolta.  
 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézı: ilyenkor azokat a bevételeket rendezzük, amiknek az 
elıirányzat módosítása még nem történt meg az év során illetve az utolsó módosítás után 
érkeztek. Röviden elmondanám, hogy mik azok a módosítások, amiket meg kell ejtenünk. Az 
elsı a mőködési bevételeinknél 1 363 e Ft az elıirányzat növekedés. Ez abból adódik, hogy 
év elején 1 000 e Ft kamatbevételt terveztünk és ehhez képest pluszban 1363 e Ft folyt be. Az 
államtól kapott támogatási összegünk 6 612 e Ft-tal nı. Ez a következı tételekbıl áll: 
egyrészt a normatív hozzájárulásoknál a júliusi szociális étkeztetés normatíva lemondása 
miatt 388 e Ft-os csökkenés van. A központosított elıirányzatoknál 479 e Ft növekedés van, 
ez egyrészt abból áll, hogy a második félévben módosították az egyszeri kereset-kiegészítésre 
kapott támogatást, és az óvodáztatási támogatásra 80 e Ft-ot igényeltünk és kaptunk, ez pedig 
december hónapban került kifizetésre. A normatív, kötött felhasználású támogatások 
elıirányzatánál 6 521 e Ft az elıirányzat növekedés. Itt jelenik meg a közcélú foglalkoztatás 
támogatására 5 317 e Ft, továbbá ezen a jogcímen kaptunk 1 204 e Ft-tal többet, mint 
amennyit eredetileg terveztünk a rendelkezésre állás kifizetésére. Támogatás értékő mőködési 
bevételek elıirányzata 3 474 e Ft-tal nıtt. Ez a következı tételekbıl áll: amit a központi 
költségvetési szervtıl kaptunk, ez 780 e Ft volt az önkormányzati választás lebonyolítására, a 
kisebbségi választásra 251 e Ft-ot kaptunk illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pedig 6 
e Ft támogatást kapott. Fejezeti kezelés elıirányzattól összességében 1 290 e Ft-ot kaptunk év 
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végén. Ez részben a kiegészítı gyermekvédelmi támogatásból illetve a novemberben kifizetett 
pénzbeli támogatásból áll. Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitıl 737 e Ft plusz 
támogatást kaptunk, ebbıl 157 e Ft az orvosok helyettesítési feladataira kapott összeg és 
mozgókönyvtári normatíva címén pedig 580 e Ft támogatást kaptunk. Az elkülönített állami 
pénzalapból 410 e Ft-tal több pénz került hozzánk, ez az év közben foglalkoztatott 
közhasznúak támogatását jelenti. A támogatás értékő felhalmozás bevételei elıirányzata 
10 920 e Ft-tal változik. Ez egy helyesbítés, mert év elején ez a véglegesen átvett 
pénzeszközökhöz került betervezésre, de utólag kaptunk az RHK-tól egy tájékoztatást arról, 
hogy ezt itt kell kimutatni.  A véglegesen átvett pénzeszközöknél a mőködési célú 2 020 e Ft-
tal nıtt. Ez részben a TEIT-tıl pluszban kapott 1 470 e Ft-os támogatás, és a kolbásztöltı 
fesztiválra 550 e Ft-ot kaptunk támogatás céllal. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 
helyesbítésre került. 10 870 e Ft a csökkenés az elıbb említett TEIT támogatás itt csökken, 
illetve a volt Víziközmő társulatnál vannak még befizetések, ebbıl 50 e Ft folyt be. Ezek a 
bevételek összességében 13 519 e Ft-ot jelentettek. Ugyanez az összeg megjelent a kiadási 
elıirányzatoknál is. Röviden ennyit szerettem volna elmondani a módosításról. 
 
 
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: 

 
1/2011. (I.25) számú önkormányzati rendelet 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 
7/2010(II.16) számú rendelet módosításáról szóló 1/2011. (XII.15.) számú rendeletet az 
eredeti elıterjesztésnek megfelelıen. 
 
 
2./ A Tengelici Faluház használati szabályzatának elfogadása    
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag számára 
eljuttattuk. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta.  A 
faluház használati szabályzatát a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásokról 
és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL törvény 78.§.(5) bekezdés a) pontja szabályozza, 
mely kimondja, hogy „Az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közmővelıdési 
intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján meghatározza a közösségi színtér, 
illetve a közmővelıdési intézmény használati szabályait, mőködésének módját, valamint a 
közmővelıdési intézmény feladatait.”  
Erre tekintettel szükséges elkészíteni és a képviselı-testület által határozattal elfogadni a 
felújított Faluház használati szabályzatát, mely a közmővelıdésrıl szóló 5/2002(VI.26) számú 
önkormányzati rendelet függeléke lesz. 
Ez a szabályzat természetesen megtekinthetı lesz az önkormányzatnál és a faluháznál, egy 
példányt kap az iskola intézményvezetıje és egy példány lesz az óvoda-vezetınél is. A 
használati szabályzat az alapvetı bejegyzéseken túl a közösségi szintér igénybevételének 
szabályozását, helységeinek díjmentes és díjköteles használatát, a szabad helyiség-kapacitás 
bérbeadásának általános elveit és az egyéb rendelkezéseket tartalmazza. A szabályzat 1. 
számú melléklete a házirend, 2. számú melléklete azokat a civil szervezeteket, alapítványokat, 
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intézményeket tartalmazzak, melyek ingyenesen használhatják a közösségi szintér helyiségeit, 
3. sz. mellékletében a bérleti díjak kerületek meghatározásra, 4 sz. melléklet a bérleti 
szerzıdés és az 5. számú melléklet tartalmazza a kulcshasználati megállapodást. A bérleti 
díjak 1 órára a következıképpen kerületek meghatározásra: a díszterem 2 500 Ft, a közösségi 
terem 1 400 Ft, a foglalkoztató 1 000 Ft, a kisterem 1 000 Ft, a teakonyha 600 Ft illetve ha a 
nagytermet egész napra kibéreli valaki, akkor annak kauciós összege 30 000 Ft. A kaució 
összege – ha nem történt semmi károkozás – természetesen 100 %-ban visszatérítendı. Ha 
használat során valamilyen káreset történik – használja bárki díj ellenében vagy ingyen – 
köteles az okozott kárt megtéríteni. Szigorúnak tőnhet ez a dolog, de nagyon sok pénzbe és 
munkában került az, hogy eddig eljutottunk, ezért vigyázni kell rá. A Faluházat 2011. február 
1-jétıl szeretnénk ezzel a szabályzattal üzemeltetni, szeretnénk, ha ezek a szabályok attól 
szigorúan érvényben lennének. Ez a felújítás sok 10 évre történt, a jövıben biztosan nem lesz 
erre lehetıségünk. Természetesen mindenki érezze jól magát a faluházban, de kultúráltan 
szórakozzon. A ház mindenki számára nyitott, de a szándékos rongálókat azonnali kitiltással 
büntethetjük. Ennyit szerettem volna elmondani a használati szabályzatról.  
A faluház felújítása az IKSZT pályázat keretében valósult  meg, melynek a megvalósítást 
követıen különféle kötelezettségei vannak és a szolgáltatásokat korlátozás- és térítésmentesen 
kell nyújtani, melyek a következık: közmővelıdési programok megszervezése - havonta 
legalább 1 alkalommal -, ifjúsági közösségi programok szervezése, olvasósarok mőködtetése, 
közösségi internet hozzáférés biztosítása, helyszín és feltételek biztosítása a MNVH 
tájékoztatási pont mőködtetéséhez, helyszín biztosítása civil szervezetek részére, filmvetítés, 
szakkor színház stb. A cél az lenne, hogy a felsorolt szolgáltatások megvalósítása minél 
nagyobb összefogással és minél kevesebb anyagi ráfordítással legyen biztosítható. Sok olyan 
lehetıség van a kötelezettségek között, melyeket már most megvalósítunk, megvalósítanak 
civil szervezetek. Ezeket a szigorú kikötéseket 5 évig kell biztosítanunk.  Ez idı alatt minden 
évben fejlesztési tervet és programtervet kell készíteni, melyet véleményezésre meg kell 
küldeni a VKSZI felé illetve az adott évrıl szakmai beszámolót kell készíteni. A nyitvatartási 
idıre vonatkozó feltételek a következık voltak: a hét 5 napján nyitva kell lenni, melybıl 
legalább 1 napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie; napi 6 órát nyitva kell 
lenni, melynek magában kell foglalnia a 16:00-18:00 órás idıszakot és hetente legalább 1 
alkalommal a 18:00-21:00 órás idıszakot is. A támogatási kérelemben a nyitvatartásra 
vonatkozóan az alábbi vállalásokat tettük: a beruházás láthatósága 7 nap - 44 óra hetente -, a 
könyvtári szolgáltatás látogathatósága 6 nap - 24 óra hetente -, az információs szolgáltatás 
látogathatósága 6 nap - 24 óra hetente-. A nyitvatartási idıt ezekhez igazítva alakítottuk ki.  
 
 
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 
 2/2011. (I.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete Tengelic Község Faluházának 
használati szabályzatát az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
Megkeresi a jegyzıt, hogy gondoskodjon a szabályzat kihirdetésérıl 
 
 
Határidı: 2011. február 1. 
Felelıs:  Jegyzı 
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3./ A közmővelıdésrıl szóló 5/2002(VI.26) számú rendelet módosítása    
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı 
 
Gáncs István polgármester: megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a 
testület tagjaival a napirendi pontot.  
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: ez a napirendi pont szorosan kapcsolódik az elızıhöz olyan 
szempontból, hogy a rendeletünket a faluház átadásával kapcsolatban kellett módosítani, mint 
ahogyan az elıbb már elhangzott. A használati szabályzat a közmővelıdési rendeletünk 
függeléke lesz. Tehát emiatt módosítanunk kellett a rendeletet, másrészt pedig az 5.§-át 
kellene módosítással elfogadnia a testületnek, mert ott eddig egyetlen egy mondatból állt a 
paragrafus, mégpedig a következıbıl: „Tengelic Község Önkormányzata a közmővelıdési 
feladatait az általa fenntartott mővelıdési ház és a kettıs funkciójú nyilvános és iskola 
könyvtár keretében látja el.” Az új rendelet-tervezet 5 bekezdést írna elı. Az egyik úgy 
módosulna, hogy a „mővelıdési ház” szó „faluházra” cserélıdne ki. Aztán az 5.§. (2) és (3) 
bekezdése azt írná le, hogy a faluháznak és a mozgókönyvtárnak milyen feladatai vannak. A 
(4) bekezdés azt írná elı, hogy a közösségi szintérnek minden év január 15-ig éves 
munkatervet kell benyújtania a képviselı-testület felé, amely az elızı év értékelését és a 
tárgyév munkaprogramját is tartalmazná. Az (5) bekezdésbe pedig az kerülne bele, hogy a 
faluház használati szabályzatát e rendelet függeléke tartalmazza. A rendelet módosítása 
február 1-jétıl lenne hatályos.  
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: 

 
2/2011. (I.25) számú önkormányzati rendelet 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a közmővelıdésrıl szóló 5/2002.(VI.26) számú rendelet 
módosításáról szóló 2/2011. (I.25.) számú rendeletet az eredeti elıterjesztésnek megfelelıen. 
 
 
 
4./ Az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 20/2010(X.13) számú rendelet 
módosítása 
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı 
 
Gáncs István polgármester: megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a 
testület tagjaival a napirendi pontot.  
 
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: azért van szükség a rendelet módosítására, mert a Tolna Megyei 
Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett, amelyben decemberben hívta fel a figyelmet 
arra, hogy ebben a formában nem megfelelı a rendeletünk. Szerettük volna megemelni a 
képviselık tiszteletdíját, amelynek az eddigi alapdíja 10 000 Ft volt. Ezen nem szeretnénk 
változtatni, viszont úgy kellene módosítanunk a rendeletünket, hogy a törvénynek is 
megfeleljen. Ennek megfelelıen a 10 000 Ft alapdíjat 11 000 Ft-ra módosítanánk, mert a 
bizottsági tagoknak eddig a 10 000 Ft-ra 5 000 Ft kiegészítést adtunk, ami viszont meghaladta 
az alapdíj 45 %-át. A törvényi elıírás szerint nem haladhatja meg a 45 %-ot, illetve ha valaki 
bizottsági elnök, akkor ott pedig a 90 %-ot nem haladhatja meg. Az általunk elfogadott 
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10 000 Ft-tal viszont már meghaladta, ezért javasoljuk, hogy az alapdíj havi 11 000 Ft lesz. 
Ha arra 4 000 Ft kiegészítést kapnának a bizottsági tagok, akkor az mindössze 36,3 %-os 
emelés és belefér a 45 %-ba. Az elnököknél a 11 000 Ft-hoz szintén hozzátennénk 9 000 Ft 
kiegészítést, a 81,8 %-os emelés és így ez is benne marad a 90 %-ban. A nem bizottsági tag 
képviselınknél pedig 4 500 Ft-ot tennénk a 11 000 Ft-hoz, ami 40,9 %, tehát ez is benne van 
a 45 %-ban.  
 
 
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: 

 
3/2011. (I.25) számú önkormányzati rendelet 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 20/2010(X.13) 
számú rendelet módosításáról szóló 3/2011. (I.25.) számú rendeletet az eredeti 
elıterjesztésnek megfelelıen. 
 
 
5./  Köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása      
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı 
  
 
Gáncs István polgármester: ismét megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy 
ismertesse a napirendi pontot.  
 
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: a köztisztviselık teljesítményeit minden évben értékelnünk kell. A 
képviselı-testület minden évben meghatározza azokat a célokat, ami alapján a munkáltató - 
jegyzı esetében a polgármester, köztisztviselık esetében pedig a jegyzı – elıírja az éves 
teljesítménykövetelményeket. Az elızı évekhez hasonlóan állítottam össze a 
teljesítménykövetelmények 12 célját, ami gyakorlatilag átfogja a köztisztviselıi mőködést és 
a feladatokat.  
 
 
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 
 3/2011. (I.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

 
I. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a köztisztviselıi 
      teljesítménykövetelmények alapját képezı 2011. évi célokat az alábbiak szerint 
      határozza meg: 
 
1./ A képviselı-testület 2011.évi munkatervében meghatározott  feladatok                
     maradéktalan végrehajtása. 
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2./  A képviselı-testület és bizottságai elıterjesztéseinek színvonalas, határidıben történı     
     elkészítése a meghozott döntések maradéktalan végrehajtása 
3./ A hatályos rendeletek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása 
4./ Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetésében meghatározottak végrehajtása, a   
     takarékos gazdálkodás követelményeinek figyelembevételével 
5./ Gondoskodni kell a költségvetési koncepció, költségvetési javaslat és a beszámolók    
     határidıben történı elkészítésérıl 
6./ A kintlévıségek folyamatos figyelemmel kísérése, a behajtás érdekében a szükséges  
     intézkedések megtétele 
7./ A belsı ellenırzési tevékenység által feltárt hiányosságok megszüntetése 
8./ A közigazgatási eljárások szakszerő lefolytatása, az ügyintézés során a határidık betartása,      
     az ügyfelek megfelelı tájékoztatása 
9./ A köztisztviselık képzési, továbbképzési feltételeinek biztosítása  
10./ A cigány kisebbségi önkormányzat munkájának segítése, gazdálkodási feladatainak   
      ellátása az együttmőködési megállapodás alapján 
11./ Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC törvényben meghatározott  
       közérdekő adatok elektronikus közzétételének folyamatos biztosítása, az adatok  
       aktualizálása 
12./ A 2011. évi népszámlálási feladatok szakszerő, határidıben történı ellátása 
 
 II.  A Képviselı-testület felkéri  a polgármestert és a jegyzıt, hogy munkáltatói  jogkörük 
      gyakorlása során a határozatban felsorolt célok figyelembevételével határozzák meg 

2011.évben a köztisztviselık egyéni teljesítmény-követelményeit, majd a 2011. évi 
teljesítményértékelést 2011. december 31-ig végezzék el. 

 
 
Határidı: 2011. február 28.-teljesítménykövetelmények meghatározása 
                2011. december 31.- teljesítményértékelés elkészítése  
Felelıs:  Polgármester 
               Jegyzı 
 
 
6./ Településrendezési terv 3. számú módosítása   
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag 
megkapta. A pénzügyi bizottság tárgyalta a módosítás-tervezetet és elfogadásra javasolta. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a testület tagjaival a napirendi 
pontot.  
 
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: errıl a kérdésrıl csak elviekben tud dönteni a képviselı-testület, 
mivel a pénzügyi részérıl még nem kaptunk információt. A rendezési terv módosításával 
kapcsolatban két kérelem érkezett az önkormányzathoz. Az egyik kérelem a Rollecate Kft-tıl 
jött.  Az üzem jelenlegi területén kereskedelmi-szolgáltató övezet lett kijelölve a 2006-os 
településrendezési terv elkészítésekor és a vállalkozó szerint ez a tavalyi évben egy 
pályázatnál gondot jelentett. Én beszéltem a Pécsépterv Stúdióból a Csaba Gyulával – ı 
készítette a rendezési tervünket – és azt mondta, hogy az a tevékenység, amit a Rollecate Kft 
végez, ahhoz a kereskedelmi-szolgáltató besorolás pont jó. Azt is hozzátette, hogy a tavalyi 
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évben a pályázat kiírója tévesen értelmezte a jogszabályt, nem kellene ipari-gazdasági 
területbe sorolni feltétlenül, mert oda már az olyan üzemek kerülnek, amelyek nagyon 
környezet-szennyezıek. A Rollecate Kft. beadta a kérelmét, amiben kéri ipari gazdasági 
területbe sorolását, én elküldöm a tervezınek, de nem feltétlenül kell az önkormányzatnak 
felvállalni az ehhez tartozó költségeket, mivel nem hibázott az akkori testület. Ezt a 
testületnek kell eldöntenie. A másik kérelem Dömény Zoltántól érkezett. A Hotel Orchideával 
szemben van egy területe, ahová egy környezetvédelmi interaktív látogató- és információs-
központot szeretnének létrehozni. Mivel ez a terület korlátozott mezıgazdasági terület, ezért 
kérik a módosítást. A testületnek elsı körben a hozzájárulását kellene adnia az építésre, majd 
a Pécsépterv Stúdió elkészíti a terveket. 
 
 
Gáncs István polgármester: Annyit szeretnék hozzátenni a Rollecate Kft. kérelméhez, hogyha 
annak idején mi hibáztunk, akkor a módosítás költségét természetesen be kell vállalnia az 
önkormányzatnak. De ha nem mi hibáztunk és a Rollecate Kft. továbbra is fenntartja a 
módosítási kérelmét, akkor szerintem össze kell hozni egy találkozót a kérelmezı cég és a 
Pécsépterv Stúdió között és akkor ık ott személyesen meg tudják beszélni a dolgokat. Ha nem 
hibáztunk, akkor az új módosítást minden esetben a vállalkozó fogja fizetni, ha hibáztunk, 
akkor ezt a költséget az önkormányzatnak kell vállalnia. A másik kérelemmel kapcsolatosan 
semmiféle szinten nem az önkormányzatot terhelik a költségek a módosítással kapcsolatban. 
Amikor benyújtják a kérelmeket, akkor a tervezı ad egy árajánlatot. Ennek a módosításnak az 
átfutása 5-6 hónap. Dömény Zoltán kérelme a Hotel Orchideával szembeni ligetes területre 
irányul, melynek területe 1,7 hektár. A terület megvétele után egy interaktív ökoházat 
szeretnének létrehozni, amely majd bemutató teremként is és munkahelyként is üzemelne. 
Mérnökök, dolgozók töltenének el itt értekezleteket, kutatásokat is. Ez egy körülbelül 100 
millió Ft-os beruházás, ami maximum 5 munkahelyet fog teremteni.  
                                               
   
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 
 4/2011. (I.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és     

védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§-ban kapott felhatalmazása alapján úgy 
határoz, hogy Tengelic településrendezési terve az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 
- A Képviselı-testület támogatja a 0108/6 hrszú ingatlanon interaktív látogató-és 

információs központ létesítését. 
- A Rollecate Kft. tulajdonában lévı 05/18 hrsz-ú kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

terület, ipari gazdasági területbe sorolását, azzal, hogy a rendezési terv módosítás a 
Rollecate Kft-t  érintı részeinek költségei az igénylıt terhelik 

 
2. A képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a településrendezési terv 
módosításával kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
                               



 11 

7./ Döntés a 2011. évi iskolatej programban való részvételrıl   
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
  
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag 
megkapta. A pénzügyi bizottság tárgyalta a programhoz való csatlakozás elıterjesztését és 
elfogadásra javasolta. Az önkormányzat évek óta csatlakozik az iskolatej programokhoz. A 
program keretében az általános iskolában és az óvodában napi rendszerességgel kaptak tejet a 
gyerekek. A vidékfejlesztési miniszter 44/2010 (XII.22)VM rendelete szabályozza a 2011. évi 
iskolatej programot, amihez szeretnénk mi is csatlakozni. A program keretében 
gyermekenként legfeljebb 0,25 liter tej mennyiség erejéig igényelhetı támogatás. (Kakaó 
fogyasztására is lehet támogatást igényelni, de ahhoz önerıt is kell biztosítani.) A támogatási 
igényt esetünkben Zomba nyújtja be, mivel intézményfenntartó társulás esetén a gesztornak 
kell ezt elvégezni. Tengelic esetében az általános iskolásokat érintıen igénybe vehetı 
támogatás mértéke a tej bruttó értékének 100 %-a, tehát az önkormányzatnak önerıt nem kell 
biztosítani. Az óvodások esetében azonban nem 100 %-os a támogatás, hanem elıreláthatóan 
literenként 18,28.-Ft-ot kell az önkormányzatnak önerıként fizetni. Féléves átlagban ez 
182.800.-Ft-ot jelentene. Szállítási szerzıdést a Tolnatej Zrt-vel szeretnénk kötni, mivel eddig 
is ı szállította a tejet. Ajánlata szerint a tejet 46.-Ft/2dl + ÁFA áron tudja szállítani. Az elmúlt 
félévben 102 iskolás és 40 óvódás fogyasztotta az iskolatejet, most 102 iskolással és 50 
óvodással számolunk.  
 
 
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 
 5/2011. (I.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2011. évi iskolatej program 
szabályozásáról szóló 44/2010(XII.22) VM rendelet alapján, 2011. január 10-tıl  2011. június 
15-ig tartó idıszakban biztosítja a Tengelic-i Általános Iskolában és Óvodában a gyermekek 
ingyenes iskolatejjel való ellátását. A fedezetet a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
 
 
8./ Egyebek  
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
  
 
Gáncs István polgármester: az egyebek napirendi pont elsı pontja a Társadalmi Ellenırzı 
Információs és Területfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosítása. A 
Társadalmi Ellenırzı, Információs és Területfejlesztési Társulásnak 13 települési 
önkormányzat a tagja. A TEIT elnöki tisztségét Kalocsa Város Önkormányzatának 
polgármestere, dr. Török Gusztáv Andor töltötte be 2010. október 01-ig. A helyhatósági 
választásokat követıen a TEIT tagjainak ismét meg kellett választani a társulás 
tisztségviselıit. Ezzel együtt azonban a tagönkormányzatok kezdeményezték az elnöki 
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tisztség mellett a társelnöki tisztség létrehozását – eddig egy elnök volt és kettı alelnök -, a 
szavazati arányok módosítását – a tanács akkor határozatképes, ha a tagok több mint 2/3-a (13 
tag esetén legalább 9 tag) jelen van - és a társulás feladatainak pontosítását, ami a társulási 
megállapodás módosítását teszi szükségessé. Az elnök személyében Kalocsa város 
polgármesterét fogadta el a társulás, a társelnök személyében pedig jómagamat. A társulási 
tanács feladatai nagyban nem változtak. A munkaszervezet spórolási iránymutatót vett. A 
társulásnak nem lesz alkalmazottja, ezért az ı bér és járulékköltségei kikerültek. Kikerült 
továbbá az összes olyan költség, ami eddig elszámolható volt, bérleteket fizettünk és egyéb 
munkaköltségeket, nyomtatványköltségeket. Ezeket mind a székhely szerinti önkormányzat, 
azaz Kalocsa Város Önkormányzata vállalja fel. Az elnök és a társelnök tiszteletdíjat kap, 
költségtérítést nem számolhat el a társulási feladatok ellátásában.  
A társulási megállapodás utolsó módosítása óta eltelt idıben a társulásokra vonatkozó jogi 
szabályozás is változott, ami szintén a megállapodás jelentıs módosítását vonja maga után. 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
4.§-a alapján a társulásban résztvevı képviselı-testületek minısített többséggel hozott 
döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.  
A módosítást a TEIT ülésén a polgármesterek megtárgyalták. Az errıl szóló jegyzıkönyv az 
elıterjesztés 1. számú melléklete. A társulási megállapodás módosítását a 2. számú melléklet 
tartalmazza, az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást pedig a 3. számú 
melléklet.  
A társulások törzskönyvi nyilvántartásba vétele a társulási megállapodás alapján történik, 
ezért a korábbi alapító okiratot is hatályon kívül kell helyezni. 
A módosítás 3 számú melléklete a tagokat megilletı részarányt mutatja százalékban. A Paksi 
Atomerımővel 2009-ben kötöttünk egy szerzıdést 10 évre, melyben meghatároztuk, hogy 
mennyi támogatást nyújt Tengelic Községének, ami az infláció mértékével megnövekedett fix 
összeg. A Radioaktív Hulladékokat Kezelı Kft.-tıl kapott támogatás pedig mindig az adott 
évben a beruházását érintı számösszeg 10 %-a. Ennyit szerettem volna errıl a napirendi 
pontról elmondani. Van esetleg valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 
 
 
Szijártó József képviselı: kérdésem nincs, én úgy gondolom, hogy az eddigi munkád 
elismeréseként egyben gratulálhatunk, hogy ennek a TEIT-es irányításnak vezetıje lettél. 
Bízom abban, hogy ez azt jelenti, hogy a településünk érdekében még nagyobb lobbi 
tevékenységet tudsz kifejteni. Azt valamennyien tudjuk, hogy a pénzügyi nehézségeinkbe, a 
jövı fejlesztésében is ez az „aranygyapjú”, ami ilyen tekintetben a legjobb kezekbe került. 
Sokszor felmerül az a kérdés, hogy a TEIT-nek miért csak ez a néhány település a tagja. Arról 
tanácskoztatok és felmerült-e az, hogy nem igazán szeretnétek bıvíteni a kört? 
 
 
Gáncs István polgármester: a TEIT azért jött létre, mert az Atomerımő közvetlen 
környékében élı települések valamilyen szinten olyan információt kaphassanak közvetlen az 
Atomerımő irányításától, ami azokat a településeket érinti. Nagyon sok település szeretne 
ebbe a társulásba bekerülni. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha a tagok azt 100 %-ban 
megszavazzák. A tagok a bıvítési lehetıséget nem zárják ki abban az esetben, ha a bent lévı 
települések anyagi forrásai és feladatellátásai nem csorbulnak.   
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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 
 6/2011. (I.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társadalmi Ellenırzı, 

Információs és Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 
elıterjesztés 2. számú melléklete szerint, az egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodást a 3. számú melléklet szerint elfogadja. A 2009. május 28-án kelt alapító 
okiratot hatályon kívül helyezi. 
 

2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási 
megállapodás aláírására. 

 
       Határidı: közlésre azonnal 
       Felelıs: Gáncs István polgármester 
 
 
 
Gáncs István polgármester: tájékoztatom a testület tagjait, hogy a mai napon nincsenek 
kifizetetlen számlái az önkormányzatnak, körülbelül 10 700 e Ft van a számlánkon. 
Körülbelül 52 millió Ft-unk áll bent a pályázatoknál. Ennek az összegnek az egyik részét 
március-áprilisban kapjuk vissza, ami kb. 30 millió Ft-os összeg, a másik része pedig majd 
csak júniusban kerül visszafizetésre. Az idei költségvetés nagyon áramvonalas lesz. Két 
nagyon fontos dolog van, az egyik, hogy a mőködést zavartalanul fent kell tartani. Ez azt 
jelenti, hogy a most bevállalt feladatokat szeretnénk fenntartani. Nem szeretnénk adót emelni 
ebben az évben. Megpróbálunk mindent úgy terelni, hogy mőködıképesek legyünk. Nagyon 
fontos, hogy az idei évben sok átszervezés és létszámleépítés lesz az önkormányzatnál, ami 
nagyon sok pénzt fog felemészteni. A másik fontos dolog, hogy a 7-8 osztályt szeretnénk 
visszaállítani, ami szintén többletköltséggel fog járni az önkormányzat részére. Az idei évben 
semmiféle fejlesztést nem tervezünk, csak a karbantartási és az egyéb apró dolgokat. Még 
nem látjuk át az egészet a pénzügy terén, mert nagyon sok pénzünk van még kint. A harmadik 
fontos dolog, ami szintén az iskolával függ össze, hogy iskolabuszt szeretnénk vásárolni, 
amelynek költsége körülbelül 11-12 millió Ft-ot jelent. A használt gépjármővek 2-3 millió Ft-
tal olcsóbbak, melyeket készpénzért lehet megvásárolni, és vannak hitel lehetıségek is, 
viszont arra is számítanunk kell, hogyha elindítunk egy iskolabuszt, annak fenntartási 
költségei is keletkeznek. A költségvetés elfogadása elıtt el kell döntenie a képviselı-
testületnek, hogy használt vagy új buszt vásároljon az önkormányzat. Ezen felül még ha 
minden úgy alakul, akkor reményeink szerint az idei évben lesz fejlesztés, mégpedig a 
Tengelic-Szedres összekötı útszakasz felújítása. Ezeket a dolgokat figyelembe véve úgy kell 
megtervezni a költségvetést, hogy szépen tudjunk mőködni, de nem látjuk a Forintokat 
egészen 2011. június utánig. Ebben a hónapban még a mővelıdési ház parkolójának költségét 
és béreket is kell fizetnünk, úgyhogy sajnos február hónapban igénybe kell vennünk a 
folyószámla-hitelt, mindaddig, amíg a pályázati forrás vissza nem jön, valamint addig, amíg 
az adók meg nem jelennek.  
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Tavalyi évben az önkormányzat elkezdett tárgyalni egy szakemberrel a Tengelici Református 
Templom toronyórájának javításáról, melynek költsége 740 000 Ft. Elkezdtünk erre a 
felújításra pénzt győjteni. A kolbásztöltı és forraltbor fesztivál bevételét is erre a célra 
szántuk, ami pénzben 300 000 Ft volt, illetve győjtıládákat is kihelyeztünk és abban is 
győjtöttük a támogatást. Ezeket a pénzösszegeket a 3T Civil Szervezet győjti a számláján. A 
református egyház is nyújt támogatást az óra javítására, illetve a 3T Civil Szervezet március 
hónapban jótékonysági koncertet szervez, melynek bevételét szintén erre a célra szánják. De 
ezzel együtt még mindig nincs meg a megfelelı összeg, ezért a tavalyi évhez hasonlóan ezt a 
képviselı-testületet is szeretném megkérni arra, hogy mondjon le egy havi tiszteletdíjáról az 
ügy érdekében. Így akkor húsvétra a harang az órával együtt megszólalhatna.   
 
 
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 
 7/2011. (I.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt, hogy minden képviselı 
lemond a 2011. március havi képviselıi tiszteletdíjáról a Tengelic-i Református Templom 
órájának megjavítására. 
Megkeresi a jegyzıt, hogy gondoskodjon a tiszteletdíjak átutalásáról a 3T civil szervezet 
számlájára. 
 
Határidı: 2011. március 31. 
Felelıs: jegyzı 
 
 
 
Gáncs István polgármester: 2011. évben az Önkormányzatok általi közcélú foglalkoztatáshoz 
nem áll rendelkezésre korlátlan mértékő támogatás. Az Önkormányzatnak más 
munkáltatókhoz hasonlóan, pályázatot kell beadni támogatott munkaerı igényre a Munkaügyi 
Központhoz. Kétféle pályázatban vehetünk részt. Az egyik a hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatás, melyben 6-8 órás munkaidıben, 2-12 hónap idıtartamban 
foglalkoztathatjuk a településünkön élı, álláskeresıként nyilvántartásban lévı személyeket. A 
másik a rövid idıtartamú közfoglalkoztatás, melyben 4 órás munkaidıben 2-4 hónap 
idıtartamú foglalkoztatásra nyílik lehetıség a bérpótló juttatásra jogosultak számára. A 
hosszabb idıtartamú pályázat beadására évente egyszer, míg a rövid idıtartamúra évente 
háromszor nyílik lehetıség. Mindkét esetben elıre meghatározott éves támogatási kerettel 
számolhatunk, melyet túllépni nem lehet. A pályázatok lehetıvé teszik meghatározott mértékő 
közvetlen költségek elszámolását is. A hosszabb idıtartamú pályázatunk már beadásra került 
a munkaügyi központ felé. A támogatási keret 2.093.000,- Ft mely a bér és járulékterhek 70 
%-os támogatását, valamint a bér és járulékok 20%-át kitevı közvetlen költséget foglalja 
magába. Az Önkormányzatunkat terhelı önrész várhatóan 230.000,- Ft. A támogatási keretbıl 
4 fı 6 órás munkaviszonyát tudjuk finanszírozni, 6 hónaptól 12 hónap idıtartamig. Ezzel a 
pályázattal oldottuk meg az iskolaportás, az óvodáskísérı és két állandó közterület 
karbantartó státuszát. A rövid idıtartamú pályázatot is szeretnénk kihasználni a késı 
tavasztól, kora ıszig jelentkezı közterület karbantartási feladatok elvégzésére. A 
rendelkezésre álló keret elıreláthatóan 40 fı foglalkoztatását teszi majd lehetıvé 4 órás 
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munkaidıben 2-3 hónap idıtartamban. A támogatási keret 5.912.000,- Ft mely a bér és 
járulékterhek 95 %-os támogatását, valamint a bér és járulékok 5 %-át kitevı közvetlen 
költséget foglalja magába. Az Önkormányzatunkat terhelı önrész várhatóan 311.000,- Ft.  
Megteszünk mindent, hogy a lakosság igényeit kiszolgáljuk és megpróbálunk mindenkinek 
megfelelni az adott keretek között.  
 
 
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 
8/2011. (I.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselıtestülete a 2010. évi 

közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
2. A képviselı-testület egyetért a 2011. évi közfoglalkoztatás támogatására 

kiírt pályázatok benyújtásával az elıterjesztésben foglaltak szerint. 
3. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó az  önkormányzatot terhelı önrészt a 

2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
 
Gáncs István polgármester: Tájékoztatom a testület tagjait arról, hogy a polgármester majdani 
végkielégítésének megtakarítására életbiztosítást lehet kötni. Ez nem kötelezı, csak lehetıség 
van rá. Ezt a képviselı-testületnek kell eldöntenie. Javasolták nekem – fıleg a baleset után -. 
De még egyszer hangsúlyozom, ezt a testületnek kell eldöntenie. Jelenleg egy ajánlatunk van, 
nem kértük, csak beállítottak vele. De ha úgy dönt a testület, akkor lehet több helyrıl ajánlatot 
kérni. Ahogy elolvastam ezt az ajánlatot, ez tulajdonképpen egy elıtakarékosság, amit 
bármire fel lehet használni a lejárat után. A kötelezı háromhavi végkielégítés megtakarítás 
esetén a polgármester jelenlegi havi illetményével számolva a havi biztosítási díj 35 538 Ft 
lenne a kapott árajánlat szerint. Javasolom, hogy más biztosítótól is kérjünk árajánlatokat. 
Jelenleg csak arról kell döntést hozni a testület tagjainak, hogy a testület foglalkozzon-e a 
kérdéssel. A pénzügyi bizottság tárgyalta az elıterjesztést és javasolja az elvi hozzájárulást.  
 
 
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 
9/2011. (I.25.) számú Képviselı-testületi  határozata    

            
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a polgármester 

végkielégítésének biztosítása érdekében elvi hozzájárulását adja  életbiztosítási 
szerzıdés megkötésére. 

2. Felhatalmazza a polgármestert - az eddig kapott ajánlat mellett - más 
biztosítótársaságok ajánlatának bekérésére a döntés megkönnyítése érdekében. 

 
Határidı: következı képviselı-testületi ülés 
Felelıs: polgármester 
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Gáncs István polgármester: határozatot kell hoznunk a törvényességi észrevételrıl, amelyet a 
Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal küldött december hónapban. A kiküldött anyagban 3 
dolgot kifogásoltak. Az egyik a képviselık tiszteletdíjáról szóló rendeletet érintette, amit 
módosítottunk a mai ülésen. A második az alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatos, ami 
szerint írásbeli kérelmére a tiszteletdíját kisebb összegben is meg lehet állapítani, mint amit a 
jogszabály elıír. A harmadik pedig a bizottság elnökének és tagjainak megválasztásával 
kapcsolatos, vagyis a jegyzıkönyvhöz nem lett csatolva nyilatkozatuk, miszerint 
beleegyeznek a nyilvános tárgyalásba. Mindhárom észrevételnek eleget tettünk. Kérem a 
képviselı-testületet, hogy fogadja el a megtárgyalásról szóló testületi határozatot. 
 
 
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 
 10/2011. (I.25.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Tolna Megyei Közigazgatási 

Hivatal 2010. december 27-én érkezett 22-670-1/2010. számú a Tengelic Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról 
szóló 20/2010(X.13) önkormányzati rendeletével kapcsolatban tett törvényességi 
észrevétellel egyetért. 

2. Utasítja a jegyzıt, hogy a  2011. január 25-i ülésén elfogadott, a törvénysértı rendelet 
módosításáról szóló 3/2011(I.27) önkormányzati rendeletét küldje meg a Tolna 
Megyei Kormányhivatalnak.  

 
    
       Határidı: 2011. január 31. 
       Felelıs: Gáncs István polgármester 
 
 
                                                                                                                       
9./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
 
 
A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs a képviselık részérıl és 
interpellációs jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

kmft 
 
 
 

 
   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyzı 

 


