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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-án 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. 
 
Napirend előtt:  
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester:  
 
- 47/2011. A képviselő-testület kiegészítésekkel elfogadta a Tolna Megye Területrendezési Terve 

módosítását. A kiegészítéseket tartalmazó határozat kivonat a megyei önkormányzat 
megkapta. 

-48/2011. A képviselő-testület adásvétel útján elidegenítette a tulajdonában lévő 1023, 1024, 1025 
hrsz-ú belterületi ingatlanokat. Az adásvételi szerződés aláírása folyamatban van. 

-49/2011. A képviselő-testület a Gagarin u. 2. szám alatti szolgálati lakás bérlőjéül 2011. július 1-
jétől 2011. december 31-ig kijelölte Benkéné Varga Erzsébetet. A bérleti szerződés aláírása 
után a bérlő beköltözött az ingatlanba. 
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-50/2011. A képviselő-testület a Zomba KONI Tengelici Tagóvoda nyári ellátási szünetét 2011. 
július 4-től 2011. augusztus 14-ig határozta meg. A határozatot az óvoda vezetőjének 
elküldtük. 

-51/2011. A képviselő-testület jóváhagyta a Tengelic Községért Alapítvány alapító okiratának 
módosítását, amit a Tolna Megyei Bírósághoz eljuttattunk.  

-52/2011. A képviselő-testület arról döntött, hogy az iskolabusz vételárát készpénzben egyenlíti ki. 
A 11.760.000 Ft-ot 2011. augusztus 19-én átutaltuk a Besso Zrt. részére. 

-53/2011. A képviselő-testület a Zomba Körzeti Oktatási Nevelési Intézmény Alapító okiratának 
módosítását elfogadta azzal a javaslattal, hogy a tengelici tagiskolában a napközis tanulók 
száma 90 fő helyett 110 legyen. 

-54/2011. A képviselő-testület a településrendezési terv módosításáról szóló 4/2011 (I.25.) számú 
határozatát úgy módosította, hogy a tervmódosítás költségei teljes egészében a kérelmezőt 
terhelje. A költségek átvállalásáról szóló megállapodás aláírása folyamatban van. 

 
 
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. 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
55 /2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
 

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 47/2011., 48/2011., 
49/2011., 50/2011., 51/2011., 52/2011., 53/2011. és a 54/2011. számú lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
 
Napirendi javaslat:        Előterjesztő: 
 
 
1./ A 2011. évi költségvetés módosítása       Gáncs István  
                polgármester 
                     
2./ Beszámoló a 2011. évi I. félévi gazdálkodás helyzetéről  Gáncs István  
                polgármester 
 
3./ Egyebek                                                                                   Gáncs István 

              polgármester 
                                                                                                                         
4./ Bejelentések, kérdések, interpellációk    
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Napirend tárgyalása:  
 
1./ A 2011. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a rendelet-tervezetet. A 
pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta.  
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az első módosítás 3 ponton érinti az eredeti költségvetést. 
Az egyik az, hogy normatív hozzájárulások előirányzata 111 e Ft-tal csökkent az áprilisi szociális 
étkeztetés normatíva lemondása miatt. A másik szintén a működési támogatásokat érinti, ez az 
egyéb központi támogatás soron 358 e Ft-ot kaptunk az első félévben, az önkormányzati dolgozok 
bérének kompenzációjára.  
A szociális étkeztetés miatti csökkenés a dologi kiadásoknál jelenik meg csökkenésként. A 
kompenzációra kapott összeg pedig a személyi és a munkaadókat terhelő járulékokat emeli 
ugyanilyen tétellel.  
Felhalmozási bevételeink 52 524 e Ft-tal nőttek. A tavalyi évben befejeződött művelődési ház 
felújításának elszámolása áthúzódott 2011-re, ezért ebben az évben jelenik meg mint módosítás. Az 
összeget teljes egészében megkapta az önkormányzat.  
Így összességében 52 771 e Ft-tal változik a bevételi és a kiadási főösszegünk is, ami 318 309 e Ft-
ra emelkedik.  
 
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: 

 
12/2011. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 4/2011. (II.18.) számú 
rendelet módosításáról szóló 12/2011. (VIII.30.) számú rendeletet az eredeti előterjesztésnek 
megfelelően. 
 
 
2./ Beszámoló a 2011. évi I. félévi gazdálkodás helyzetéről   
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden képviselő-testületi tag 
megkapta. A pénzügyi bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta. Megkérem 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a testület tagjaival a napirendi pontot.  
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az önkormányzat bevétele71,19 %-ban teljesült, ami a 
következő tételekből adódik: A működési bevételeinknél – ezt kell módosítanunk - a teljesülés 
134 738 e Ft, azaz 63,92%. Az önkormányzat sajátos működési bevételei 50,87 %-ban teljesültek. 
Ide tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók, amelynek a teljesülése az időarányosnak 
megfelelő.  
A működési támogatások teljesülése 80,06 %-os. Az egyéb működési bevételek, a nem az államtól 
kapott pénzeszközöket jelentik, ezek teljesülése 81,53 %. Itt szükség lesz majd előirányzat 
módosításra, mert olyan bevételek is beérkeztek, amiket eredetileg nem terveztünk.  
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A felhalmozási bevételeink az előirányzat módosításnak köszönhetően 100 %-osak.  
Összességében azt mondom, hogy a bevételek az időarányosnál magasabban teljesültek, de van 
olyan, ami az első félévben érkezett meg hozzánk.  
A kiadásaink felhasználása 59,43 %-os. Megemeli a teljesítést az, hogy a felhalmozási kiadásaink 
az év első felében teljesültek inkább, itt a teljesülés 99,57 %-os. A személyi juttatatásainknál a 
felmentett dolgozók végkielégítésének a kifizetése szintén az első félévet terhelte.  
Én azt gondolom, hogy a takarékos gazdálkodásnak mindenféleképpen megfelel az önkormányzat. 
Ha ezután is minden rendben lesz, akkor év végén is pozitív mérleggel fogunk fordulni 2012-es 
évre.  
 
Gáncs István polgármester: Az évek során spórolásba és átszervezésbe kezdett az önkormányzat. Ez 
az előny nagyon gyorsan eltűnhet, főleg a 2012-es évben. Szeretném a képviselő-testületi tagoknak 
mondani és a figyelmüket felhívni arra, hogy a következő évi költségvetés elkészítésekor biztos, 
hogy adókat és bérleti díjíkat kell emelnünk. Az emelések nem lesznek drasztikusak, de muszáj lesz 
hozzájuk nyúlni. A működési és a bevételi oldalon az egyensúlyt fent kell tartani.  
Idén indul újra a 7. osztály, jövőre a 8. osztály, ez is meg fogja változtatni a költségvetést a jövőre 
nézve nagy mértékben. A 2012-es évben nem tervezünk olyan fejlesztést, ami költségvetést olyan 
irányba vinné, ami nem finanszírozható. 
Egy olyan nagy projekt előtt áll az önkormányzat, ami közvetlen érinti, de mégse közvetlen 
finanszírozza, ez a Szedres-Tengelic összekötő útszakasz felújítása. A legjobb értesülésem szerint a 
közbeszerzési folyamat zajlik. Ha minden igaz, akkor 2012-es év tavaszán kezdik el a felújítást. 
Azért nem idén, mert a munka kb. 5 hónapig fog tartani. Az önkormányzatnak bizonyos összeggel 
hozzá kell majd járulnia.  
Jelenleg nincsenek kifizetetlen számlánk, és nem rendelkezünk hitellel. 
Úgy gondolom, hogy a 2012-es költségvetés összeállításának többször fogunk neki ugrani, mivel a 
következő évben sok feladat lesz, aminek meg kell felelnünk. 
Ezeket a dolgokat kiegészítésképpen szerettem volna elmondani. 
 
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 
56 /2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   a 2011. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről 
szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően  elfogadja. 
 
 
3./ Egyebek 
 
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi pontban az első megbeszélni való a Jánosmajor 
egészséges ivóvízellátása érdekében ivóvízminőség javítását célzó pályázat, melyet szeretnénk 
benyújtani, ez egy KEOP-os pályázat. A vízbázisunk kitűnő kivéve Jánosmajorban, mivel a víz 
ammónium tartalma magas. Ha az önkormányzat be szeretné nyújtani a pályázatot, akkor a 
képviselő-testületnek egy határozatot kell hoznia róla. A fejlesztést a DUNAÁG Víziközmű 
Üzemeltető Kft. végzi majd. Ők fognak különböző méréseket végezni a pályázathoz. A pályázat 
benyújtásának határideje 2011. december 15.  
Van valakinek kérdése, hozzászólása? 
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Tolnai Lászlóné jegyző: Azt hozzá tenném, hogy a támogatás, akkor kapható meg, ha a fejlesztés 
értéke minimum 20 000 e Ft. 
 
Más 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 
57 /2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tengelic Jánosmajor egészséges   

ivóvízellátása érdekében ivóvízminőség javítását célzó pályázatot – KEOP-1.3.0/09-11 - 
kíván benyújtani.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével  
            kapcsolatos feladatok elvégzésére a szükséges tárgyalások lefolytatására.               
                 
 
     Határidő:Pályázat benyújtására 2011. december 15. 
                    Előkészítéssel kapcsolatos feladatok megkezdésére azonnal 
     Felelős:Gáncs István polgármester 
 
 
 
Gáncs István polgármester: Barna Gyula tengelici lakos, aki kick-boxol kérelemmel fordult a 
képviselő-testülethez, melyben azt kéri, hogy támogassuk anyagilag. A magyar csapat meghívást 
kapott Buenos Airesbe/Argentinába a harcművészeti olimpiára, mely 2011. október 4-én lesz. 
Gyulát a magyar válogatott edzője hívta meg a csapatba. A szállásukat az Argentin szervezet állja, 
de a repülőjegy ára igen magas 330 e Ft. Ezt az összeget kell összegyűjtenie, ha ez nem sikerül, 
akkor nem tud elmenni a versenyre. 
A kérelméhez csatolt az eddig elért sikereiről dokumentumokat, például 2010-ben Sardinia-i 
Világbajnokságon ezüst és bronz érmet nyert, illetve 2011-ben a Mallorca-i Világbajnokságról haza 
hozott egy arany és egy ezüst érmet. 
Én azt szeretném, ha 50 e Ft-tal támogatnánk.  
Ha a kiutazás előtt 2 héttel a szükséges pénzösszeg nem lesz meg, én arra vállalkoztam, hogy a 
helyi vállalkozókat körbejárom, hogy akinek van lehetősége, támogassa Gyulát.  
Úgy gondolom, hogy egy ilyen tehetséges emberre büszke lehet a település. 
 
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 
58 /2011. (VIII.30) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
   1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Barna Gyula  Tengelic Rákóczi     
         u.59. szám alatti lakos  részére a 2011. évi WOMA-AIKSAM Összetett Harcművészeti  
        Olimpiára való kiutazás költségeire 50.000.-Ft támogatást ad a 2011. évi költségvetés  
         terhére.    
    2. Barna Gyula  a fenti összeggel 2011. október 31-ig köteles elszámolni. 
    3. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a támogatási     
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       megállapodás  megkötéséről és a támogatás kifizetéséről  2011. szeptember10. napjáig.   
 
 
   Határidő: 2011. szeptember 10. 
   Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
 
 
Gáncs István polgármester: Tájékoztató jelleggel szeretném elmondani, hogy Nagy Szabolcs 
szóbeli kérelemmel fordult hozzánk. A sportcsarnok épülete mögötti telek egy részének 
tulajdonosa, a telek másik része az önkormányzat tulajdonában van. A gépeit tartja ott. Meg 
szeretné vásárolni a telek másik részét, mivel hosszabb távú tervei vannak, a telken lévő házra 
bontási engedélyt szeretne kérni.  
Régen azon a telken keresztül egy utcát szerettek volna nyitni. De ez nem valósult meg. 
Az eladás feltétele lesz a rendezettség fenntartása a telek egészén.  
Arra szeretném megkérni a testület tagjait, gondolkozzon el, hogy a telket eladjuk-e vagy sem. 
Esetleg van-e más szándéka a telekkel az önkormányzatnak.  
Ezzel kapcsolatban van kérdése valakinek? 
 
Gáncs Tamás képviselő: Mekkora a telek területe? 
 
Gáncs István polgármester: Kb. 600-700 m2  
 
 
A következő, amit szeretnék előterjeszteni az az, hogy egy megállapodást kell kötnünk az 
iskolabusz szolgáltatás ellátására a Zomba Körzeti Intézményi Társulással, hogy normatív 
támogatást tudjunk igényelni. Erről kell egy határozatot hoznunk.  
A támogatás pontos összegét még nem tudjuk, mivel októberben fogjuk igényelni.  
A megállapodás lényege, a támogatást a Zomba Körzeti Intézményi Társulás igényli. Az iskolabusz 
működtetéséről Tengelic Község Önkormányzata gondoskodik. A támogatást az busz 
működtetéséhez használjuk fel. A közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályt betartjuk. A 
megállapodás 2011. szeptember 1-vel lép hatályba. 
 
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 
 59/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi    

Társulással, mint fenntartóval kötendő Iskolabusz szolgáltatás ellátására vonatkozó 
megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
    
       Határidő:  azonnal 
       Felelős: Gáncs István polgármester 
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Van egy terület a felsőtengelici kastély, a hátsó és első házsor között. A terület kb. 1,5-2 méteres 
gazban áll. A ingatlannak több tulajdonosa is van. A jegyzőasszonnyal a tulajdonosoknak küldtünk 
egy felszólítást, hogy tegyék rendbe a területet. Ezt követően megkerestük őket azzal is, hogy az 
Önkormányzat lehet, hogy megvásárolná az ingatlant.  
Erre fel kaptunk egy szándék nyilatkozatot Dr. Jancsó Árpádtól, melyben az áll: 
„Gáncs István Polgármester Úrral történt megbeszélés alapján a Tengelic 086/18 hrsz. ingatlan 
tulajdonosai nevében kijelentem, hogy a fenti ingatlant eladni szándékozzuk.” 
A szándék nyilatkozat mellé nem kaptunk semmilyen meghatalmazást a tulajdonosoktól, hogy Dr. 
Jancsó Árpád járjon el az ügyben. 
A terület most több mint 1 000 e Ft-ot ér az ő állításuk szerint. Ennyi pénzért az Önkormányzat nem 
biztos, hogy megveszi, de valamilyen megoldást keresnünk kell, hogy a terület rendben legyen. 
Azért kerül sokba a terület, mert van rajta egy fúrt kút.  
Dönteni erről most nem kell, csak el szerettem volna mondani.  
 
 
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány felé szeretnénk benyújtani az óvoda 
tetőfelújításához pályázatot. A pénzügyi bizottság tárgyalta az anyagi oldalát és elfogadásra 
javasolta. A Zombai Iskolai Társuláson keresztül benyújtottunk már egy pályázatot, de úgy véljük, 
hogy ez a pályázat nem lesz nyertes. Ezért gondoltuk, hogy a Duna-Mecsek Területfejlesztési 
Alapítvány jogutódjához a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázunk.  
Az árajánlat alapján a csere nettó összege 4 438 680 Ft+ÁFA. A bruttó összeg 5 548 350 Ft.  
A támogatás összege: 65%, azaz 3 606 427 Ft, a saját forrás: 1 941 923 Ft. 
A pályázat keretében az óvoda tető cseréjére, javítására kerülne sor. 
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány cégbírósági bejegyzése elhúzódott, ezért idén csak 
egy pályázatot írnak ki a kettő helyett.  
Először vissza kellene vonnunk az előző pályázat benyújtására és az önerő kifizetésére vonatkozó 
26/2011. számú határozatot, és ezután szavazni az újabb pályázatról és önerőről. 
 
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 
60 /2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi  határozata 

    
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonja a 26/2011. (III.22.) számú 
Képviselő-testületi határozatát.  
 
 
Gáncs István polgármester: Most pedig szavazzunk a másik határozati javaslatról. 
 
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 
 61/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi  határozata 
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1. Tengelic Község Önkormányzata a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által kiírt 
pályázati kiírás 2. pályázati ablakához illeszkedően pályázatot nyújt be az óvodaépület 
tetőhéjazatának felújítására. 

2. A fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt, 1 941 923 Ft-ot a Képviselő-testület az 
Önkormányzat költségvetéséből biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 
A következő téma az iskolatej program, melyet a pénzügyi bizottság tárgyalt és elfogadásra 
javasolta. Féldévente kell meghatározni, hogy biztosítjuk-e a tejet vagy sem. Arról kell dönteni, 
hogy az önkormányzat 2011. szeptember 1-től 2011. december 31-ig tartó időszakban biztosítja-e a 
Tengelic-i Általános Iskolában és Óvodában az iskolatejet.  
Az iskolatej programot ugyanúgy szeretnénk folytatni, mint eddig. Az iskola vezetésének a feladata, 
hogy mennyi legyen rendelve és hogy megfelelőképpen legyen kiosztva. 
 
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 
 62/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról 
szóló 44/2010(XII.22) VM rendelet alapján, 2011. szeptember 1-től  2011. december 31-ig tartó 
időszakban biztosítja a Tengelic-i Általános Iskolában és Óvodában a gyermekek ingyenes 
iskolatejjel való ellátását. 
A fedezetet a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
 
Határidő:  Közlésre Azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
Már csak a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 7. 
számú módosításáról kell dönteni. Megkérném a jegyzőasszonyt, hogy mondja el, mi módosul. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Minimális a módosítás, az egyik a Társulás székhelye, mely eddig 7100 
Szekszárd, Tartsay u. 10. volt és Tartsay u. 20.-ra változott – 2. és 4. pontban szerepel. A másik 
módosítás - mely több helyen szerepel – az, hogy eddig a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási 
Hivatal volt a törvényességi szerv, ezután a Tolna Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya. 
 
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 
 63/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
 



 10 

1.  Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok     
      társulásiról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV: törvény 4.§.(1) bekezdés      
      b, pontjában biztosított hatáskörében eljárva  a Szekszárd és Térsége Többcélú      
      Kistérségi Társulás  Társulási megállapodásának 7. számú módosítására vonatkozó  
      előterjesztést megtárgyalta és a társulási megállapodás módosítását a mellékletnek  
      megfelelően elfogadja 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 

aláírására. 
 

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
  
 
9./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
 
Gáncs István polgármester: Elmondanám, hogy a Falunap rendben lezajlott.  
A Fadd-Domboriban tartott Megye Napon részt vett a település delegációja. 
Ha jól tudom a következő esemény az óvodások szüreti mulatsága lesz.  
Én ennyit szerettem volna még hozzáfűzni, van valakinek kérdése, bejelentése? 
 
Szjártó József képviselő: Nekem lenne. 2011. szeptember 1-jén kezdődik a tanév, csütörtök az első 
tanítási nap. Nagy tisztelettel és szeretettel szeretnélek benneteket meghívni - amennyiben időtök és 
elfoglaltságotok engedi vegyetek részt  - az ünnepélyes tanévnyitóra.  
 
Kajsza Béla képviselő: Én szeretném, még kérdezni, hogy a gyógyszertárral mi a helyzet?  
- Többen is érdeklődtek ezzel kapcsolatban nálam. - Tudtok valamilyen információval szolgálni?  
 
Gáncs István polgármester: A mostani testületi ülésen nem szeretnék ezzel a kérdéssel foglalkozni. 
Vannak információi az önkormányzatnak, de ezek még tisztázásra várnak. A Jelenlegi 
gyógyszertárat megszüntetni nem tudjuk – nincs rá hatáskörünk. 
Már több gyógyszerész is érdeklődött a település gyógyszertára iránt.  
Az önkormányzat a főgyógyszerész felé megtette a kellő lépéseket az ügyben, már tavasszal miután 
a jegyzőasszony és én leültünk a gyógyszerésznővel megbeszélni, hogy ez az állapot nem 
fenntartható.  
 
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs a képviselők részéről és 
interpellációs jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt. 
 
 
 
 

kmft 
 
 
 

 
   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyző 

 


