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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 12-én megtartott 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem 
 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kajsza Béla    alpolgármester 
   Bátainé Réti Márta   képviselő 
   Gáncs Tamás József   képviselő 
   Jilling Tibor    képviselő 
   Kászpári György   képviselő 
   Szijártó József    képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
 
                        Tolnai Lászlóné                jegyző 
   Barabás Ildikó    gazd. üi. 
       
 
Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel 7 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti. 
    
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, 
képviselő-társaimat. A testületi ülést megelőzte egy pénzügyi bizottsági ülés, ahol a napirendi 
pontok tárgyalásra kerültek és elfogadásra javasolták. A meghívóban kiküldött napirendi 
pontoknál az Egyebek napirendi pont kiegészül 3 dologgal. Az egyik a Sió Turisztikai 
Társulással kapcsolatos. A másikban egy intézmény átszervezésével kapcsolatban kel 
állásfoglalást tennünk. 
 
Napirend előtt:  
 
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett 
intézkedésekről. 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester:  
- 22/2011 A képviselő-testület elfogadta a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2010. évi 
intézményi elszámolását, amelyről a határozatot elpostáztuk. 
 
- 23/2011 A képviselő-testület meghatározta az általános iskola beiratkozási időpontját, amelyről 
az intézményt értesítettük. 
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- 24/2011 A képviselő-testület hozzájárulását adta a Tengelic-Kishídja 22 kV-os légvezeték 
leágazás és transzformátorállomás átépítéshez, közutak igénybevételéhez. A döntésről a 
kérelmező a határozatot megkapta.  
 
- 25/2011 A képviselő-testület közbeszerzési eljárás megindítását határozta el az iskolabusz 
beszerzésére. A közbeszerzési tervbe az eljárás beépítésre került. 
 
- 26/2011 A tengelici óvoda épületének tetőfelújítására a képviselő-testület 1.147.600 Ft önrészt 
biztosít. Amely a 2012. évi költségvetést terheli. A döntésről a pályázat benyújtásra jogosult 
székhelyönkormányzatot, Zombát értesítettük.  
 
- 27/2011 A képviselő-testület elutasította Wenhardt Zoltán és neje kérelmét. ami az 
önkormányzat tulajdonában álló tengelici 0252-es hrsz-ú ingatlan (közút) egy részének 
megvásárlására irányult. A testületi határozatot a kérelmezőnek megküldtük. 
 
- 29/2011 A képviselő-testület iskolabusz beszerzésére vonatkozóan ajánlattételre kérte fel a 
Penthe Autóház Opel, P-Max Kft. Peugeot, Nyitrai Autóház Renault és Iveco Besso Zrt. 
márkakereskedőket. A bíráló bizottság döntött az ajánlattételek tartalmáról és az írásbeli 
ajánlattételi felhívást 2011. április 11-én elküldtük mind a 4 márkakereskedőnek. 
 
- 31/2011 A testület támogatja a sportcsarnok tetőfelújításra irányuló pályázat beadását és a 
szükséges 3 157 185 Ft önrészt biztosítja a 2012. évi költségvetés terhére. A pályázat 2011. 
április 1-jén benyújtásra került.  
 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 
7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta. 
 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
 
Napirendi javaslat:        Előterjesztő: 
 
 
1./  Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló    Gáncs István  
      rendelet-tervezet megtárgyalása      polgármester 
                     
2./ A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül  Tolnai Lászlóné   
     történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és  jegyző 
     díjairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 
 
3./ Javaslat a 2011. évi közbeszerzési tervre     Gáncs István 
          polgármester 
         
4./ Egyebek         Gáncs István 
              polgármester 
 
5./ Bejelentések, kérdések, interpellációk 
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Napirend tárgyalása:  
 
1./ Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden bizottsági tag megkapta. 
Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a bizottság tagjaival a 
napirendi pontot. 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az önkormányzat 2010. évi költségvetési módosított 
bevételi előirányzatának főösszege 376 723 e Ft. Ebből a teljesítés 373 538 e Ft lett, amely 99,15 
%-os teljesítést jelent. Külön kiemelném azokat a bevételeket, amik az eredetihez képest 
magasabban teljesültek. Ilyen a szolgáltatások ellenértéke, amit eredetileg 30 796 e Ft összegben  
terveztünk és 35 605 e Ft bevételünk keletkezett. Főként a Zombai Intézményi Társulás felé az 
étkezési díjakkal számoltunk el. Az egyéb térítés jogcímén kaptunk 4 077 e Ft-ot, amit a Re-kom 
Kft. utalt vissza az önkormányzat részére, ez az önkormányzat által az Ispa projekt 
megvalósításához befizetett önrészt jelenti. Szintén fontos bevétel volt az államháztartáson 
kívülről származó kamat, ez bevétel 2 363 e Ft-ban realizálódott. Év közben a szabad 
pénzeszközeinket kötöttük le. Jelentősen nőtt a normatív kötött felhasználású támogatások 
előirányzata ami 27 717 e Ft lett a 16 619 e Ft-hoz képest. Ez mutatja azt, hogy év közben a 
szociálisan rászorulók támogatására, ennyivel több pénzt kellett igényelnünk tehát ennyivel nőtt 
az ellátotti létszám is. A bevételeinknél a személyi jövedelemadóból a visszaosztott jövedelem 
különbség mérséklésére fordított összeg jelentősen csökkent az év folyamán. Az előirányzatunk 
60 281 e Ft volt, a végső összeg 47 150 e Ft lett.  
A kiadási oldalon 311 459 e Ft a teljesült, ez 82,68 %-os teljesítés a módosított előirányzathoz 
képest. Jelentős tartalékot tudtunk képezni a megtakarításaink során. Eredetileg 14 444 e Ft-ot 
terveztünk, de az év folyamán 47 307 e Ft-ra tudtuk növelni. Az év végi elszámolások során az 
önkormányzat pénzmaradványa, ami módosított és korrekciókkal változtatott, az eredeti 69 313 e 
Ft-ról 69 791 e Ft-ra változott. Ebből kötelezettséggel terhelt 5 295 e Ft és szabad 
pénzmaradványunk 64 496 e Ft. Ebből 55 000 e Ft beépítésre került eredetileg a 2011. évi 
költségvetésbe.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. Mielőtt szavazásra bocsátanám az önkormányzat 
2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetét szeretném, ha szót ejtenénk egy dologról. 
Zsinkó Lajos okleves könyvvizsgáló évek óta ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodását. Az idei 
évben is felkértük, ez nem kötelező, mert éven túl áthúzódó hitellel nem rendelkezik az 
önkormányzat. Viszont áldozunk rá a problémák elkerülése érdekében. Kiküldésre került az ezzel 
kapcsolatos beszámoló. Én keveset tudtam beszélni a Zsinkó úrral, de a jegyzőasszony hosszabb 
ideig konzultált vele.  A végrehajtandó feladatok a törvények maximális betartásával lettek 
megoldva. Szinte minimális az a probléma, az a korrekció, amit végre kellett hajtani. A 
jegyzőasszony azt mondta nekem, hogy a könyvvizsgáló kiemelten meg van elégedve a pénzügyi 
területen dolgozó kollegákkal. Reméljük ez hosszú távon így fog működni. Én innen is szeretném 
megköszönni nekik.  
A pénzügyi helyzetünkről szeretnék pár szót mondani. Jelenleg nincsen kifizetetlen számlánk. A 
Faluház felújítására beadott pályázat önerejének első részét megkaptuk, a második részt elvileg 
május végéig utalják a számlánkra. Ezzel még nem rendelkezünk, mert lesz még egy ellenőrzés.  
Valamint a Paksi Atomerőműtől is várunk pénzeket, amelyek később jönnek meg, mivel nem rég 
módosítani kellett a TEIT alapító okiratát és ez okozza a csúszást. 
Beérkeztek még az iparűzési adók. Az iparűzési adó és a meglévő pénzeszközök révén 40 000 e 
Ft-ot kötöttünk le kamatozásra 30 napra. Jelenleg egy nagyobb kifizetés lesz április végén. A 
térfigyelő kamerák árát előre meg kell előlegeznie az önkormányzatnak, ez több mint 3 000 e Ft. 
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Ha az összeget leírja a Kölesdi Polgárőr Egyesület, akkor visszajuttatják a részünkre. Ezt 
készpénzben fizetjük ki inkább, mert ha megelőlegezik nekünk, akkor a kamatot is ki kell 
fizetnünk. A térfigyelő kamerákat 1 vagy 2 héten belül üzembe fogják helyezni.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

7/2011. (IV.13) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendeletet az eredeti előterjesztésnek megfelelően. 
 
 
2./ A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása  
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 
törvényerejű rendeletet 2011. január 1-vel módosították. A módosítások a következők: 
 - A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, 
továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
esetén az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. 
 - Az anyakönyvezetőt a hivatali munkaidőn kívüli munkájáért választása szerint a szabadidő 
egésze vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti 
meg. 
Az anyakönyvezető nem kapott eddig külön díjazást a házasságok megkötéséért. Szabadidőben 
sem tudta kivenni ezeket a munkaórákat. Mert nem csak anyakönyvvezetői feladatokat lát el, 
hanem kapcsolt munkakörben sok más mindent. Így még rendes szabadságra is nehezen tudott 
elmenni. Emiatt lehet az, hogy a törvény felhatalmazta az önkormányzatot, hogy díjazást 
állapítson meg az anyakönyvvezetőknek. 
A jogszabály tehát felhatalmazást ad a rendeletek megalkotására a település önkormányzatának. 
Ezért készült ez a rendelet-tervezet. Azokban az estekben, amikor a hivatali helyiségben vagy 
hivatali időben történik a házasság kötés, akkor nem kérünk díjat a házasulandóktól. Egy 
kiegészítés, amit elmondanék az, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozására a tengelici 
anyakönyvvezetőnek nincs felhatalmazása. Ezért nincs szó a rendelet-tervezetben a bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítéséről.  
Igaz, hogy a hivatali helyiségben és időben történő házasságkötések esetén is vannak plusz 
költségek. Mert nekünk minden egyes anyakönyvi esemény után ki kell fizetni a szerzői jogvédő 
hivatalnak körülbelül 600 Ft-ot, mivel zenés eseményről van szó. Emellett vettünk eddig is 
emléklapokat és egy tartót az anyakönyvi kivonatoknak. Ha a kettőt összeadjuk az is több mint 
600 Ft. Ez nem indokolja, hogy díjat kérjünk érte. Azonban ha hivatali helyiségen kívüli történik 
a házasságkötés - az esetünkben a Hotel Ochideában – akkor az anyakönyvvezető általában saját 
autóval megy ki. Ezek mellett, hogy méltó módon tudjon megjelenni egyéb költségek is 
felmerülnek részéről.  
A rendelet-tervezet megalkotásakor figyelembe vettem, hogy a különböző önkormányzatok 
milyen díjakat írtak elő. Néhányat le is írtam tájékoztatásképpen. Községi önkormányzatok 
esetében külső helyszínen például valakik 60 e Ft-ot kérnek el. Amikor csak hivatali időn túl, de 
hivatali helyiségben történik a házasság, akkor 5 e Ft ez az összeg. Tehát látszik, hogy óriási 
különbségek vannak. A városoknál eddig is kértek díjat náluk meg még magasabbak az összegek. 
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Úgy vélem, hogy a rendelet-tervezetünkben szereplő díjak viszonylag szerény összegek. A 
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért fizetendő szolgáltatási díjra magasabb 10 e Ft 
+áfa összeget írtam. A hivatalban tartott házasságkötés összeg 5 e Ft +áfa.  
Amit még a törvény előír és azt nem kellett a rendeletben szabályozni, hogy a Munka 
Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napokon nem lehet házasságot kötni. Ezek a következő 
napok: január 1., március 15., húsvét és pünkösd hétfő, május 1., augusztus 20., október 23., 
november 1., december25-26. Ezért nincs rendelkezés erről a tervezetben. 
Tájékoztatásul elmondanám, hogy már megalkották az új anyakönyvi törvényt, ami eredetileg 
2010. januártól léptet volna hatályba, de csak 2012. januártól lesz hatályos. Abban már nem csak 
a húsvét és pünkösd hétfő fog szerepelni,amikor nem lehet házasságot kötni, hanem a húsvét és a 
pünkösd mindkét napja, tehát a vasárnapok is.  
Az előterjesztésben a kötelező hatásvizsgálatot is igyekeztem bemutatni, vagyis milyen hatása 
lehet társadalmilag, gazdaságilag, a költségvetés szempontjából az új rendelet. Úgy próbáltam a 
rendeletet megalkotni, hogy a befolyó díjakból a költségeket nagyjából fedezni tudjuk.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

8/2011. (IV.13) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendeletet az eredeti 
előterjesztésnek megfelelően. 
 
3./ Javaslat a 2011. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Kiküldött anyagról van szó, én különösebben semmit nem fűznék 
hozzá. Az összegekről, a költségvetés terhéről, az elkülönített pénzeszközökről, a 2011. évi 
irányadó közbeszerzési értékhatárról, valamint a költségvetést érintő összegekről mindenki tud. 
Ezt a pénzügyi bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolta. A közbeszerzési terv az iskolabusz 
beszerzésére irányul. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a bíráló bizottság tárgyalásához képest a 
Volkswagen lekerült a beszerzési listáról, mert nem vállalták. A mai napon jelzett vissza a 
Peugeot, hogy ő sem tudja tartani a határidőt. Valamint a mai gazdasági helyzetben a feltételeket, 
amik az ajánlatba lettek írva nem tudja vállalni. Így az Iveco, az Opel és Renault van versenyben. 
A tegnapi napon küldtük el postán és e-mailben a felkérést. Jelenleg ennyit tudok mondani ezzel 
kapcsolatban. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Tengelic Község Önkormányzatának 

33 /2011. (IV.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 
 
1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati beszerzésekre 
vonatkozó 2011. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervben szereplő eljárás megindítására. 
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Felelős: Gáncs István polgármester 
Határidő: azonnal 

4./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a 
bizottság tagjaival a kiegészült napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke megkereste az 
önkormányzatunkat, hogy egy intézmény átszervezéssel kapcsolatos határozatot hozzon. Ugyanis 
az önkormányzati törvény szerint a települési önkormányzatoknak át nem ruházható hatásköre az, 
hogy a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények átszervezéséről a véleményét 
elmondhassa. Az átszervezésben érintett intézmény a dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola, 
amely az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tagintézményévé válna. Erről kell 
egy döntést hozni. Kiküldtem mindenkinek a vélemény kérést. Sokkal több mindent és sem tudok 
hozzá tenni. Az egyesített intézményekben elsősorban sajátos nevelési igényű gyermekek járnak. 
Úgy gondolom, ezért integrálják be a Móra Ferenc Általános Iskolát, mert hasonló profillal bír. 
Egy jóváhagyó vagy egyet nem értő határozatot kell hoznia a testületnek.  
 
Gáncs István polgármester: Mit befolyásol a mi döntésünk?  
 
Szijártó József képviselő: Ez minket közvetlenül nem érint. A településünkön nincs olyan 
gyermek, akit érintene. 
 
Gáncs István polgármester: Úgy gondolom, akkor támogató határozatot lehet hozni.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
34 /2011. (IV.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10.§.(1) bekezdés k, pontja alapján egyetért azzal, hogy átszervezéssel a 
Dombóváron működő Móra Ferenc Általános Iskola az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény tagintézményévé válik. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A sportcsarnok felújításával kapcsolatban is hoznunk kell egy 
határozatot az előterjesztésre átadnám a szót a jegyzőasszonynak. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A sportcsarnok felújítására adtunk be egy pályázatot április 1-jei 
határidővel. Erre a Magyar Államkincstártól jött egy hiánypótlási felkérés. A hiánypótláshoz 
szükséges a képviselő-testületnek egy határozatot hozni a következőkről: Egyrészt a sporttal 
kapcsolatosan le kell írni a részletes feladatainkat és kötelezettségeinket. Illetve, azt az összeget, 
amit a költségvetésből a sportra fordítunk.  
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Gáncs István polgármester: A következőt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy a tavalyi év 
költségvetésében a sportcsarnoknál a kiadás majdnem 5 000 e Ft, a bevétel körülbelül 230 e Ft, 
tehát kritikán aluli. Az idei évben a költségvetésben 800 e Ft-nak kell teljesülnie. Ez azt jelenti, 
hogy sok rendezvényt kell szervezni. Ha ez nem sikerül, a képviselő-testületnek el kell 
gondolkoznia az idei év novemberében, hogy szükség van-e egy főállású alkalmazottra, a 
sportcsarnokban. Ezt az ott dolgozó személy is tudja. A jegyzőasszony, jómagam és a dolgozó 
jelenlétében ezt megbeszéltük.  
A tetőfelújításra azért van szükség, hogy hosszútávon védelmet szolgáljon a több mint 300 000 e 
Ft-os ingatlannak.  
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
35 /2011. (IV.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a település Sportfejlesztési 
koncepciójában foglaltakra az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséből 6 839 000 Ft-ot fordít 
sporttal kapcsolatos tevékenységek, feladatok finanszírozására, melyből  

a tornacsarnokkal kapcsolatos kiadások tekintetében 
személyi kiadások  2 096 000 Ft 
dologi kiadások  2 823 000 Ft 

 a sport terén tevékenykedő civil szervezetek támogatására 
  ROLLECATE Kézilabda és Szabadidős Egyesület Tengelic  
  Tengelici Sportegyesület 
  mindösszesen 1 920 000 Ft 
forrást biztosít. 
 
Felelős: Gáncs István polgármester 
Határidő: azonnal 

Gáncs István polgármester: Az utolsó téma , amiben dönteni kell a következő: a Sió menti 
települések a Sió hajózását és a turisztikáját szeretnék kihasználni. Itt első sorban a vízi sportra 
gondolnak, de a szálláshelyekre, a biciklitúra útvonalra és más dolgokra is. A napokban lehetett 
erről olvasni a sajtóban. Az újságban felsorolták Tengelic település nevét is, mert személyes 
egyeztetés után azt mondtam, hogy Tengelic Önkormányzata nem fogja ezt gátolni. A Sió mentén 
Bogyiszlótól indulva felfelé Kölesd az utolsó település. Összesen 9 település szám szerint 
Tengeliccel együtt. Viszont mi a Siótól viszonylag messze vagyunk, ezért megkérdeztem miért 
szerepel Tengelic is a felsoroltak között. Nálunk szállásadó helyként szerepelhet a Hotel 
Orchidea és turisztikai egységes jelzőrendszer, ez azt jelenti, hogy a kastélyaikat egy egységes 
logós táblával ki lehetne jelölni. Esetleg a Csapó Dániel sírhely felújításra kerülhet. És ott egy 
pihenő helyet lehetni kialakítani. Ha erre van lehetőség meg tudjuk csinálni pályázati forrásból. 
Még egy dolog ha Medinán rendeződik a régi malom sorsa és egy pihenőhelyet alakítanak ki, én 
egy olyan javaslatot tettem, hogy ha igénybe lehet venni az iskolások el tudnának menni 2-3 
napos tárba. Minimális összegért, ha a társulás tulajdonába vagy hosszabb távú bérletébe kerülne. 
Vagy ha szervez egy kajak-kenu túrát az iskola vagy Tengelic település valamelyik civil 
szervezete kedvezményes áron tudjanak hozzájutni a kajakokhoz. Úgy gondolom, hogy ehhez 
lehet társulni, de mivel nekünk a Sióhoz túlságosan sok közünk vízi turizmussal kapcsolatosan 
nem lesz.  
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Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
36 /2011. (IV.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Siómenti Turisztikai Egyesület 
létrehozását támogatja, abban alapító tagként részt kíván venni. 
2. Felhatalmazza a Polgármestert az Egyesület alapításához szükséges nyilatkozatok megtételére, 
az Alapszabály aláírására.  
 
Felelős: Gáncs István polgármester 
Határidő:Azonnal 
 
 
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi pontban el szeretném mondani, hogy melyek 
azok a dátumok, amelyek rendezvényre irányulnak, és amelyben viszonylag nagyobb aktivitást 
várok a testület valamennyi tagjától. 2011. május 8-án vasárnap most már biztos megrendezésre 
kerül az Európa Nap. 10 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó. 
3 témakör köré összpontosul a rendezvény.  
Az egyik a tájékoztató programok az Európai Unióról. Ennek keretén belül: 

� Gyermek programok; Európa útlevél;  
� Ki tud többet az Európai Unióról gyerekek és felnőttek számára;  
� Játékok több típusban Uniós vonatkozásban asztali, fizikai és egyéb játékok;  
� Európai Uniós tájékoztató és információs sátor látogathatósága.  

A másik nagyobb témakör a Térségi termelők találkozója – Helyi Termék Fesztivál. 
A rendezvény védnöke Horváth István országgyűlési képviselő, a Mezőgazdasági bizottság 
alelnöke és Tóth Ferenc országgyűlési képviselő.  
Tervezett témák: (előadók felkérése folyamatban) 

� Rendező település bemutatkozása 
� Vidékfejlesztés jövőbeni feladatai, lehetőségei 

V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár, VM 
� Vidékfejlesztés jövője, helyi termékek szerepe a vidék fejlesztésében 

Csatári Bálint MNVH elnöke 
� A HÍR (Hagyományok-Ízek-Régiók) védjegy jelentősége, a hagyományos termékek 

piacra juttatása 
Dr. Komáromi Ágnes minőségügyi szakreferens VM élelmiszer-feldolgozási 
Főosztály 

� Kistermelői rendelet a hatóság szemével 
Dr. Maróthy Zsuzsa Élelmiszer-biztonsági osztályvezető 

� Helyi termékek piac Szekszárdon – Ifjúsági Unió Szekszárd 
� Egy működő termelői piac „hétköznapjai” Liliomkert Káptalantóti 

Harmathy Ildikó 
� Helyi termelők bemutatása 

Tengelic – Frissten Kft. / Pékség 
Pörböly – Szőke Lajos / Kistermelői lekvár 

 
A szakmai fórum a Faluházban kerül megrendezésre.  
A rendezvény ideje alatt a Fesztiválsátorban helyi termelők, kézművesek termékeit ismerhetik és 
ízlelhetik meg.  
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A harmadik témakor az Európai Önkéntesség éve. A sportcsarnok és környékén, az iskola 
udvarban és a faluházban lesz. Összességében a helyi civil szervezetek, intézmények és önkéntes 
központi alapítványok bemutatása lesz.  
Ha jó idő lesz 1500-2000 embert várunk a rendezvényre. 
Kísérő programok a nap folyamán: 

• Bartina Zenekar zenél, 
• helyi fellépők, 
• Szekszárd Junior Stars koncert, 
• Kúriatúra kisvasúttal, 
• Látogatás lovas hintóval a spárga földre 
• Toma és csapata - játékok gyermekeknek, arcfestés, ugrálóvár, szalmajátszóház. 

Ez pár olyan dolog, amit szerettem volna megemlíteni és a képviselő társaimnak is információ.  
A jövő héten fog megjelenni a program az írott és a nézhető médiában is. Ez megyei média 
keretből lesz finanszírozva. A rendezvényről is film készülni és annyi kérésünk volt, hogy 
kapjunk egy lemezt is. 
A következő rendezvény, amiről biztosan tudunk, hogy július 2-án kerül megrendezésre a Cseh 
Péter Fogathajtó Emlékverseny. Nem az önkormányzat szervezi a programot, csak támogatja.  
Egyeztetés alatt van az Orosházi Fúvószenekar koncertje, amely pünkösd hétvégéjén szombaton 
kerülne megrendezésre. 2 évvel ezelőtt már felléptek nálunk.  
Augusztus 6-án és 7-én lesz a gasztronómiai napokkal egybekötött Falunap, ami a Faluház 
szervezésében kerül megrendezésre.  
Szeptemberben gondolom megrendezésre kerül hagyományosan a Szüreti Fesztivál az óvodások 
részéről. 
Amiről még tudomásom van az az, hogy december 3-án kerül megrendezésre a Kolbásztöltő 
Fesztivál. 
Tervezünk még egy biciklis túrát, melyre majd 25-30 fő jelentkezését várjuk. Szeretnénk ha 
megalakulna idéntől egy kerékpáros klub. Mert lehetőségünk van elkérni, a Zombai Intézmény 
Társulás tulajdonában lévő kerékpár szállítót. Így az ország bármely pontjára el lehet vinni a 
kerékpárokat.  
A tájékoztatómtól függetlenül lehet érdeklődni a Faluházban, hogy milyen programok kerülnek 
megrendezésre.  
Az iskola igazgatójával beszéltük, hogy szeretnénk szeptembertől egy plusz fakultációt indítani, 
ez egy citera szakkört jelentene. De ezen felül még más fakultációkat is szeretnénk bevezetni, 
amelyek megmozgatnák a fiatalokat.  
 
 
5./ Bejelentések, kérdések, interpellációk 
 
A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs a képviselők részéről és interpellációs 
jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt  
 
 
 
 

kmft 
 
 
 

 
   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyző 


