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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 29-én 
megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Könyvtár-olvasóterem 
 
 
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. Címszavakban elmondanám, hogy az egyebek és a bejelentések, kérdések, 
interpellációk napirendi pontok mivel egészülnek ki: 

- Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos információk (támogató nyilatkozat) 
- Körzeti Megbízott támogatási kérelme 
- Zomba Közeti Intézményi Társulás Alapító Okirat. módosítása 
- Gyógyszertárral kapcsolatos információ (támogató nyilatkozat) 
- Újság létrehozása 
- Gagarin utcai szolgálati lakással kapcsolatos kérelem 
- Az alpolgármester úr jelezte felém, hogy lesz egy kérdése. 

A zárt ülésen a mezőőr kinevezésén kívül egy kérelmet is meg kell tárgyaljunk. 
 
Napirend előtt:  
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett 
intézkedésekről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester:  
- 77/2011. A Képviselő-testület pályázatot írt ki mezőőr munkakör betöltésére. A pályázat 

megjelent a KSZK honlapon, valamint Tengelic honlapján. A pályázatra 6 fő jelentkezett. 
-78/2011. A képviselő-testület elfogadta Tengelic község településszerkezeti terv 3. számú 

módosítását. Az erről szóló határozatot megküldtük a jogszabályban előírt hatóságoknak. 
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-80/2011. A képviselő-testület módosította a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát.  A Magyar 
Államkincstár a módosítást már átvezette a törzskönyvi nyilvántartáson. 

-81/2011. A Kt. tudomásul vette Decs Nagyközség kilépését a Szekszárd és Környéke Szociális 
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból. A határozatról Decs Önkormányzatát 
értesítettük. 

-82/2011. A Kt. elfogadta a TEIT Társulási Megállapodásának módosítását. A határozatot 
eljuttattuk a TEIT irodának. 

-83/2011. A Képviselő-testület támogatja a „Zöldút a Kúriák Mentén” elnevezésű pályázat 
beadását. A támogatásról szóló határozatot megküldtük a szekszárdi kistérség székhelyére. 

-84/2011. A Képviselő-testület támogatja a „Kolbásztöltő és Forraltbor Fesztivál” elnevezésű 
pályázat beadását. A támogatásról szóló határozatot megküldtük a szekszárdi kistérség 
székhelyére. 

-85/2011. A Képviselő-testület támogatja a „Civilek eszközbeszerzése” elnevezésű pályázat 
beadását. A támogatásról szóló határozatot megküldtük a szekszárdi kistérség székhelyére. 

 
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 
86/2011. (XI.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 77/2011., 78/2011., 
80/2011., 81/2011. 82/2011., 83/2011., 84/2011. és a 85/2011. számú lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:        Előterjesztő: 
 
1./ A 2011. évi költségvetés I.-III. negyedévi helyzetéről beszámoló Gáncs István  
          polgármester 
                     
2./ A 2012. évi költségvetési koncepció meghatározása   Gáncs István  
               Polgármester 
 
3./ A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása    Tolnai Lászlóné 

jegyző 
          
4./ Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatás és Szakosított Gáncs István 
     Ellátási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  polgármester  
 
5./ Polgármester beszámolója a kistérségi társulásban végzett  Gáncs István 
     tevékenységéről        polgármester  
 
6./ Egyebek  

 
7./ Bejelentések, kérdések, interpellációk       
 
8./ Zárt ülés 
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Napirend tárgyalása:  
 
 
1./ A 2011. évi költségvetés I.-III. negyedévi helyzetéről beszámoló   
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse az előterjesztést. A pénzügyi 
bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta.  
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az Önkormányzat bevételei 84,19 %-ban teljesültek a 
módosított előirányzathoz képest. A táblázatban több 100 % feletti teljesülés is látszik, ez annak 
tudható be, hogy a 2. költségvetés módosítása a III. negyedévi beszámoló elkészítése után történt. 
A működési bevételeink 101,47 %-ban teljesültek. Az államtól kapott támogatások az időarányos 
teljesítésnek megfelelőek, ez 75,70 %-os. A felhalmozási bevételeinknél 103,01 %-a teljesülés, itt 
nem történt még meg teljes egészében az előirányzatok módosítása, illetve „árnyalja” a teljesítést, 
hogy a pénzmaradvány elszámolása szintén nem történt meg a bevételi oldalon.  
Az Önkormányzati kiadások 68,98 % teljesülést mutatnak. A működési kiadások 71,58 %-ban 
teljesültek. A felhalmozási és tőke jellegű kiadásainknál 119,46 % a teljesülés.  
A gazdálkodásunkra a takarékosság a jellemző. Kifizetetlen számlája nincs az Önkormányzatnak 
és jelenleg is 55 millió Ft lekötött betéttel rendelkezünk.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? 
 
Szijártó József képviselő: Lesz módosítva még a költségvetés? 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az idei évben már nem, majd jövőre módosítjuk még az 
idei évi költségvetést. 
 
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 
87 /2011. (XI.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2011. évi gazdálkodás I-
III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót az eredeti előterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
 
2./ A 2012. évi költségvetési koncepció meghatározása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra 
javasolta. A 2012. évi költségvetési koncepció ismertetése előtt mondanék pár szót. Ebben az 
évben törekedtünk arra, hogy a 2012. évre fel tudjunk készülni. Már tájékoztattam a képviselő-
testületet arról, hogy a 2012. évi költségvetési koncepció nem szól másról, mint a kormány azon 
intézkedéseit kell „lekövetnünk” kis települési szinten, amit elképzeltek kormányzati szinten. A 
2012. évi költségvetés elkészítése 2012. január 31-ig meg kell hogy történjen, az elfogadása 
pedig február 15-ig. Ez elég szűk idő, de sok mindenről kaphatunk, ezalatt az idő alatt 
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információt. Egyrészt, hogy a következő évben milyen plusz feladatokat kell majd ellátnunk, 
másrészt, hogy milyen feladatokat vesznek el tőlünk, és hogy milyen pénzmozgások lesznek 
önkormányzati szinten. A tény adatokat sem számban, sem feladat meghatározásban nem 
ismerjük még november 29-én. Ez azt jelenti, hogy még sok meghatározó törvény nem került 
elfogadásra, amire épülne a 2012. évi költségvetés. Ezalatt értem az új önkormányzati törvény 
elfogadását, mely alapjaiban fogja megváltoztatni az önkormányzatok működését; az oktatási 
törvényt, mely szintén alapjaiban fogja megváltoztatni az oktatást, valamint a járások kialakítása 
is nagy változásokat fog teremteni. Remélem a következő testületi ülésen már több információval 
tudok szolgálni a számotokra.  
A fent említett törvénybeli változásokat be kell építenünk a következő évi tervekbe ahhoz, hogy 
egy működő önkormányzati költségvetés készíthessünk. Sokszor elmondtam már, hogy nehéz 
helyzetben van az önkormányzat és sok olyan költségvetésünk volt, ami felkészítette a képviselő-
testületet és jómagamat arra, hogy megfelelő módon tudjuk meghatározni a következő év 
költségvetését. Viszont nem volt még olyan év, mint az idei, hogy számadatok nélkül próbáljunk 
egy kiszámítható költségvetést készíteni. Ne lepődjön meg senki akkor, ha a 2012. februárjában 
elfogadott költségvetést már 2012. márciusában módosítanunk kell. A legfontosabb a település 
kiszámítható és biztonságos működésének a megteremtése. Ezt követik az intézmények 
működtetése és ezután következnek az egyéb nem kötelező feladatok ellátása, mint például a 
pályázatok készítése. Természetesen források függvénye, hogy a pályázatok beadásra kerülnek-e 
és a már beadott pályáztok megvalósulhatnak-e, mert a pályázatok megvalósítása nem mehet az 
intézmények működésének rovására. Az intézmények működése alatt értem az iskola, óvoda és 
egyéb intézmények működését és a hozzájuk tartozó szolgáltatásokat. Ha a település működése 
kerül veszélybe, akkor az intézmények működtetésén fogunk változtatni.  
A képviselő-testület döntése alapján 2012. szeptember 1-jén újra indul a 8. osztály, ha az 
„előljárok” másképp nem döntenek, de ezt sajnos még nem lehet meg mondani.  Egy biztos 
amennyi energiát belefektettünk, hogy újra legyen 8. osztály nem fogjuk veszni hagyni. Ha 
tőlünk függetlenül döntik el az iskola sorsát, akkor az előírásokat figyelembe véve fogunk 
tervezni.   
2012. évben saját forrást kell biztosítanunk a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által 
kiírt és már elnyert pályázathoz, melyet az óvodaépület tetőhéjazatának a felújítására adtunk be. 
Ennek a pályázatnak a megvalósulása elsőbbséget élvez. A terveink szerint a munkálatok 
tavasszal kezdődnek majd el. Ez egy közel 5-6 millió Ft-os beruházás lenne.  
A terveink között szerepel a Rákóczi és a Kossuth utcában a kapubejárók kialakítása – ez a 
beruházás még képlékeny. Ha megvalósul a Szedres-Tengelic összekötő útszakasz felújítása az 
biztos, hogy hathatósan az önkormányzat költségvetéséből egy alapot kell elkülöníteni, amellyel 
hozzájárulunk egy egységes utcakép kialakításához.  
A kommunális feladatok ellátásához szeretnénk egy személygépkocsit vásárolni. A gépkocsi 
állományunk számát úgy lecsökkentettük, hogy már csak egy Multicar gépkocsi áll a 
rendelkezésünkre – ez a gépjármű már sem technikailag, sem kapacitásilag nem tudja a 
feladatokat ellátni –. Annak idején, amikor az iskola felújítása, a Faluház felújítása és egyéb 
beruházok történtek vásároltunk egy T16-os traktort, melyet a munkák befejeztével el is adtunk. 
A Mercedes kisbuszunk pedig beszámításra került az iskolabusz megvásárlásakor. Ahhoz, hogy a 
közterületeket, temetőket és más területeket karban tudjuk tartani nem elegendő egy gépkocsi. 
Ezért lenne szükség egy platós gépjármű beszerzésére.  
A felhalmozási kiadásokhoz tartozik még egy dolog, ami nem szerepel a koncepcióban, de 
kötelezettséget vállaltunk rá a tavalyi évben. Ez pedig egy defibrillátor vásárlása. Volt egy 
fontosabb eszköz, amit meg kellett vásárolni az pedig egy EKG készülék. A doktornővel még 
nem tudtam beszélni a defibrillátor árával kapcsolatban. 
Nagy valószínűséggel azok az előnyök amelyekre szertettünk, azok részben vagy teljes egészében 
el fognak tűnni jobb esetben 2-3 éven belül, rosszabb esetben már jövőre.  
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Amiről még szót kell ejtsek, hogy két éve nem emeltünk semmilyen adót. A koncepcióban is 
szerepel, hogy az adónemeknél a magánszemélyek kommunális adójának összegét szeretnénk 
egyedül megemelni, emellett az egyéb díjakat is emelni szeretnénk, így például lakbér, 
helyiségbér, temető díjak, földbérleti díjak, étkeztetés díja. A díjemelésekre azért van szükség, 
mert a jelenleg ismert számadatok szerint a 2012-es évben a hozzánk befolyt iparűzési adó 20 %-
át, a gépjárműadó 100 %-át, a személyi jövedelem adó 8 %-át nagy valószínűséggel elviszik. A 
%-ok pénzösszegbeli nagysága körülbelül 20-30 millió Ft között van.  
Az RHK Kft-től és a Paksi Atomerőmű Zrt-től még sajnos nem tudjuk, hogy számíthatunk-e 
átadott pénzeszközre.  
 
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 
 88/2011. (XI.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és a részletes 
tervezőmunka alapjául elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára 
előterjesztett javaslatot.  
Felkéri a polgármestert, hogy a koncepció alapján a törvényben előírt határidő betartásával 
terjessze a képviselő-testület elé a község 2012. évi költségvetésről szóló rendelet-
tervezetet. 

 
Határidő: 2012. február 15.  
Felelős: polgármester 
 
 
2./ A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása     
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Felkérem Tolnai Lászlóné jegyzőasszonyt, hogy ismertesse, hogy 
mely területeket javasoltuk az ellenőrzésre. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és 
elfogadásra javasolta. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A jogszabály szerint minden év novemberében el kell fogadni a jövő 
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét az önkormányzatnak. Az ellenőrzést nem mi végezzük, 
hanem a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által pályázat útján kiválasztott belső 
ellenőr. Eddig minden évben két területet jelöltünk meg, amit majd a belső ellenőr megvizsgál. A 
vizsgálat során ellenőrzi, hogy szabályoknak megfelelően történik-e a munkavégzés a vizsgált 
területeken. 2012. évre egy területet kértünk ellenőrizni, mégpedig az önkormányzat 
vagyongazdálkodását. A ma délelőtti kistérségi ülésen elfogadásra került a belső ellenőrzési 
program, amely tartalmazza a mi vizsgálandó területünket is.  
 
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: 
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Tengelic Község Önkormányzatának 
 89/2011. (XI.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szekszárd és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás belső ellenőrzési ütemtervét tudomásul veszi. 
 
2.A Képviselő-testület Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervét 
elfogadja a mellékletben foglaltak szerint. 
 
 Határidő: 2012. december 31. 
 Felelős: polgármester 
 
 
4./ Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatás és Szakosított Ellátási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Felkérem Tolnai Lászlóné jegyzőasszonyt ismertesse, hogy miben 
módosul a megállapodás. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Az előző ülésen a képviselő-testület arról döntött, hogy tudomásul veszi 
Decs nagyközség kilépését a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított 
Ellátási Társulásból, és így most emiatt szükséges a társulási megállapodást módosítani. A 
megállapodás csak azon pontjai módosulnak, amiben Decs érintett volt. 
 
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 
 90/2011. (XI.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV: törvény 4.§.(1) 
bekezdés b, pontjában biztosított hatáskörében eljárva  a Szekszárd és Környéke 
Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás megállapodásának 1. 
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: polgármester 

 
 
5./ Polgármester beszámolója a kistérségi társulásban végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A munkám a tavalyi évhez képest nagymértékben nem változott. Ami 
azért jelentős változás az az, hogy az idei évtől alelnöki tisztséget látok el. A szekszárdi kistérségi 
társulás elnöki tisztségét Szekszárd polgármestere látja el, az elnökhelyettes poszton pedig 3-an is 
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segítjük az elnök munkáját; a bogyiszlói, a tolnai polgármester és én. Az idén plusz munkát 
jelentett számunkra az, hogy a kistérségben több település élére is új polgármester került, így 
viszonylag sok kérdéssel, sok pályázati lehetőség kihasználtságával és a kistérség működésével 
kapcsolatban kerestek meg minket. Horváth István a kistérség vezetője immár országgyűlési 
képviselő is, így hivatali időben viszonylag keveset tud foglalkozni a kistérségi ügyekkel. 
Sokszor helyettesítettük megyei vagy regionális értekezleten. Jelenleg is a munkám a kistérségen 
belül minden egyes projekt kijuttatása a településekre. Ezalatt értem: - a szúnyoggyérítést; a belső 
ellenőrzési program körülbelüli meghatározását; - ingatlanbérleteket; - saját alkalmazottak 
felvételéről való döntést; a kistérségi feladatok ellátásával kapcsolatosan ügyek; - a kistérség 
2013. évi várható megszűnésével a feladatok átszervezése (,mely már szóba került); a kistérségi 
ülések megszervezése különböző területeken; - beszámolók jóváhagyása; - jegyzőkönyvek 
hitelesítése. És természetesen minden olyan tevékenység, amely a településemet segíti a 
pályázatok kiírásában és lekövetésében. Tengelic nem áll szerződésben pályázatíró céggel, hanem 
a kistérségen belül a befizetett tagdíj egy részéből, valamint a kistérség munkaszervezetének a 
dolgozóival készíttetünk mindent, ameddig lehet.  
Természetesen a polgármester ezért a munkáért javadalmaztatást nem kap, ez egy megbízotti 
tisztség.  
 
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 
91 /2011. (XI.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a polgármesternek a 
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót. 

 
 
6./ Egyebek 
 
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi ponton belül az első témánk a víziközmű 
szolgáltatással kapcsolatos információk. A víziközmű szolgáltatás meg fog változni 
Magyarországon. Jelen az országban körülbelül 300 víziközmű szolgáltató van. Bizonyos 
források szerint kb. 30 db-ra más források szerint pedig 15-20 db-ra redukálnák a fent említett  
számot, ebből az fog következni, hogy társulások jönnek létre. A társulás létrehozásának viszont 
nagyon szigorú feltételei lesznek. Két helyről kaptunk már anyagot, Szekszárdról és Paksról. A 
ma délelőtti bátaszéki kistérségi ülésen volt szó a szekszárdi anyagról és sokan javasolták a 
támogatói nyilatkozatot. A testületnek én is javaslom a támogatói nyilatkozatot, melyben 
támogatjuk. Hogyha Szekszárd létrehozza ezt a társulást, akkor eldöntjük, hogy belépünk-e vagy 
sem. Azért javasolom csak a támogatói nyilatkozatot és nem egy határozatot, mely a belépésről 
szólna, mert még a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény ki sem jött.  Úgy vélem, hogy olyan 
társasághoz való csatlakozást, aminek a vonatkozó jogszabályait még nem ismerjük; nem tudjuk, 
hogy nekünk az jó lesz, vagy előnyt elvezünk-e a csatlakozással egy megfontolt döntésnek kell 
lennie. Így a képviselő-társaimnak nem tudom azt a felhatalmazást adni, hogy egy a társulásról 
szóló határozatot hozzanak.  
Egy kérdést azért feltettem, hogy van-e annak hátránya, ha a vízbázisunkkal nem fogunk tartozni 
Szekszárdhoz a társulás megalakulásának pillanatában. A feltett kérdésre azt a választ kaptam, 
hogy nyitott társulás lesz, bármikor lehet csatlakozni, de a társulást alapító tagoknak az előnyeit 
nem biztos, hogy élvezni fogjuk. Úgy gondolom, hogy ez azért bevállalható.  
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Pénteken lesz a társulás alakuló ülése, az ülésre én el szeretném vinni a támogatói 
nyilatkozatunkat, ha úgy dönt a testület. 
A paksiaktól is hasonló anyag érkezet csak azzal a különbséggel, hogy ők akkor fognak 
megkeresni minket, ha már a vonatkozó törvényt is megalkották.  
Víziközmű közszolgáltatást csak az folytathat, aki víziközmű szolgáltatói akkreditációval 
rendelkezik, viszont, ha egy gazdasági társulás nem jön létre 2011. december 31-ig, tehát nem 
jegyezte be a cégbíróság, akkor nem indulhat az akkreditációs pontok megszerzéséért. Az 
előzetes tájékoztatások alapján valószínű, hogy legalább 150-200 ezer üzemeltetési jogviszonyra 
irányuló, szerződő felek által aláírt szerződés lesz szükséges még az akkreditációhoz. Szekszárd 
jelenleg kb. 47 ezerrel rendelkezik, ebből is látszik, hogy a koncepció, amire kiírták az nem a mi 
térségünk. Ha a megadott számú szerződéssel szeretnének rendelkezni a leendő tárulások, akkor a 
megyén kívülre kellene menni. A koncepciót tehát nagy – számunkra ismeretlen – víziközmű 
szolgáltatókra írták ki, ami nem feltétlenül biztos, hogy jó. A szóbeszédek szerint a víziközmű 
közszolgáltatásra állami monopóliumot szeretnének.  
Ha az új törvényt megalkotják, akkor természetesen Paksra is beadjuk a támogatói nyilatkozatot, 
mert majd csak a későbbiekben fog kiderülni, hogy melyik társulással járnánk jól. És az még 
hozzá tartozik, hogy Pusztahencse is a mi vízbázisunkból kapja a vizet, Dunaszentgyörgy pedig 
Tengelic-Szőlőhegyről, ezért sem dönthetünk a társulásba való csatlakozásról. Egy biztos a 
DUNAÁG Víziközmű Üzemeltető Kft. azaz a pécsi Aquainvest Kft., mint szolgáltató a tervek 
szerint január 1-től megszűnik. Viszont, hogy 3 hét alatt hogyan fogják átszervezni a víziközmű 
szolgáltatást, azt nem lehet tudni.  
A tulajdonomban lévő összes információt átadtam és még egyszer kérném a testületet arra, hogy 
egy támogatói nyilatkozatot fogalmazzunk meg az említett feltételekkel. Van valakinek kérdése 
vagy hozzászólása? 
 
Gáncs Tamás képviselő: Azt nem tudom, hogy miért gondolták azt, hogy például Szekszárd vagy 
akár Kaposvár, mint „nagy városok”, hogy 1 hónap alatt össze fognak tudni gyűjteni még plusz 
100 ezer aláírt szerződést. 
 
Bátainé Réti Márta képviselő: És mi lesz akkor, ha januártól a kisebb víziközmű szolgáltatók 
tényleg megszűnnek?  
 
Gáncs Tamás képviselő: Akkor nem szolgáltathatnak majd vizet. 
 
Bátainé Réti Márta képviselő: Tegyük fel, hogy akkor két évig nem fizetünk vízdíjat akkor mi 
lesz? 
 
Gáncs István polgármester: Ilyen nem lesz, mert két évet nem tudnak utólag visszaterhelni. Ki 
fogják találni a megoldást vagy januárban adnak 6 hónap haladékot, mert nem működik a dolog. 
De szerintem ne menjünk bele ilyen dolgokba, mert nem a mi tisztségünk lesz ezt eldönteni.  
 
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 
 92/2011. (XI.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
                          

1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy támogatja a 
Sió- és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás létrehozását. 
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2.A képviselő-testület az új víziközmű szolgáltatásról szóló törvény hatályba lépése után 
tudja döntését meghozni a társuláshoz való csatlakozásról. 
 
 
Határidő: közlésre, azonnal 
Felelős: Gáncs István  polgármester 
 
 

Gáncs István polgármester: Kaptunk egy kérelmet a Körzeti Megbízottunktól Rikkers Pétertől. 
Azzal a kéréssel fordul a testület felé, hogy az önkormányzat – természetesen anyagi 
lehetőségihez képest - számára a saját gépjármű használatához anyagilag 2012. évben járuljon 
hozzá. Annak idején egyszer 100 e Ft-ot adtunk, de mivel 6 település tartozik egy körzeti 
megbízotti szolgálathoz és a kisebb önkormányzatok nem tudnak magasabb összeget fizetni. Én 
úgy gondolom, hogy a 2012. évre 50 e Ft-ot tudunk a Körzeti Megbízottnak felajánlani. A 
pénzügyi bizottság tárgyalta a támogatási kérelmet és elfogadásra javasolta. 
 
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 
93 /2011. (XI.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                    
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012-es évre  50.000.-Ft támogatást 
nyújt a Szekszárdi   Városi   Rendőrkapitányság részére  a Tengelici Körzeti Megbízott 
gépjárműhasználatához hozzájárulás címen a 2012. évi költségvetése terhére.  
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
                  
                        
 Határidő: 2012. január 31. 
 Felelős: polgármester  
 
Gáncs István polgármester: A következő, amit el kell fogadnunk a Zomba Körzeti Oktatási 
Intézmény Alapító okiratának a módosítása. Felkérem Tolnai Lászlóné jegyzőasszonyt 
ismertesse, hogy miben módosul az alapító okirat. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A módosítás a zombai intézményt érinti. Az alapító okirat 7.2 bekezdés 
kerül módosításra. A táncművészeti ágon belül a néptánc tanszakról van szó. Kettébontja azt a 
pontot, amit eddig szerepeltetett.  
Az egyik pont a következőket tartalmazza: - Művészeti ágak, tanszakok az alapfokú 
művészetoktatásban (2026/2027-es tanévig kimenő rendszerben): Táncművészeti ágon: Néptánc 
tanszak: Felvehető tanulók száma 120; Osztályok száma 7.  
A másik pont pedig a következőket tartalmazza: - Művészeti ágak, tanszakok az alapfokú 
művészetoktatásban (2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben): 
Táncművészeti ágon: Néptánc tanszak: Fő tárgy népi játék (előképző), néptánc (1-6. alapfok); 
Kötelező tárgy a folklórismeret (1-6.); Kötelezően választhatótárgy a folklórismeret, tánctörténet 
az összevont osztályokban; Választható tárgy a népi játék, néptánc (előképző,1-6. alapfok);  
Felvehető tanulók száma 120; Osztályok száma 7. 
Ennyi csak a változtatás.  



 11 

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 
 94/2011. (XI.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi 
Társulás által fenntartott  Zomba Körzeti Oktatási Nevelési Intézmény Alapító 
okiratának módosítására vonatkozó  2011. évi 2. sz. módosító okiratot – mely jelen 
határozat mellékletét képezi - elfogadja, egyúttal az alapító okirat módosítását 
jóváhagyja. 

 
2.A képviselő-testület felhatalmazza a társulás elnökét a módosítás törzskönyvi 
nyilvántartásban történő átvezetésére. 

 
Felelős: Gáncs István polgármester 
Határidő: közlésre, azonnal 

 
 
Gáncs István polgármester: A gyógyszertárral kapcsolatos helyzet rendeződni látszik. A 
főgyógyszerész asszonynak szüksége lenne egy olyan határozatra a képviselő-testülettől, melyben 
nyilatkozunk arról, hogy nem kívánunk kérelmet benyújtani közforgalmú gyógyszertár 
létesítésére. Az evangélikus egyház parókiájának az első terme lesz kinyitva. Ötletnek más 
helyiségek is felmerültek. Az egyik az orvosi rendelő üres helyisége volt, de sajnos kikötés, hogy 
a gyógyszertár bejáratának közterületre kell néznie. Az orvosi rendelő helyi védettség alatt áll, 
így nem szeretnénk egy ajtót beszerelni. A helyiség kiválasztásánál figyelembe vettük, hogy a 
központtól nem érdemes, hogy messze legyen; 25 m2-es nagyságúnak kell lennie a helyiségnek; 
parkolási lehetőségnek kell lennie (az önkormányzat felajánlja a parkolóját). A helyiségben egy 
fiókgyógyszertár fog működni. Ha minden rendben lesz, akkor a nyitás pár héten belül 
megvalósul. 
A tervek szerint a fiókgyógyszertár nyitvatartása a háziorvos rendelési idejéhez is igazodik. 
A szedresi gyógyszerész jelenleg is heti több alkalommal a lakosság rendelkezésére áll. 
Van kérdése valakinek? 
 
Szijártó József képviselő: Mondtad, hogy a házi orvosi rendeléshez lesz igazítva a nyitva tartási 
idő. A fiókpatika azért egy bizonyos idővel tovább lesz ugye nyitva, mint ameddig a rendelés 
tart? Csak azért kérdezem, hogy az utolsó betegek is ki tudják váltani a gyógyszerüket. 
 
Gáncs István polgármester: Természetesen, a tudomásom szerint ezt a doktornő és a 
gyógyszerész már megbeszélték egymás között. 
 
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: 
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Tengelic Község Önkormányzatának 
 95/2011. (XI.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy nem kíván 
kérelmet benyújtani közforgalmú gyógyszertár létesítésére, tekintettel arra, hogy a 
fiókgyógyszertár működésével megoldott lesz a település megfelelő gyógyszerellátása. 
 
Határidő: Közlésre, azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 

 
Gáncs István polgármester: A következő dolog, ami fontos és a lakosságot is érinti, hogy a 
kommunikációját megváltoztatja az önkormányzat. Arról döntöttünk, hogy minden egyes olyan 
kifizetést, amit eddig a Falutévére költöttünk – ami éves szinten kb. 700 e Ft – más 
kommunikációs eszközre fordítjuk. A Falutévé 2011. december 1-jével megszűnik. A 
megszüntetés oka az, hogy a Falutévét csak a Tarr Kft. előfizetői tudták nézni, azaz  110 
előfizető. Tengelic közigazgatási területén egyébként 1000 háztartás van, tehát a lakosság 10 %-
kához jutott el az információ. Azt szeretnénk, ha az összes olyan hír, ami az intézményeinkkel, az 
önkormányzattal, az orvossal vagy a közérdekű információkkal kapcsolatos minden hónapban 
kézzel foghatóan jelenjen meg. A tervek szerint 2012. januárjától plusz 100 e Ft ráfordítással 
havonta meg fog jelenni a Tolnai Népújság mellékleteként a „Tengelici Hírmondó”. Az anyag 
összegyűjtéséért Bátainé Réti Márta képviselő asszony a felelős. Az újság szerkesztése a Tolnai 
Népújságnál fog történni. Az újság minden egyes háztartáshoz el fog jutni. A megfelelő 
minőségű és mennyiségű információért az intézmények vonatkozásában az intézményvezetők a 
felelősök, tehát az iskolánál Szijártó József igazgató úr, az óvodánál az óvodavezető - 
összedolgozva az igazgató úrral -, a Falu Háznál a művelődésszervező, az önkormányzatnál pedig 
elsősorban a jegyzőasszony. A képeket Boda László úr fogja szolgáltatni. Azt reméljük, hogy pár 
hónapos átfutási idővel már a tavasszal egy jól olvasható, áttekinthető lap fog megjelenni. Az 
anyagok archíválva a honlapunkon is megtalálhatóak lesznek a www.tengelic.hu oldalon. Az 
újság havi megjelenése 52 e Ft+Áfa, tehát bruttó 65 e Ft-ba fog kerülni. Azt elmondanám, hogy 
másik cégtől nem kértem árajánlatot. Az újság a Tolnai Népújság melléklete lesz, így nem kell a 
kézbesítésért fizetnünk. A/4-es méretben fog megjelenni kinyitható 4 oldalas terjedelemmel, de 
ha szükség lesz egy betétlapot tetethetünk bele.  
 
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 
 96/2011. (XI.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tengelici Hírmondó” 

időszaki újság kiadásával kapcsolatos tevékenységre havi bruttó 65.000.-Ft díjért a 
Tolnai Népújsággal kíván szerződést kötni az ajánlat szerint. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2012. január 1. 
      Felelős: Gáncs István  polgármester 
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Gáncs István polgármester: Érkezett egy megkeresés a Gagarin utcai szolgálati lakással 
kapcsolatosan, amelynek a bérleti szerződése 2011. december 31-ig tart. A mostani bérlő kérné, 
hogy hosszabbítsuk meg a szerződés időtartamát, mivel még nem találtak megfelelő ingatlant 
maguknak. A pénzügyi bizottság tárgyalta és 6 hónapos szerződés hosszabbítást javasolt, tehát 
így a bérlés 2012. június 30-ig tartana. 
 
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 
 97/2011. (XI.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelic Gagarin u.2. szám 
alatti 78 m2 ( 3 lakószoba, előszoba, étkező, főzőfülke,  fürdőszoba, wc, kamra) 
alapterületű komfortos önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérlőjéül 2012. január 
1-jétől 2012. június 30-ig kijelöli Benkéné Varga Erzsébet  ( sz: Szekszárd 1975.05.26. 
an: Deli Erzsébet ) Tengelic Gagarin u.2. szám alatti lakost  a 12/2008(VI.25) számú 
önkormányzati rendeletben meghatározott mindenkori bérleti díj  megfizetése mellett. 

 
Határidő: 2012. január 1. 
Felelős: Gáncs István polgármester 

 
7./ Bejelentések, kérdések, interpellációk       
 
Gáncs István polgármester: Átadnám a szót alpolgármester úrnak, mivel jelezte az ülés elején, 
hogy lenne egy kérdése. 
 
Kajsza Béla alpolgármester: Egy kérdéssel fordultak hozzám a lakosság részéről az előző ülés 
óta.  
A kérdés, hogy a szőlőhegyi bekötőútra (Széchenyi utca), illetve belterületen a Rákóczi, Kossuth 
utca esetében lehetséges-e a felezővonal felfestését megigényelni? Állítólag az önkormányzat 
igényelheti meg a Közútkezelőnél.  
 
Gáncs István polgármester: Állami tulajdonban lévő utaknál állami feladat az útburkolati jelek 
felfestése, de természetesen kérelmet nyújthatunk be.   
Azt elmondanám, ha a Tengelic-Szedres összekötő út elkészül akkor a Rákóczi és a Kossuth 
utcán biztosan lesz felezővonal. 
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs a képviselők részéről és 
interpellációs jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt és az ülést zárt ülésen folytatja 
tovább. 
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   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyző 


