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J  E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-án 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 
    
    
  
 
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 jegyzıasszonyt, a képviselı-társaimat.  
 
Napirend elıtt:  
 
 
Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, az elızı ülést követıen tett 
intézkedésekrıl. 
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester:  
- 40/2011. A képviselı-testület elfogadta a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatokról szóló átfogó értékelést. A beszámolót a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatal megkapta. A gyámhivatal véleményezte is a beszámolót, mely szerint az megfelel a 
jogszabály által elıírt tartalmi követelményeknek, de kérték, hogy a 0-3 év közötti gyermekek 
napközbeni ellátását valamint a gyermekek átmeneti gondozását valamilyen formában az 
önkormányzat biztosítsa. 
 
- 41/2011. A képviselı-testület elfogadta a Központi Ügyeleti Társulás 2010. évi mőködésérıl és 
pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót. A testületi döntést megküldtük az Egészségügyi 
Gondnokságnak. 
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- 42/2011. A képviselı-testület elfogadta a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 
Társulás 2010. évi mőködésérıl és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót. Az elfogadásról 
készült határozat-kivonatot postáztuk Szekszárd Polgármesteri Hivatalába.  
 
- 43/2011. A képviselı-testület elfogadta a Sió-Sárvíz Menti Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2010. évi elszámolását, melyrıl a gesztor önkormányzatot értesítettük.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejő 
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-testület 
7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta. 
 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
45/2011. (VI.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

 
 

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesternek a 40/2011., 41/2011., 
42/2011., 43/2011. számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:        Elıterjesztı: 
 
 
1./  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló    Tolnai Lászlóné   
      7/2006 (III.28.) rendelet módosítása     jegyzı 
                     
2./ A Polgármesteri Hivatal Konyhájáról étkezık intézményi térítési Tolnai Lászlóné   
     díjának megállapításáról szóló20/2007(XII.19.) rendelet módosítása jegyzı 
 
3./ Tolna Megyei Területrendezési Terve módosításának   Gáncs István   
      véleményezése        polgármester 
         
4./ Egyebek          
               
5./ Bejelentések, kérdések, interpellációk 
 
 
 
Napirend tárgyalása:  
 
1./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006 (III.28.) rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden képviselı megkapta.  
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: A szociális rendeltünk módosítására azért van szükség, mert az idei évtıl 
a szociális törvény felhatalmazta az önkormányzatokat, hogy a bérpótló juttatásban részesülıknek 
egyéb jogosultsági feltételeket is megszabhat. A feltétel az, hogy a lakókörnyezete rendezett 
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legyen – ebbe bele tartozik a lakóház, annak udvara, kertje és a kerítésen kívüli terület. A 
szociális bizottság részérıl is már régebben felvetıdött ez a kérdés. Ez nem rendeletalkotási 
kötelezettség, hanem lehetıség az önkormányzatok számára. Mivel igény merült fel, ezért kellene 
errıl egy rendeletet alkotni és eszerint elbírálni a kérelmet. A most benyújtott rendelet-tervezetet 
kellene most megtárgyalni és amennyiben lehetıség van rá elfogadni. 
A tervezet egy új 6/A.§.-sal egészítené ki a szociális rendeletünket. Ez a bérpótló juttatásról szól 
és a feltételeirıl.  
A bérpótló juttatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa 
életvitelszerően lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felıl kívül 
határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására 
irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie, függetlenül attól, hogy a lakáshasználat milyen 
jogcímen áll fenn (tulajdonos, bérlı stb.) 
 A rendelet taglalná, hogy a rendezettségnek mi minısül. Felolvasom, hogy az eredeti tervezetben 
mi szerepel:  
- A lakóház akkor tekinthetı rendezettnek, ha az épület tetıfedele funkcionálisan megfelelı (nem 
ázik be); belsı berendezései (bútorok, mosdókagyló, WC, fürdıkád, zuhany,) higiéniája 
megfelelı (tiszta); belsı falai/mennyezete, padlója, nyílászárói tiszták.  
- A ház udvara, kertje akkor rendezett, ha a pázsit nyírt, vagy felismerhetı a gondozása érdekében 
végzet rendszeres tevékenység. Gyommentes, vagy felismerhetı a gyommentesítés érdekében 
végzet rendszeres tevékenység; nincs a heti hulladékszállításra szerzıdött edényzet egyszeres 
őrtartalmánál több – felhalmozott – háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem 
felhalmozott állapotban. A háziállatok tartására megfelelıen kialakított hely áll rendelkezésre, 
melynek a tisztasága is megfelelı – nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét 
az udvaron a trágyalé-. A kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, 
és a kisgyerekek járdára, vagy utcára kiszaladását, és a településkép rendezettségét mutatja. A 
tüzelınek való rendezett formába felhalmozva, és nem szétszórtan található. A mővelésre 
alkalmas - nem parkosított földterületen zöldség, gyümölcs, vagy az állatok takarmányozására 
szánt növényeket termesztenek. 
- A kerítéssel kívül határos terület akkor rendezett, ha a köztisztaság védelmérıl és a települési 
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló helyi rendeletünk 
2. § (1), (3)-(5) bekezdésében foglaltak megvalósulnak. 
A rendeletnek tartalmaznia kell, hogy hogyan ellenırzi az önkormányzat ennek a megvalósítását. 
Mi azt a javaslatot tettük, hogy a szociális bizottság 1 tagja és a hivatal igazgatási ügyintézıje 
mennek ki ketten ellenırizni. Az ellenırzésrıl jegyzıkönyv készülne illetve egy fénykép. Ezeket 
az anyagokat a bérpótló juttatásra való jogosultságot megállapító ügyiratokhoz csatolnánk. 
Amennyiben a helyszín ellenırzése során, megállapításra kerül, hogy rendezetlen a 
lakókörnyezet, akkor felszólításra kerül sor – ezt törvény írja elı -, hogy megadott napon belül 
rendezze a lakókörnyezetét. Ha rendbe teszi, abban az esetben kapja meg a bérpótló juttatását. Ha 
nem történik meg, a kérelem elutasításra kerül. Ha felülvizsgálatról van szó, tehát aki benne van a 
rendszerben neki pedig meg lehet szüntetni az ellátását.  
A tervezet többi §-a a törvényhez lett igazítva. 
A házi segítségnyújtással kapcsolatban a szociális törvény szintén az idei évtıl azt mondja ki: Ha 
a szociális szolgáltatásokat társulás bevonásával végzi az önkormányzat, akkor a társulási 
megállapodás írja elı, hogy az igénybe vétele térítési díjakra vonatkozóan melyik önkormányzat 
adhat ki rendeletet. Mi a házi segítségnyújtással a Szekszárd és Környéke Szociális 
Alapszolgáltatási Társuláshoz tartozunk. A társulási megállapodás Szekszárd Város 
Önkormányzatát jelölte ki rendeletalkotásra. Az igénybevételre és a térítési díjra is Szekszárd 
Város Önkormányzata már kiadta a rendeletet.  
A tervezet módosítja a lakásfenntartási támogatás feltételeit. Az erre vonatkozó módosítás 2011 
szeptember 1-tıl lesz hatályos, mivel a szociális törvénynek ez a rendelkezése is akkortól lép 
hatályba. Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem magasabb és nincsenek olyan szigorú 
feltételek. Várhatóan többen megfelelnek majd ennek a támogatási formának is.  
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A 4.§-ban felsoroljuk, hogy milyen szolgáltatásokat végez az önkormányzat. Az a) és a b) pontot 
cseréltük fel, tehát a tanyagondnoki szolgálatot és az étkeztetést, mivel a rendeletben az egyes 
szolgáltatások nem a felsorolás szerint kerültek részletezésre. A szociális bizottság tárgyalta a 
tervezetet és elfogadott egy módosító javaslatot. A bérpótló juttatás feltételeinél a lakóház 
rendezettségével kapcsolódóan. A szociális bizottságnak az a javaslata, hogy egyetlen egy 
feltételt szabjunk a lakóház tekintetében, ami így szólna: A lakóház akkor tekinthetı 
rendezettnek, ha az épület állaga nem veszélyezteti az emberi életet és testi épséget. Ebben az 
esetben nem kell mindenhova bemenni és mindenhol körülnézni. Ez egy módosító javaslat. Tehát 
azt kell megbeszélni, hogy az eredeti elıterjesztés maradjon meg vagy módosítsuk az épülettel 
kapcsolatosan a tervezetet.  
 
Gáncs István polgármester: Én azt javaslom, hogy az eredeti, tehát a módosítás nélküli tervezet 
kerüljön elfogadásra. Azért mert nem csak az életveszélyt kell elkerülni. Körbejártam a települést 
és azt tapasztaltam, hogy Tengelicen és a külterületeken is egyre több háznál fordul elı a 
rendezetlen lakókörnyezet. Ezért javasoltam én is, hogyha már az adófizetı polgárok pénzébıl 
kapják meg a bérpótló juttatást, az lenne a minimum, hogy a rendben tartja a portáját. A 
rendezettség nem merülhet ki a főnyírásban, a belsı higiéniának is meg kell lennie a fertızések 
elkerülése érdekében.  
Ha a kollégák kimennek és fényképet készítenek az minden esetben tényszerő dolog és  a tényhez 
lehet ragaszkodni.  
Ha nem jártam volna körbe a települést, lehet nem lenne ilyen határozott a véleményem.  
A legrendezetlenebb házakat le fogjuk bontatni vagy a tulajdonossal vagy az önkormányzat 
önköltségén. Én azt szeretném, hogy a rendezetlen portáknak az 50 %-a 1 éven belül megváltozna 
és elfogadható lenne. Ez nem egy nagy szám, de kivitelezni nagyon nehéz.  
Akármelyik rendelet módosítás kerül elfogadásra én azt szeretném kérni a jegyzıasszonytól, 
hogy minden bérpótló juttatásban részesülı kapja meg, hogy minek is kell megfelelnie.  
Annyit hozzá tennék, hogy akik nem részesülnek bérpótló juttatásban azok is kaphatnak 
felszólítást ha rendezetlen a lakókörnyezetük. Viszont, akik kapnak ilyen ellátást azoknál az 
önkormányzat szigorúbban fog eljárni.  
 
Bátainé Réti Márta képviselı: Én mint a szociális bizottság egyik tagja részt vettem ennek a 
megvitatásában. Azért szerettem/ük volna azt kivenni, hogy a házon belüli rendezettséget is 
ellenırizze a bizottság, mert úgy gondolom, hogy ellenséges hozzáállást generálhat. Például, ha 
két nı megy ki a bizottság tagjai közül, akkor én látom a veszélyét, hogy atrocitások 
történhetnek. Ha komolyan akarjuk ezt venni, akkor arra kell koncentrálni, ami elvégezhetı a 
tulajdonos közvetlen közremőködése nélkül is. Ha benézünk az udvarba, akkor fel tudom mérni a 
helyzetet. Kintrıl látom, hogy a kémény vagy a tetı nem akar leomlani. Én személy szerint is 
javasoltam, hogy a ház belseje ne tartozzon az ellenırzés alá, mert hivatkozhatnak jogi 
védettségre is akár. 
 
Gáncs István polgármester: Elfogadom ezt a véleményt és köztudott, hogy a vélemények 
ütközhetnek. Azt viszont tudni kell, hogy tucatjával élnek olyan családok Tengelicen, akik az 
alapvetı higiéniai dolgokat sem tudják betartani. Vannak olyanok, akik önhibájukon kívül. 
Lehetséges, hogy erre nincsen felkészítve.   
Nem tudom, hogy hogyan fog ez mőködni, hogyan lehet ezt betartatni, hogyan lehet ezt 
megváltoztatni.  
Az iskola és az óvoda vezetıi pontosan tudják sajnos, hogy a higiénia a dolgok hogyan 
mőködnek. És ha az alapvetı higiéniai dolgokat nem kezdik el már kiskorban propagálni, akkor 
utána már nem biztos, hogy rá lehet ıket nevelni.  
Ha a magántulajdon jogsértésére hivatkoznának, abban az esetben elvesztenénk a „csatát”. A 
rendırség is csak házkutatási paranccsal léphet be egy magántulajdonba.  
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Úgy gondolom a testületnek, olyan döntést kell hoznia, mely felszámolja a mostani hanyag, oda 
nem figyelı helyzetet. És egy élhetı közösség kialakítása felé kell elindulnia.  
Nem hasonlítanám a környezı településekhez Tengelicet, mert vannak sokkal jobbak és 
rosszabbak is. De én nem tudom elfogadni azt a helyzetet, ami a mi településünkön van.  
És ezért ennek valahogy végett kell vetni, még ha ellenszenvet is fog kelteni. Hivatkozni kell 
arra, hogy a háztartásokat normális „keretek” között kell tartani. 
A településen kb. 30-35 olyan ház van, ami gondozatlan, rendezetlen lakókörnyezettel 
rendelkezik és állandó problémát okoz. Ez nem az az út, amit követni kell, mert ez nem az élhetı 
lakókörnyezet felé viszi a települést. Azt azért tiszteletben kell tartani, hogy a saját portájával azt 
csinál, amit akar. De azt azért figyelembe kell venni, hogy mint állampolgár az adófizetık 
pénzével nem élhet vissza, aki bérpótló juttatásban részesül.  
Itt mondanék egy példát, amikor elindult a közmunka program az emberek többsége úgy vélte, 
hogy megalázó dolog. Az elmúlt 2 évben viszont már jelentkeztek az emberek közmunkára. 
Elismerték azt a munkát, amit ık csinálnak. Holott a bérpótló juttatás összege és a 4 órás 
foglalkoztatásért kapott bér szinte ugyanannyi. 
Tehát úgy gondolom a fent említett dolgok minimum, amit az önkormányzat elvárhat. Az már 
egy másik kérdés, hogy milyen mértékig megyünk bele ebbe a dologba. Én hajlandó vagyok 
kompromisszumot kötni, hogy elıször csak az udvar legyen ellenırizve.  
A családsegítı lehetséges kapni fog olyan feladatot, hogy térképezze fel a családokat, hogy hol 
kell keményebben fellépni.  
 
Bátainé Réti Márta képviselı: Maximálisan egyetértek azzal, hogy aki az adófizetık pénzébıl 
ellátásban részesül az tegyen is érte valamit. Csak a házon belüli ellenırzést tartom kicsit 
aggályosnak. 
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: A szociális törvény most is megengedi, hogy környezettanulmányt 
készítsen az önkormányzat, amikor valamilyen segélyt kérnek. Ez ellen sem léphetnek fel igazán 
az ügyfelek és nem is igazán jellemzı. İk azt tudomásul veszik, ha nekünk elıírja egy törvény 
vagy egy rendelet, hogy el kell végezni egy ilyen környezettanulmányt. 
 
Gáncs István polgármester: Az tény, hogy nem egyszerő dolog, mivel magántulajdonon „belülre 
lépünk”. Azokat a családokat sajnálom, ahol gyermek/ek is vannak és csak az óvodában és az 
iskolában tanulják meg az alapvetı higiéniát.  
Ha esetleg lesz lehetıségünk tisztítószerekre és higiéniai szerekre pályázni, akkor megtesszük. És 
akkor ki lehet osztani azokat, de akkor már el is kell mondani az ehhez tartozó dolgokat. Ez 
biztosan építı jellegő lenne.  
Az már egy nagy elıre lépés lenne és ebben egyet értünk, ha a felére csökkenne a rendezetlen 
ingatlanok száma. És már így teljesen más település kép jönne létre. És ez a külterületekre 
vonatkozik.  
Azok a lakosok, akik eddig is rendben tartották a lakókörnyezetüket joggal várhatják el úgy 
gondolom, hogy  a szomszédos ingatlanok is valamilyen szinten rendezettek legyenek. Mivel 
nem kötelesek eltőrni a rendezetlenséggel járó dolgokat. De úgy vélem, hogy eddig toleránsak 
voltak az emberek, de azért egyszer-egyszer történik bejelentés.  
Nem szeretnénk, ha a dolgok rossz irányba mennének, ha még 10-15 porta ilyenné válna. Azt 
hozzátenném, hogy nem lakatlan ingatlanokról beszélünk.  
 
Gáncs Tamás képviselı: Csatlakozva Mártihoz, azért gondoltuk - azt hogy nem lépnénk be a 
személyes élettérbe már az elsı alkalommal – mert úgy véljük, hogy a belsı környezet aránylik a 
külsı környezethez. Az elsı alkalom során látná a „küldöttség”, hogy probléma van a külsı 
környezettel, ott lépnénk a második vizsgálat során beljebb a lakótérbe. Nem tudom pontosan, 
hogy ez lehetséges-e. 
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Kajsza Béla képviselı: Tulajdonképpen a jegyzı asszony ezt megválaszolta már, hogy a törvény 
lehetıséget ad a belsı vizsgálatra.  
 
Gáncs István polgármester: Azt tudni kell, ha a második verziót fogadjuk el akkor az elsıre nincs 
lehetıség, tehát nem lehet bemenni a házba. 
 
Kászpári György képviselı: Szerencsésnek találnám, ha a rendeletben részletesen le lennének 
írva a körülmények. Akiknél felmerülne, hogy rendezetlen a portája tájékozódni tudna mi is 
pontosan az, hogy rend, ha pontról pontra találóan le lenne írva. Azért tartom fontosnak, mert 
akkor van mivel védekezni és van valami alapján a vizsgálatot elvégezni.  
 
Szijártó József képviselı: Azt gondolom, mivel nı azoknak a száma, akikkel kapcsolatban 
vannak orvosolandó dolgok, az önkormányzatnak is lehetnek szabályozási tevékenységei (akár 
rendeletileg). Egy dolgot azért elkülönítenék az, hogy valakinek önhibájából felróható dolgokról 
van vagy önhibáján kívüliekrıl. A leendı bizottságnak azt javasolnám, hogy olyan listát 
állítsanak össze, amit aláíratnak az érintettel. Felsorolva azokat a dolgokat, amik önhibájából 
történtek és tudnak rajta javítani. Ezeket a következı ellenırzésre célként lehetne 
megfogalmazni. Majdan ez lehetne az elutasítás alapja.  
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: Mint már említettem jegyzıkönyv fog készülni az ellenırzésrıl, amit alá 
is kell írni az érintett személynek.  
 
Gáncs István polgármester: Ennek a tematikája nagyon szigorú rendet fog követelni. A dolognak 
a lényege nem a fenyítés, a szankciók, a számonkérés lesz, hanem úgymond egy arra nevelés 
lesz, hogy vannak szomszédok és emberek között élünk. Semmi olyat nem fogunk kérni, amit 
nem lehet betartani. Mivel minden egyes családnak más az anyagi helyzete és az „összetétele”, 
ezért megy majd ki a kétfıs ellenırzı bizottság és minden esetet egyénileg fog elbírálni.  
 
Bátainé Réti Márta képviselı: Nem beszélve arról, hogy a lakókörnyezetünkben rendet rakni nem 
pénz kérdése.  
 
Gáncs István polgármester: Szavazásra bocsátom a szociális bizottság módosító indítványát.  
 
 
Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. A 
szavazást követıen megállapítja, hogy a képviselı-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:  
 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
46/2011. (VI.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

 
 

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el a szociális-
bizottság módosító indítványát, mely szerint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 7/2006 (III.28) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 1.§ (4) 
bekezdése csak a következı szövegrészt tartalmazza „A lakóház akkor tekinthetı rendezettnek, 
ha az épület állaga nem veszélyezteti az emberi életet és testi épségét”. 
 
 
Gáncs István polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. 
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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: 
 

10/2011. (VI.29) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006 
(III.28) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2011 (VI.29) számú rendeletet. 
 
 
2./ A Polgármesteri Hivatal Konyhájáról étkezık intézményi térítési díjának megállapításáról 
szóló 20/2007(XII.19.) rendelet módosítása  
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden képviselı megkapta.  
Térítési díjak nem változnak egyenlıre. Szeptember körül várható változás, miután megtudjuk a 
nyár folyamán aratott növények és alapvetı élelmiszerek árváltozását. Egy évben kétszer lehet 
módosítani a díjakat. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıasszonyt, hogy ismertesse a napirendi 
pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyzı: Egy módosítási javaslat lenne a házi segítségnyújtással kapcsolatban. A 
térítési díjakat magában foglaló rendeletünkben szerepel az, hogy a házi segítségnyújtásnak 
óránként mennyi a díja. Mivel ezt a díjat Szekszárd Város Önkormányzata állapítja meg 
rendeletben, ezért ezt a §-t  hatályon kívül kell helyezni..  
 
 
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./ Tolna Megyei Területrendezési Terve módosításának véleményezése 
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó 180 oldalas anyagot minden képviselı 
megkapta. Szeretném, ha néhány feltétel ellenében fogadná el a testület a Tolna Megyei 
Területrendezési Terv módosítását. A módosításnak vannak mellékletei, amelyek közül minket a 
következık érintenek: 
- Országos és Térségi jelentıségő tájképvédelmi terület  
- A kulturális örökség védelmével összefüggı övezetek, sajátos megyei térségek. 
- Térségi jelentıségő kulturális örökségvédelmi területek 
- Natura 2000 területek 
 
Az egyik módosítás a turizmusfejlesztés magterületi és térségi központjai tervlapon szereplı 
turisztikai magterület lehatárolása. Ez majdnem a Duna vonalában van. Kihagyták Tengelic 
település közigazgatási területének az egészét, ezért azt javasolom, hogy a magterületben 
szerepeltessék Tengelicet is. 
A másik módosítás a Hotel Orchideai jelölése, mint termálszálló, mivel a mellékletben az sincs 
feltüntetve.  
Tengelic Település mind természeti mind épített örökségében gazdag értékekkel rendelkezik. A 
Hotel Orchidea évente 10.000 vendégéjszakával jó alapot ad turisztikai fejlesztéseknek. Emellett 
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a szálloda a szekszárdi kistérség legmagasabb minısítéső szálláshelye.  A településen – kiemelten 
a felsıtengelici településrészen elinduló turisztikai/ökoturisztikai fejlesztések kiegészíthetik és 
bıvíthetik a térség és a szálloda kínálatát.  
Tolna megye Területrendezési Tervének Sajátos megyei térségek tervlapjainál a 
Gazdaságfejlesztés térségei és térségi jelentıségő központjai térképhez kapcsolódva a 
következıket mondanám el:  
A település közvetlenül az M6 autópálya tengelici lejárója mellett rendelkezik egy ca. 8 ha 
kiépített közmővekkel rendelkezı, ipartelepítésre alkalmas területtel. Ezáltal a település ezen 
része szervesen kapcsolódhat a Duna menti urbanizálódó tengely térségéhez 
 
A Natura 2000 területek térképén fel van tüntetve olyan terület, ami fokozottan természetvédelmi 
terület. Van, ami helyi vagy országos természetvédelmi terület alá tartozik.  
A térségi jelentıségő építészeti örökség területe térképen Tengelic történeti települési terület 
övezeteként fel van tüntetve. Turizmusfejlesztés szempontjából meg kihagyták, viszont a 
szöveges részben szerepel. 
A kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendı terület térképen szintén szerepel 
Tengelic. 
A védett természeti területek térképen nem lehet egyértelmően beazonosítani három helyi 
jelentıségő védett és egy országos jelentıségő területet.  
Helyi jelentıségő: - Arborétum (Benyovszky park) 96,39 hektár 
        - Bogárzó-tó 11,4 hektár 
        - Csapó park 15,5 hektár 
Országos jelentıségő: - Dél-Mezıföld Tájvédelmi Körzet 
 
A fent említett módosításokkal tudjuk csak elfogadni a tervezetet. Ha nem szerepelünk a 
turizmusfejlesztés magterületei és térségi központjai között, akkor valószínő, hogy bizonyos 
pályázatokban nem vehetünk részt.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a határozat. A szavazást 
követıen megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következı határozatot hozta:  
 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
47/2011. (VI.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Környezetterv Kft.  által elkészített Tolna 
Megye Területrendezési Terve módosítását az alábbi kiegészítésekkel elfogadásra javasolja. 
 
- Tengelic település bevonása a Duna mente turisztikai magterületbe (régiós lehatárolásban is 
szerepel)  
- Tengelicen mőködı Hotel Orchidea, mint termálszálló kerüljön jelölésre a turizmusfejlesztés 
magterületei és térségi központjai tervlapra 
 
 
Határidı: 2011. augusztus 15. 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
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4./ Egyebek 
 
Gáncs István polgármester: Szécsényiné Dóka Emıke telek vételi szándékát már tárgyalta a 
képviselı-testület, de döntést nem hozott róla. A megvásárolandó 3 telek összesen 13147 m2. A 
vevınek jeleztük, hogy beépítetlen terület mővelési ágú ingatlanokként vannak nyilvántartva. 
Mezıgazdasági mővelésre ezek a területek nem alkalmasak, mivel gépekkel nem lehet 
megközelíteni. 2008-ban adtunk el egy területet 70.- Ft/m2 áron. A vásárlónak felvetettük azt a 
lehetıséget, hogy ne vásárolja meg mind a 3 telket. A válasza az volt, hogy mindegyiket meg 
szeretné vásárolni. A fent említett árral számolva ez a 3 terület 920.290 Ft-ba kerülne. Nagy 
valószínőséggel akácfákat szeretnének telepíteni a telkekre. 
 
Kajsza Béla képviselı: Az lenne a kérdésem, hogy az önkormányzat nem tudná ugyanígy 
betelepíteni? A fákat bármire fel lehetne használni. 
 
Gáncs István polgármester: Bármit meg lehetne valósítani.  
 
Kajsza Béla képviselı: Azért kérdezném, mert én tudok olyan falut, ahol az önkormányzat nyárfa 
csemetéket ültett és mostanra akkorák lettek a fák, hogy az iskolát tudják vele főteni. 
 
Gáncs István polgármester: Ehhez csak annyit tudok hozzáfőzni, hogy az önkormányzat nincs 
eladási kényszerben. És az önkormányzat tulajdonában lévı területek nem állnak mővelés alatt, 
kivéve egy kb. 11 ha-os terület, melyet a Homológia Kft. bérli. 
 
Kászpári György képviselı: Nagyon nehezen lehet termıvé tenni, és sok munkát igényelne.  
 
Kajsza Béla képviselı: Tehát az önkormányzat számára nem érné meg.  
 
Gáncs István polgármester: A vevı felé nem köteleztük el magunkat. Ezért mondtam neki is, 
hogy gondolja meg a dolgot. 70.- Ft/m2 ár alatt biztosan nem fogjuk eladni, mivel ez egy 2008-as 
ár. 
 
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 
48 /2011. (VI.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

 
 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete ingatlan adásvétel útján elidegeníti az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı,  Tengelic belterületén lévı 1023 hrsz-ú,  1024 hrsz-
ú és 1025 hrsz-ú,  összesen 13.147 m2  beépítetlen terület mővelési ágú ingatlanokat Szécsényiné 
Dóka Emıke Tengelic Alkotmány u.5. szám alatti lakos részére összesen 70.- Ft/m2 eladási áron. 
 
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Így, hogy eladásra került a 3 ingatlan elmondanék egy dolgot. A 
tervek szerint beszerzésre kerül egy puttonyos gépjármő, mivel úgy vélem, hogy luxus 
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ételkihordásra használni a 7-8 millió Ft-os buszt.  Így a 3 terület árából és más kisebb 
bevételekbıl / T16 traktor eladása 150.000 Ft-ért, 2 db kosárlabda palánk eladása 250.000 Ft-ért/ 
tudnánk finanszírozni a puttonyos gépjármő árát. 
 
 
Gáncs István polgármester: Benkéné Varga Erzsébet óvónı azzal a kéréssel fordult hozzám, mint 
polgármesterhez és a képviselı testülethez, hogy férjével és kislányával szeretne ideiglenesen a 
szolgálati lakásba költözni. 1998. januárja óta dolgozik a tengelici óvodában óvónıként, férje 
Sárbogárdon a vasútnál pályamester, kislányuk 8 éves, Tengelicen volt óvodás, az elsı osztályt is 
itt járta ki, másodikba készül. 
Nagydorogi házuk eladása folyamatban van, nyáron költözniük kell. Tengelicen szeretnének 
letelepedni, választottak házat, de sajnos annak tulajdonosai meggondolták magukat – nem adják 
el. Tovább kerestek, az újonnan választott ház felújításra szorul, a felújítás idejére a szolgálati 
lakásra gondoltak.  
Erzsébet szabadsága augusztus 14-ig tart, így szeretnék a költözést minél hamarabb lebonyolítani.  
Várják a döntésünket és a válaszunkat. 
Még mielıtt a szolgálati lakásokra rátérnénk, megkérdezném az igazgató urat, hogy állunk a 
pedagógus lakás igényével? 
 
Szijártó József képviselı: Az állás pályázatok alapján, úgy alakul a helyzet, hogy a jövı tanévet 
illetıen nem lesz szükség szolgálati lakásra. 
 
Gáncs István polgármester: Jelenleg Tengelicen 3 szolgálati lakás van. Az egyikben az 
élelmezésvezetı lakik, a másik lakás üres. 1 lakást a körzeti megbízottnak tartottunk fent. A 
Gagarin u. 2 szám alatti lakást tudnánk felajánlani, mely 78 m2 . A főtésen kívül minden ki van 
építve a házban. A főtés fatüzeléső kályhával oldható meg.  
A rendeletünkben az szerepel, hogy a szolgálati lakást elsısorban köztisztviselık és 
közalkalmazottak vehetik igénybe. A bérleti díjat az egyik rendeletünk szabályozza. A lakás havi 
bérleti 117 Ft/ m2, azaz 9126 Ft. Úgy gondolom, hogy „elsı körben” fél évre adnánk ki a lakást. 
A fél év eltelte után felülvizsgálásra kerül sor.   
 
 
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 
 49/2011. (VI.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

 
                          
    Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Tengelic Gagarin u.2. szám alatti  
    78 m2 ( 3 lakószoba, elıszoba, étkezı, fızıfülke,  fürdıszoba, wc, kamra)  alapterülető    
    komfortos önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérlıjéül 2011. július 1-jétıl        
    2011. december 31-ig kijelöli Benkéné Varga Erzsébet  ( sz: Szekszárd 1975.05.26. an:   
    Deli  Erzsébet ) Nagydorog Bartók B.u.12. szám alatti lakost  a  12/2008(VI.25) számú       
    önkormányzati   rendeletben meghatározott mindenkori bérleti díj  megfizetése mellett. 
 
 
    Határidı: 2011. július 1. 
    Felelıs: Gáncs István polgármester 
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Gáncs István polgármester: Elmondanám azt, hogy megérkezett Budapestrıl a szekszárdi 
állományba Horváth Gábor rendır úr, aki Tengelicen fog letelepedni. A Rákóczi utcában vásárolt 
a családjával egy házat. Valószínőleg a felújítás idejére, a szolgálati lakást kibérelnék.  
Horváth Gábor most 3-4 hónapos betanulási idın van Szekszárdon. Szeptembertıl körzeti 
megbízottként fog „megjelenni” Rikkers Péter mellett.  
 
 
Gáncs István polgármester: Szijártó József igazgató urat megkérném, hogy ismertesse az óvoda 
és az iskola nyári nyitva tartását. 
 
Szijártó József képviselı: Az óvoda nyári szünete elıtt a képviselı-testületnek a jogkörébe 
tartozó kérdés az, hogy milyen hosszú szünetet engedélyez az óvoda nyitva tartásával 
kapcsolatosan. Július hónapban általában az ország minden óvodája szünetet tart. Az óvodai 
házirendben van egy olyan kitétel, hogy fel kell mérni a szülıi igényeket, hogy hányan kérnének 
felügyeletet augusztus elsı 2 hetében. Ez a felmérés megtörtént, összesen 8 gyermek szülei 
jeleztek vissza, hogy igényt tartanának a felügyeletre. A házirendben az szerepel, hogy 10 fı alatt 
összevont csoport nem indul. Az óvoda július 1-ig üzemel. A házirendünket figyelembe véve, ha 
10 gyermek alatti szülı kérte a nyitva tartást, a szabályozás értelmében úgy is dönthetne a 
képviselı-testület július 4-tól augusztus 14-ig tartana a szünet.  
Háttér információként elmondanám, hogy anyagi vonzata is van. Azt kell tudni, hogy az állami 
normatív támogatás, ami az óvodai ellátásra vonatkozik az 44 hetet érint egy naptári éven belül. 
Ha 52 héttel számolunk, akkor 8 hetet feltételez, amikor nincs óvodai ellátás, ez tulajdonképpen 2 
hónap. Abban az esetben, ha az önkormányzat a késıbbiekben hozzányúl ehhez a kérdéshez, 
akkor tudomásul veszi azt, hogy mindazok, akik a szünet alatt óvodai ellátásban részesülnek – ha 
ingyenes ellátásban - akkor annak a költségeit az önkormányzat vállalja magára.   
Az azért elmondanám, hogy a 10 fıs határt már régebben hoztuk meg. Akkoron abból indultunk 
ki, hogy az önkormányzat pénzügyi lehetıségi mit tesznek lehetıvé.  
 
Gáncs István polgármester: Én már nem tartom a 10 fıs létszámot megfelelınek. Nagy 
valószínőséggel – még ha anyagiakkal is jár – az óvoda nyitva tartását hosszabbítani kell. Mert 
annak az 5-6 családnak, akiknél problémát jelent a szünet idejére a gyermeket vagy gyermekeket 
elhelyezni, ott segíteni kell. De azt elmondanám, hogy itt nem azokról a családokról beszélek, 
akik kényelmi szempontból vinnék a gyermekeket az óvodába, mert az önkormányzat erre nem 
fog áldozni. Ha rövidül a szünet ideje, mert megszavazza majdan a képviselı-testület, akkor a 
költségvetésben számolni fogunk evvel a plusz költséggel, amivel a rövidebb nyitva tartás jár. De 
persze ez az egész attól is függ, hogy a kormány hozzányúl-e az oktatási törvényhez, mert akkor a 
költségvetés is változik nagy valószínőséggel.  
 
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 
50 /2011. (VI.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Zomba KONI Tengelici Tagóvoda  nyári 
ellátási szünetét az elıterjesztés szerint 2011. július 4-tıl 2011. augusztus  14-ig tartó idıszakra 
jóváhagyja.  
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
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Gáncs István polgármester: Az igazgató úr már az ülés elıtt jelezte, hogy szót kér. Átadnám a 
szót. 
 
Szijártó József képviselı: Az iskolával kapcsolatosan elmondanék terveket és eredményeket. 
Amióta Zombához tartozunk a testületi üléseken az óvodáról, iskoláról szóló beszámolóra nem 
került sor. Azt valamennyien tudják és részesei voltak azoknak a döntéseknek, amelyeknek 
kapcsán az iskola infrastruktúrája teljes mértékben megújult. Illetve olyan technikai fejlesztésekre 
került sor, amelyek a 62 millió forintot meghaladták. Kevés szó esik azokról az eredményekrıl, 
amikrıl azt gondolom a képviselı-társaimmal büszkék lehetünk. 
Minden évben országos kompetenciamérést teljesítenek a 4.-6.-8. osztályosok. A mérések úgy 
zajlanak, hogy az oktatási hivatal kijelöl egy-egy felügyelıt. A központ a vizsgálatokat 
rendszeresen elvégzi és kiértékeli. A 6. osztályosok központi értékelését általában februárban 
teszik közzé. Mivel nyilvános a tartalma ezt az oktatási hivatal a honlapján is megteszi. Nekünk 
is van egy olyan kötelezettségünk, hogy ezeket a mérési adatokat a szülık, tanulók és az 
önkormányzatnak közzé kell tegyük. Ezt meg fogjuk tenni a honlapon is.  
Azt tudjuk, hogy a korábbi 6. osztálynak a teljesítménye nagyon jó volt. Két olyan évfolyam volt 
egymás után, amelyek részesei voltak a tanulás terén módszerbeli megújulásnak, melyet egy 
uniós pályázat során volt lehetıségünk véghezvinni. A két évfolyam alacsony létszámmal 
mőködött. A tanulók között voltak nagyon jó tanulók, átlagosak és átlag alattiak is.  
Tengelicen 1664 pontos átlagot értek el matematikából a 6. osztályos tanulók. Az országos átlag 
1498 pont. Tehát az országos átlagot rendkívüli módon 166 ponttal megelızi a tavalyi évi 6. 
osztályosaink teljesítménye. Bennünket a közepes községő általános iskolák közé sorolnak. A 
közepes községeknél a teljesítmény 1447 pont.  
A szövegértés átlag teljesítménye 1541 pont, országosan pedig 1483 pont. A közepes községek, 
ahová mi is tartozunk 1421 pontot értek el. Az országban 2721 általános iskola írta meg, bele 
értve a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokat. Az iskolák 90%-át megelıztük szövegértésbıl. 
Csatoltam azt az értesítı levelet, amelyet a szülık is megkaptak a tavalyi év során is – a 
bizonyítvánnyal együtt osztottuk ki. A tájékoztatóm elsı oldalának alján megtalálható az a honlap 
cím, ahol az összesített eredményeket meg lehet tekinteni. A tanulóknak van OM azonosítójuk, 
evvel a számmal a szülı meg tudja nézni gyermekének az eredményét.  
A 4. osztályosok 2010. évi összesített eredményét is láthatják a tájékoztatón. Az adatok közül az 
tőnik ki, hogy az olvasási, számolás, gondolkodási és írási készség tekintetében is az országos 
áltag felett vagyunk.  Egyedül a számolás begyakorlottság és az írás begyakorlottság, ami az 
országos átlag alatt van. Ezeknél a feladatoknál azt nézik, hogy mennyi idıt foglalkozott vele. A 
begyakorlottságot úgy kell érteni, hogy akkor jó ez a mutató ha minél rövidebb idı alatt teljesítik 
a feladatot.  
Ezen eredmények alapján úgy gondoljuk, hogy ez az osztály a felsı tagozatban nagyon jól helyt 
fog állni.  
A tájékoztató utolsó lapján elégedettség-vizsgálat összegzı található, melyet 2-3 évente szoktunk 
elvégezni. A 2007-2011. közötti idıszakban mutatja meg azt, hogy a tanuló-szülıi-alkalmazotti 
elégedettségre milyen visszajelzés érkezett. Olyan megállapításokra hívnám fel az testület 
figyelmet, hogy az 1-5 pontos skálán – képviselı-társaim látják, hogy milyen kérdésekre kellett 
válaszolni – 4,26 összesített elégedettségi mutató értünk el. 2007-ben ez a mutató 2,86 volt, tehát 
0,4 pont a különbség. Folyamatosan valamennyi mutatószám nı. Az nagyon fontos, hogy a 
szülık elégedettek a tanítás-nevelés minıségével. Az „Ebben az intézményben magas színvonalú 
nevelı-oktatómunka folyik” állítás megítélés a 2007-es adathoz képest +0,57 ponttal változott. 
Az idegennyelv-oktatás eredményessége +0,86 és az iskola fegyelemelvárása megítélése  
0,79 ponttal emelkedett. Az öt év alatt ezeknél az eredményeknél volt a legnagyobb mértékben 
javulás.  
 
 
 



 14 

Feladataink az elégedettség további javítására:  
A szülık, tanulók további bevonása közös programokba. A tanórán kívüli tevékenységi kör 
szélesítése a 7-8. osztály visszaállításával egyidıben: zeneoktatás, fakultatív angol nyelvoktatás, 
további sportcsoportok. A piártevékenységet valamennyi dolgozó feladatának kell tekintse.  
A technikai felszereltség javítása, ez már valamilyen szinten megtörtént.  
Büszkék lehetünk arra, hogy 10 tanterembıl 5-ben digitális tábla van, a környékbeli iskolák 
egyikében sem volt erre még lehetıség.  
 
Az idei év második félévétıl a törvényi lehetıségeknek megfelelıen az összintézmény nevelı-
testülete úgy döntött, hogy visszatérünk az osztályzás rendszeréhez. Ennek eredménye az lett, 
hogy az összesített iskolai tanulmányi eredmény átlaga alacsonyabb, mint a tavalyi évben. 
A 6. osztályosokat vizsgáztatni szoktuk magyar irodalomból, matematikából, történelembıl és 
idegen nyelvbıl. Ennek az eredménye 3,9 lett. Ebbıl kiemelkedik az irodalom szóbeli vizsga 
eredménye, mely 4,2.  
Tanulóink sok tanulmányi versenyen vesznek részt. Hiszünk abban, ahhoz hogy a gyermek 
fejlıdése kiemelkedı legyen és megerısítést találjon, megmérettetésekre van szükség, amik 
intézményen kívüliek. Kettı nemzetközi versenyen vettünk részt, az egyik mesemondó volt 
(innen a 2. helyezést hoztuk el), a hon- és népismereti versenyen az egyik tanulónk az 1. helyet 
megszerezte.  
A megyei mesemondó versenyen 2 helyezést értünk el, egy külön díjat kaptunk és egy 2. 
helyezést értünk el.  
A társuláson belül is különbözı megmérettetések vannak. A német nemzetiségi verseny az idén 
elmaradt, jövıre Harc fogja megrendezni. Nálunk a szavalóverseny szokott lenni. Zombán a 
tanulmányi versenyt rendezik. Innen a nyolc 1.helyezés felét elhoztuk (3. osztályban magyarból, 
5. osztályban magyarból és matematikából, 6. osztályban is magyarból). 
 
Az álláspályázattal kapcsolatosan szeretnék információkkal szolgálni. A két meghirdetett állás 
pályázatra belsı átszervezés útján kerül hozzánk áthelyezéssel Grénusné Felgert Ibolya 
matematika, illetve természettudományi tárgyakat fog tanítani (kémia, fizika, természet ismeret). 
A másik állás hely (nemzetiségi német) betöltésére egy egyetemet végzett fiatal pályakezdı 
kolleganı kerül hozzánk Szabó Anett személyében İcsénybıl. Mind a ketten bejárással oldják 
meg az idejutást. A biológia és földrajz tanítására, keressük a legjobb megoldást. Valószínő, hogy 
a tolnai átszervezések kapcsán megbízási szerzıdéssel fogja egy személy ezt a feladatkört ellátni.  
Úgy gondolom, hogy a felsorolt eredmények azt tükrözik, hogy a képviselı-testület által hozott 
döntéseket tartalmi munkával is ki tudjuk tölteni. Én a kollégáimmal együtt azon leszünk, hogy 
az eredmények fenntarthatók legyenek és javuljanak.  
 
 
Gáncs István polgármester: A Tengelic Községért Alapítvány alapító okiratát módosítani 
szükséges több pontban. A Tengelicen megtalálható természeti és épített örökség megóvása 
érdekében a jövıben benyújtandó pályázati pénzekhez csak úgy juthat a közalapítvány, ha a 
közalapítvány jellegénél szerepelnek a módosításban szereplı tevékenységek is. 
A módosítás az alapító okirat következı pontjait érinti: 
Az I. fejezet 4. pontja, ami a közalapítvány jellegét sorolja fel kiegészülne az alábbiakkal: 

- mőemlékvédelem, 
- természetvédelem, 
- környezetvédelem, 
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével. 
A III. fejezet - vagyis a közalapítványi vagyon felhasználása és kezelése - 4.pontja eddig arról 
szólt, hogy az utalványozás joga a kuratórium elnökét és egy tagját illeti meg, akadályoztatása 
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esetén titkárát és egy tagját. A módosítás szerint az utalványozást az elnök akadályoztatása esetén 
az elnök által írásban meghatalmazott 2 kuratóriumi tag látja el.  
A következı módosítás az V. fejezetben vagyis a záró rendelkezésekben egyrészt a 4. pont 
módosul,miszerint a közalapítvány megszőnése esetén a vagyona a Tengelici Sportegyesületet  
(eddig Tengelici Sportkört nevesített az okirat) illeti meg. 
Ugyanezen fejezet 5. pontja szintén a Tengelici Sportegyesületet nevesíti a Sportkörrel szemben. 
Az utolsó módosítás az V. fejezetet 6. ponttal egészíti ki: Az Alapítvány gazdálkodásával, 
tevékenységével kapcsolatos adatait, beszámolóit, valamint a szolgáltatásainak igénybe vételére 
vonatkozó információit az Alapító Tengelic Község Önkormányzatának honlapján hozza 
nyilvánosságra. 
 
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 
51 /2011. (VI.28.) számú Képviselı-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzat képviselı-testülete a Tengelic Községért Alapítvány 

alapító okiratának módosítását jóváhagyja. 
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapítvány adataiban bekövetkezett 

változás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet a Tolna Megyei Bírósághoz való 
benyújtásra. 

 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
 
Gáncs István polgármester: Tájékoztatom a képviselıket, hogy beadtunk egy pályázatot, melynek 
az a címe, hogy Az Év Fája. Eleinte még azt sem gondoltuk volna, hogy befogadják a 
pályázatunkat. Aztán kaptuk a visszajelzést, hogy a jelölés megtörtént méghozzá a következı 
címmel: Tengelic gyöngyszeme, a kis mocsári ciprus. Középtengelicen a „kárászozó tóban” van 
egy GPS koordinátákkal megjelölt mocsári ciprus. A fa adatai a következık elhelyezkedése: 
Tengelic – Középtengelic; faj: mocsári ciprus; kora: 70 év; magassága: 7 m; törzskerülete 40 cm. 
A jelölı adatai Tengelic Község Önkormányzata. Most várjuk, hogy mi lesz a verseny 
kimenetele. A nyertes fa egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt „kap”. 
 
 
A Tengelic-Szedres összekötı útszakasz felújítása kapcsolatban Úgy gondolom, hogy ilyen közel 
még sosem voltunk a megvalósításhoz. Június 20-án kaptam egy levelet, melyet minden 
képviselı is megkapott. 0+000 – 11+235 km szakaszt fogják felújítani, ezt már jóváhagyták. 
Tehát a Rollecatetól a 63-as útig. A teljes tervdokumentáció leszállításra került. Az engedélyes 
részekre az építési engedélyezési eljárás lezárult, a határozatot a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
kiadta. Jelenleg a pályázat beadását készítik elı. Ha minden jól megy az év végén a munkálatokat 
elkezdik. Ha nem megy jól, akkor jövı tavasszal. Ha idén elkezdik, akkor jövı májusban lesz 
kész. Viszont a Tengelici és a Szedresi Önkormányzat adott egy javaslatot, ha van mód rá, akkor 
ne idén kezdjék el. Úgy véljük az aszfaltozási munkákat nem lenne ideális télen csinálni. A 
projektjavaslatot a Regionális Fejlesztési Ügynökség részére megküldték. A vállalkozási 
szerzıdés megkötésének ideje 2011. októberére tehetı. Így az építés várhatóan 2012 tavaszán 
lesz megkezdhetı.  
Az aszfalt megerısítése ráépítéssel 2 rétegben fog megtörténni. Az autóbuszmegállók 
mindegyike öbölben kerül kiépítésre. Összesen 17 db. Ebbıl buszöböl építése 14 helyen, 
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felújítása 3 helyen. A 0+000 km szelvényben a 6233. jelő úttal csomópont korszerősítésre kerül. 
A csapadékvíz elvezetı rendszer is felújításra kerül, nem csak a belterületen, hanem a 
külterületeken is. Az útcsatlakozások szilárd burkolatot kapnak, a sárfelhordás csökkentése 
érdekében. A felújítás után a burkolatszélesség mindenütt eléri a 6 m-t és kb 0,5 m – 0,5 m lesz a 
leálló padka.  
A burkolat kiszélesítésével és megerısítésével jelentısen növekszik az utazás biztonsága, 
javulnak az elérési idık, ezáltal elsısorban Tengelic község lakosai, de Júliamajor és 
Vadászmajor települések lakosai is könnyebben elérhetik a térségi központot (Szekszárd), 
valamint az M6 autópályát is. Az elérhetıség javítása növeli a munkahelyhez jutási esélyeit a 
településeken élıknek. Az összköltség körülbelül 850-900 millió Ft lesz. Az összeg uniós 
forrásból származik.  
Azt megjegyezném, hogy az út felújítása nagy felfordulással fog járni kb 5 hónapig. A tervek 
szerint csak félpályás útlezárás lesz.  
A megyében 2007-tıl 2013-ig 27 km-t újítanak fel, ebbıl 11 km amiben érdekeltek vagyunk. 
 
 
Az iskolabusz a tervek szerint összesen 39 fıt szállít majd, Tengelic-Szılıhegyrıl, 
Felsıtengelicrıl, Alsótengelicrıl és Jánosmajorból Tengelicre. Mivel 17+1 személyes a busz, 
ezért többször kell fordulni majd a sofırnek.  Ezért is valószínőleg Júliamajorból és az ötháztól 
nem fogjuk behozni a gyerekeket. Ha megérkezik az új busz az útvonalat végigjárjuk. Meg 
tervezzük, mikor kell indulnia, hova menjen elıször stb. Az elsı fordulónál az iskolásokat 
hoznánk be Szılıhegyrıl és Felsıtengelicrıl. A másodiknál az óvodások. Elvileg az elsı járat 7 
órakor fog indulni, a második pedig ½ 8-kor. A hazaindulás idıpontja pedig ¼ 4 és 4 óra lesz. De 
azt elmondanám, hogy ezek még csak tervek, tehát változhatnak az idıpontok. Az hozzátenném, 
hogy erre a busszal szülık nem szállhatnak fel. Az iskolabusz elsı számú sofırje Nyul Balázs, a 
váltó sofır valószínőleg Szabó Tamás lesz. Mind a kettıjüknek van megfelelı jogosítványuk 
hozzá. Azt még sajnos pontosan nem tudjuk, mikor szállítják le a buszt. Én azt szeretném, ha 
július végén itt lenne. 
 
Szijártó József képviselı: Egy kiegészítést szeretnék hozzá tenni. Az óvodavezetı asszonnyal 
együtt megkerestük a külterületeken azokat szülıket, akiknek még óvodás vagy iskolás 
gyermekük van, „csábítva” ezzel a szolgáltatással ıket. Olyan sikert értünk el, hogy 
Jánosmajorból 2 óvodást és 2 iskolást sikerült „elcsábítanunk”. Ha ezt a szolgáltatás tovább 
építjük, bıvítjük, akkor az lehet az alapja, hogy a közúton messzebb lévı külterületekrıl is járnak 
ide gyermekek. És ık „elviszik” annak a hírét, hogy itt milyen oktatás folyik. Így növelhetı lenne 
az óvoda és iskola létszáma, valamilyen szinten.  
 
5./ Bejelentések, kérdések, interpellációk 
 
A polgármester megállapítja, hogy más 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 


