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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 14-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 

 
Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
                        Tolnai Lászlóné                jegyző 
   Barabás Ildikó    gazd. ügyint. 
   László József     nemzetiségi önk. elnök 
 
Távolmaradását bejelentette:  
 
   Szijártó József    képviselő 
    
 
Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel 6 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti. 
    
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselő-
társaimat, a nemzetiségi önkormányzat elnökét és a Pharmavital Kft. képviselőit. 
Az egyebek napirendi pontban kettő határozatot kell hoznuk az egyik a Nemzetiségi 
Önkormányzat kérelmével kapcsolatban, a másik a jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről. 
A bejelentések, kérdések napirendi ponton belül 3 témáról lenne szó: 
- A közmeghallgatás időpontjának és témáinak bejelentése, 
- Mezőőri szolgálatról információ, 
- Pharmavital Kft. képviselőinek gyógyszertárral kapcsolatos tájékoztatója. 
 
 
Napirend előtt:  
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester:  
- 103/2011. A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek bérleti díját 
2 000 Ft/AK összegben állapította meg 2012.01.01-től. A szerződés-módosítások elkészültek, a 
bérlőknek postázásra kerültek. 
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- 3/2012. A Képviselő-testület 2012. január 11-től 2012. június 15-ig tartó időszakban biztosítja az 
ingyenes iskolatejet a tengelici Általános Iskolában és Óvodában. Az erről szóló határozatot a 
gesztor intézménynek elpostáztuk. 
 
- 5/2012. A Képviselő-testület előzetesen szándékát nyilvánította ki arról. Hogy alapító tagként 
részt kíván venni ebrendészeti telep közös fenntartására irányuló társulásban. A döntésről szóló 
határozatot Fadd Önkormányzata, mint leendő gesztor, megkapta. 
 
- 6/2012. A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy nem ért egyet a járások kialakításáról szóló 
KIM javaslattal és azt, hogy a kialakítandó paksi járáshoz szeretne tartozni. A határozat kivonatot 
elküldtük a Tolna Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának Tóth Ferenc Úrnak. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta. 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
7/2012. (II.24.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 103/2011., 
3/2012.,5/2012. és a 6/2012.számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést elfogadja. 

 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:         Előterjesztő: 
 
1./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról    Gáncs István  
           polgármester 
  
2./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő   Gáncs István 
     fizetési kötelezettségeinek megállapítása      polgármester 
        
3./ A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása  Gáncs István  
           polgármester 
 
4./ Döntés a köztisztviselők és közalkalmazottak 2012. évi    Gáncs István 
     cafetéria-juttatásának keretösszegéről      polgármester 
    
5./ Egyebek 
  
6./ Bejelentések, kérdések, interpellációk    
 
 
 
Napirend tárgyalása:  
 
1./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta. Az önkormányzat átmeneti 
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gazdálkodást végez, amíg nem kerül elfogadásra a költségvetés. Megkérem Barabás Ildikó 
gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: A beszámolási időszak 2012. január 1. és 2012. február 8. 
közötti időt foglalja magába. 2012. január 1-jén 69 769 e Ft pénzeszközzel rendelkeztünk. Ez a 
bankszámlánkon illetve a házipénztárban található pénzt jelentette. Az átmeneti időszak alatt a 
következő bevételeink teljesültek: normatív támogatások időarányos része, továbbszámlázott 
szolgáltatás bevétele, térítési díj bevételek, MEP finanszírozás, illetve jövedelem pótló támogatások 
megigényelt összege, ez összesen 14 729 e Ft-ot jelentett. A beszámolási időszak alatt 17 800 e Ft 
kiadásunk volt. A beszámolóban felsorolásra kerültek a jelentősebb tételek. Ilyen volt például a 
bérek kifizetése, élelmiszervásárlás a konyhára, a gázdíj kifizetése, segélyek és támogatások 
kifizetése. A pénztárforgalom a következőképpen alakult: 1 214 e Ft bevétel és 1 146 e Ft kiadás. A 
készpénzes bevételeink és kiadásaink kötöttek. Hitelt nem kellett felvennünk, a számlákat időben ki 
tudtuk fizetni.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
8/2012. (II.14.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester által 
beterjesztett, az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóját 
megvitatta és azt  elfogadta.  

 
 
2./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapítása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta. Megkérem Barabás Ildikó 
gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az új államháztartási törvény a középtávú tervezés keretein 
belül előírja a Stabilitási törvény felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek valamint a Stabilitási törvény szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 
várható összegét határozatban kell megállapítania. Az önkormányzatok eléggé eladósodtak az 
utóbbi években. A következő években az államnak az a szándéka, hogy az önkormányzatok 
kötelezettséget csak a saját bevételeik 50 százalékáig vállaljanak. A készített táblázatban fel kellett 
sorolni a saját bevételeinket, ami nálunk jelenleg helyi adókat, díjakat, pótlékot, bírságokat jelent. 
Az idei évre a többi tételhez nem terveztünk összegeket. Az említetteknél próbáltuk 3 évre 
körülbelül megmondani, hogy mennyi lesz a bevétel. A felsorolt kötelezettségek közül az 
önkormányzatnak egy sincs, tehát nincs hitelünk, átvállalt kölcsönünk és nem is tervezzük, hogy 
lesz, ezért ezekben a sorokban 0 összeg szerepel. A táblázat legalsó sora mutatja, hogy milyen 
összegig vállalhatnánk kötelezettséget. Az összegeket legkésőbb a költségvetési rendelet 
elfogadásáig kell megállapítani. 
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Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 9/2012. (II.14.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal 
állapítja meg.  

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
3./ A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden bizottsági tag megkapta. A 
pénzügyi és a szociális bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolták. A 
költségvetés tervezésénél arra törekedtünk, hogy minden egyes kötelező feladatot el tudjunk látni. A 
költségvetésbe beépítésre került az iskola költségvetése. Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási 
ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Először elmondanám, hogy a pénzügyi bizottsági ülés óta 
mik módosultak a költségvetés kiadási oldalán. A részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásainál a 
közcélú munkavállalók juttatásait 425 e Ft-ról 837 e Ft-ra emeltük meg. A munkaadókat terhelő 
járulékoknál a közcélú munkavállalók járulékaira 703 e Ft került betervezésre. A béren kívüli 
juttatások után fizetett egészségügyi hozzájárulás összegét emeltük meg 515 e Ft-ról 1 390 e Ft-ra. 
A készletbeszerzési csoportnál a munkaruha, védőruha tételnél beépítésre került 200 e Ft a mezőőr 
ruházatának a megvásárlására. A villamosenergia – szolgáltatási díjának összegét 1 000 e Ft-tal 
megemeltük, így 8 000 e Ft lett. A vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-janál a pályázati önrész 
után fizetett ÁFA összege 1 363 291 Ft. A felhalmozási kiadásoknál a pályázati önrész ÁFA-jára 
238 e Ft került beépítésre.  
 
A költségvetés kiadási oldalával kezdeném. Az első nagy csoport a működési kiadások, ezen belül 
első a személyi juttatások. Ez több részből áll az első a rendszeres személyi juttatások, ide tartozik a 
köztisztviselők, a közalkalmazottak és az egyéb bérrendszerhez tartozó alapilletmények, illetve 
olyan kiegészítések, amiket a dolgozók rendszeresen kapnak a havi bérükkel. Ennek az összege 
45 768 e Ft lesz 2012-ben. Annyit el kell mondani, hogy bérfejlesztés olyan mértékben történt, amit 
a jogszabályváltozás előírt. Azoknak emelkedett a bére, akik sorosan lépők voltak, illetve a 
minimálbér emelés miatt. A következő csoport a nem rendszeres juttatások, ide tartoznak azok a 
tételek, amiket nem rendszeresen kapnak a dolgozok vagy eseti jelleggel vagy költségtérítés 
formájában kapják. Gondolok itt a közlekedési költségtérítésre, étkezési hozzájárulásra, egyéb 
sajátos juttatásokra. A táblázatban tételesen felsoroltuk, hogy a tervek szerint mennyit fizetünk 
helyettesítésre, étkezési hozzájárulásra, kinek fogunk jubileumi jutalmat fizetni, a részmunkaidős 
foglalkoztatottak költségtérítése. Ezeknek az összege 7 517 e Ft-ot jelent. A rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatások összesen 56 541 e Ft fognak jelenteni az idén. 
A személyi juttatások következő csoportja a külső személyi juttatások, ide tartoznak azok, akiket 
megbízási díjjal foglalkoztatunk. Itt lesz egy változtatás. 
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Gáncs István polgármester: A Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjas Klub vezetőjének az önkormányzat 
fizetett megbízási díjat. Ez az idei évtől megszűnt, ennek az összegével megemeltük a klub részére 
adott támogatás összegét. A mai napon jelezték felém, hogy a klub nem tud megbízási díjat fizetni a 
művelődési ház gondnoki feladataiért, ezért ezt az önkormányzat fogja fizetni.  
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: A megbízási díjak összege 100 e Ft-tal fog emelkedni. 
Ide tartoznak még a tiszteletdíjak, amiket a képviselők részére fizetünk. 1 dolgozónk lesz, aki az 
idei évben megy nyugdíjba, az ő felmentési idejére járó egyéb juttatás, 4 hónapot jelent. Így a 
változtatással az állományba nem tartozók juttatásai 2 454 e Ft lesz. Az összes személyi juttatás 
pedig 58 995 e Ft-ra fog módosulni.  
A következő nagyobb tétel a különböző járulékok. Az idei évtől megszűnt a munkaerőpiaci és 
egészségbiztosítási járulék ilyen jogcímen, szociális hozzájárulási adóba lett beépítve, ennek az 
összege 27% maradt. Itt lépett be egy költségségeket emelő tétel, az egészségügyi hozzájárulás. Ezt 
eddig csak a megbízási díjak után fizettünk. 2012-től viszont a béren kívüli juttatások után is kell 
fizetni, illetve a cégtelefon magáncélú használata utána és a reprezentációs kiadások után is. A 
tavalyi évben 39 e Ft körüli EHO-t fizettünk, az idei évre 1 611 e Ft van tervezve. Ide soroljuk az 
ápolási díjak után fizetett 24 %-os úgynevezett egyéb járulékot. Összesen 17 239 e Ft lesz a járulék 
fizetési kötelezettség.  
A következő nagyobb csoport a dologi és az egyéb folyó kiadásokat jelentik. Úgy kerültek 
megtervezésre a dologi kiadások, hogy figyelembe vettük az előző év tényadatait, illetve vannak 
olyan tételek, ahol meghagytuk a tavalyi előirányzatot, mivel nem lett felhasználva. Ilyen például a 
gázenergia. A tavalyi évben 12 000 e Ft volt az előirányzat a ténylegesen kifizetett összeg pedig 
7 575 e Ft. Mivel szolgáltató váltás miatt egy elég nagy összegű számla kifizetése „átcsúszott” az 
idei évre, ezért kellett meghagyni a 12 000 e Ft-os előirányzatot. 
 
Gáncs István polgármester: A szolgáltató váltás a takarékosság miatt valósult meg. Az E.ON 
Energiaszolgáltatótól a Magyar Telekom Zrt-re váltottunk. Ennél a szolgáltatónál 5%-kal 
alacsonyabb díjakat kell fizessünk.  
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: A készletbeszerzésnél kiemelném, hogy figyelembe vettük 
a magas üzemanyag árakat. A hajtó-, kenőanyag beszerzésre a tavalyi évben 2 408 e Ft-ot 
költöttünk, figyelembe véve az üzemanyag árak emelkedését az idei évre 4 000 e Ft-ot terveztünk, 
az „iskolabusz munkába állása” miatt. A tavalyi évnél körülbelül 4 hónap, amikor a busz 
rendszeresen ment. A készletbeszerzés összesen 31 720  e Ft-ot jelent az idei évre.  
A különböző szolgáltatásokra 39 110 e Ft lett tervezve.  
A következő nagy tétel, ami szintén költségemelkedést jelent az ÁFA-nak az emelése. A 
legmagasabb adókulcs 27 % lett. Ennek az összege a tervek szerint 20 402 e Ft lesz. 2011-ben 
ennek az összege 17 000 e Ft volt. A dologi kiadások összege az egyéb folyó kiadások nélkül 
104 324 e Ft.  
Az egyéb folyó kiadásoknál van tervezve a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, melyet 
az étkezések és a cégtelefon után fizetünk, illetve az idei évtől a reprezentációs kiadások után is. Itt 
szerepel a rehabilitációs hozzájárulás összege - amit kötelezően kell fizetni -, különböző biztosítási 
díjak – CASCO biztosítás, vagyonbiztosítás, gépjármű felelősségbiztosítás -, különböző tagdíjak – a 
leendő ebrendészeti teleppel kapcsolatos hozzájárulás ide lett tervezve. Kamatkiadás címén 200 e Ft 
került betervezésre. Az egyéb folyó kiadások összesen 6 201 e Ft-ot jelentenek.  
A szociálpolitikai ellátásoknál szerepelnek a rendszeres szociális segélyek, amik az idén 800 e Ft 
illetve 1 002 e Ft-ra vannak tervezve, itt változhat a létszám. Mindig figyelembe vesszük, hogy 
január 1-jével mennyi a kifizetett összeg és körülbelül, hogy fog változni. A foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás címen tavaly 14 484 e Ft-ot fizettünk ki, idénre 14 000 e Ft-ra terveztük, de 
alacsonyabb lett az idei évben az összege, így kevesebbet is kell kifizessünk, illetve a 
közmunkaprogram is csökkenteni fogja majd az összeget. Idén személyenként foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra havi 22 800 Ft-ot kell fizetünk, tavaly ez még 28 500  Ft volt. A következő 
tétel a lakásfenntartási támogatás, itt 6 200 e Ft-ot terveztünk.  A normatív ápolási díjnál 3 fő után a 
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29 500 Ft 130 %-át, tehát összesen 1 381 e Ft-ot és 4 fő után a 100 %-át, tehát összesen 1 414 e Ft-
ot kell fizetnünk. A nem normatív ápolási díj nálunk az idei évtől megszűnt, viszont a tavaly 
december havit januárban kellett kifizetni, ezért be kellett azt is tervezni, ami 94 e Ft-ot jelent. Az 
átmeneti segély (pénzbeli) összegét meghagytuk a tavalyi tervbeli értéken, ez 85 e Ft. A temetési 
segélyt szintén. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét is, ez 420 e Ft jelent.  
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál a természetbeni juttatás összegét emeltük a szociális 
bizottság kérésére, idénre 480 e Ft-ot terveztünk tavaly 266 e Ft a teljesítés. A természetben nyújtott 
átmeneti segélyre szintén a tavalyi összeget terveztük és a köztemetésre is. A közgyógyellátás 
összegét csökkentettük, mivel az idei évtől kevesebben jogosultak rá. A következő tétel az ellátottak 
pénzbeli juttatása, ide a Bursa Hungarica Ösztöndíj lett tervezve. Az idei évre már nem pályáztunk 
az ösztöndíjra, de vannak még diákok kifutó rendszerben az idén, akiknek még januárban és 
augusztusban is kell fizessünk, ennek az összege összesen 150 e Ft. A szociálpolitikai ellátások és 
egyéb juttatások összege így 26 938 e Ft tesz majd ki. A dologi, egyéb kiadások, juttatások összesen 
137 463 e Ft jelent.  
Működési és felhalmozási célú tartaléknak is 5000 e Ft -5 000 e Ft-ot terveztünk. A felhalmozási 
célú tartalékhoz  lett kalkulálva az iskola fűtés korszerűsítése – ha esetleg nem javítják meg 
garanciálisan – és szintén az iskolában két villanyóra szekrény cseréje is.  
A következő tétel az átadott pénzeszközöket jelenti államháztartáson belülre és kívülre. Fizetünk az 
Egészségügyi Gondnokságnak az ügyeletért, az idei évre 800 e Ft lett tervezve. A Tűzoltóságnak is 
fizetünk a lakosságszám arányában támogatást, az idei évre 576 e Ft került betervezésre.  Itt 
szerepel még a különböző egyesületeknek, szervezeteknek fizetett támogatás. Itt annyi fog változni, 
hogy a tengelic-szőlőhegyi nyugdíjas klubnál csak 60 e Ft fog szerepelni támogatási összegként. Itt 
elmondanám, hogy a Tengelic Községért Alapítványnál miért szerepel 340 e Ft. Felmerült az, hogy 
a tanévkezdés költségeinek csökkentésére az önkormányzat támogatná az általános iskolában a 
füzetcsomagok megvásárlását. Azonban ezt csak úgy lehetne kivitelezni, hogy az önkormányzat 
egy civil szervezetnek adná át a pénzt, és a civil szervezet vásárolná meg a csomagokat. 300-400 e 
Ft körül lenne a támogatás összege. A következő tétel a Zomba KONI-nak átadott pénzeszköz. Az 
adminisztrációs költség 3 783 e Ft lesz, a havi támogatás, amit lebontva fizetünk az 39 071 e Ft. A 
költségvetési működési kiadások összesen 270 807 e Ft-ot tesznek ki.  
Felhalmozási kiadásra 10 251 e Ft lett tervezve ez a következő tételekből áll: Az első lakáshoz jutók 
támogatását 300 e Ft-ra terveztük idénre is. A tűzoltóság 2010-ben írt egy levelet, hogy 
eszközbeszerzésre kérnek támogatást, ez nekünk, azaz Tengelicnek 400 e Ft kiadást jelent.  
Ha megépül a Tengelic-Szedres összekötő út, akkor a településen belül a fő utcán kocsibejárók 
felújítására 3 000 e Ft-ot különítettünk el. További felhalmozási kiadás lesz az óvoda tetőfelújítása. 
Autó vásárlására 2 000 e Ft, a Szőlőhegyi orvosi rendelő felújítása 400 e Ft, a mezőőrnek egy motor 
vásárlása 700 e Ft. Az iskola konyháján mosogató cserére volt szükség, ami 240 e Ft-ba került, 
ennek a cseréje már megtörtént. A kiadási főösszeg összesen 281 058 e Ft.  
Ha nincs senkinek kérdése áttérek a költségvetés bevételi oldalára.  
Az első a hatósági jogkörhöz köthető bevételek, nálunk jelenleg itt csak a föld kifüggesztések díja 
jelenik meg, ide 70 e Ft került betervezésre. A következő tételek az intézményi működéshez 
kapcsolódó egyéb bevételek, ide soroljuk a vendég étkezési térítési díjakat, melyre 22 000 e Ft lett 
tervezve, a Paksi Atomerőműtől kapott támogatás összege 13 353 e Ft-ot jelent ez ugyanaz az 
összeg, mint az előző évi.  
A bérleti és lízingdíj bevételek a már megemelt bérleti díjakkal kerültek megtervezésre. A 
sportcsarnoknál szedünk bérleti díjat, a nem lakáscélú épületeknél, a lakás célra kialakított 
épületeknél. Összesen 3 155 e Ft terveztünk rá. A következő csoport az intézményi ellátási díjak. 
Ide tartoznak a szociális étkeztetés térítési díjai és az alkalmazottak térítési díjai, ezeknek az 
összege összesen 5 700 e Ft. Az intézmények egyéb sajátos bevételei összesen pedig 8 855 e Ft. 
A továbbszámlázott szolgáltatások bevételeihez tartozik a gáz-, áram-, víz- és telefondíjak, amiket a 
bérlőinknek továbbszámlázunk, az idén 1 167 e Ft-ra terveztük ennek az összegét.  
A kamatbevétel 1 000 e Ft lett tervezve, mivel nem tudjuk mennyire fogjuk felhasználni az 
összeget, a tavalyi évben 2 363 e Ft volt a kamatbevétel összege. 
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A következő tétel az ÁFA bevétel, mely a kiszámlázott szolgáltatások után folyik be, idénre 11 043 
e Ft lett tervezve. Így a működési bevételeink összesen 57 488 e Ft tesznek ki.  
A helyi adóknál szerepel a magánszemélyek kommunális adója, az iparűzési adó, a pótlékok, a 
bírságok és az idegenforgalmi adó. A magánszemélyek kommunális adójánál magasabb összeget 
terveztünk, mert az idei évtől megemelkedett az összege. Az iparűzési adónál nem mertünk 
magasabb összeget tervezni - mint tavaly -, mivel december hónapban is kevés feltöltés volt. Az 
idegenforgalmi adót alacsonyabbra terveztük, mint tavaly, mert az látszik, hogy nem volt annyi 
bevételünk belőle, mint amennyit eredetileg terveztünk. A következő tétel az átengedett központi 
adók. A személyi jövedelemadóból visszaosztottan kap a település 53 690 e Ft-ot, tavaly ennek az 
összege 57 500 e Ft volt, tehát látszik, hogy kevesebbet fogunk kapni. A gépjárműadónál a tavalyi 
előirányzati összeget terveztük, a jogszabály változik, de a mértéke nem. A talajterhelési díj 
összegét 850 e Ft-ra, az egyéb sajátos bevételeinket pedig 300 e Ft-ra terveztük. Az önkormányzat 
sajátos működési bevételei összesen 110 903 e Ft. 
A következő tétel normatív a támogatás, tehát a lakosságszámhoz és a feladatmutatóhoz kötött 
támogatások összege csökkent valamelyest, így ez most 31 389 e Ft-ot fog jelenteni. 
A szociális feladatok kiegészítő támogatásánál minden hónapban megigényeljük az államtól a 
nekünk járó összeget. Ez változó támogatottságot jelent, van olyan ellátás amit 90, van amit 80, van 
amit 75 %-ban támogat az állam. A szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen 20 412 e Ft 
bevételt jelent.  
A támogatás értékű működési bevételek között szerepel a TEIT-től kapott 9 870 e Ft-os támogatás, 
valamint a védőnői szolgálat 3 298 e Ft támogatása. 
A költségvetési bevételünk összesen 233 360 e Ft-ot tenne ki, viszont a kiadási oldalunk ennél 
magasabb, 274 502 e Ft-ra van tervezve. Így működési célú és felhalmozási pénzmaradványt is be 
kell építenünk a költségvetésbe. Így beállításra került működésre 32 447 e Ft, felhalmozásra pedig 
15 251 e Ft.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. Itt elmondanám, hogy majd a képviselő-testületnek 
kell eldöntenie, hogy az iskolát átadjuk-e az államnak. 2007-ben a konyha, a könyvtár, a faluház és 
a sportcsarnok fenntartását az önkormányzat átvette az iskolától. Ha elkerül tőlünk az iskola nem 
keletkezhet hiány a költségvetésben, mivel a bevételek és a kiadások egyensúlyban vannak.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

3/2012. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.14.) számú rendeletet a 
módosításokkal együtt. 
 
 
4./ Döntés a köztisztviselők és közalkalmazottak 2012. évi cafetéria-juttatásának keretösszegéről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 
Kormányrendelet kimondja, hogy a cafetéria-juttatatás éves összegét a köztisztviselői törvényben 
meghatározottak szerint a helyi önkormányzatoknak legkésőbb tárgyév február 15-ig kell 
meghatározni. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2012-ben nem 
haladhatja meg a bruttó 200 e Ft-ot, a juttatásokhoz kapcsolódó közterhek is beleszámítanak a 
köztisztviselő éves keretösszegébe. A közalkalmazottaknak havi 12 e Ft cafetéria juttatást 
javasolunk megállapítani a 2012. évre. 
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Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Ez azt jelenti, hogy a havi nettó cafetéria – attól függően ki 
mit választ a cafetéria elemek közül – 11 000 – 12 700 Ft/fő lenne, ami kevesebb mint 2011-ben.  
A csökkenés indoka az, hogy 2011-ben még 19,04 % volt a közteher, míg 2012-ben pedig 30,94 % , 
illetve egyes elemeknél 51, 17% (SZJA + egészségügyi hozzájárulás). Többféle cafetéria közül 
lehet választani, amit minden köztisztviselő maga dönt el, hogy melyiket szeretné.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
10/2012. (II.14.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                  

1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők cafetéria 
juttatásának 2012. évre vonatkozó keretösszegét mindösszesen nettó 1.350.000.-Ft 
összegben  határozza meg. 

2. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
közalkalmazottainak és a határozatlan időre kinevezett, Munka Törvénykönyvének 
hatálya alá tartozó dolgozóinak 2012. évi cafetéria-juttatását mindösszesen nettó 
2.592.000.-Ft összegben állapítja meg.  

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
5./ Egyebek 
 
Gáncs István polgármester: Tengelic Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testülete 50 e Ft támogatást kér a testülettől a 2012. évi költségvetésükhöz a Roma nap 
megszervezése céljára. A nemzetiségi önkormányzat évek óta csak az állam által biztosított 
támogatásokból gazdálkodik, ami csak szűkös működést biztosít. Én előzetesen beszéltem az 
elnökkel és szóban elmondtam, hogy valószínű az lesz a támogatás feltétele, hogy benzinre és 
telefon költségre nem használhatják fel, viszont minden másra igen. Aki ezzel egyért kézfeltartással 
jelezze. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 11/2012. (II.14.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                              
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelic Községi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzatának 50.000.-Ft támogatást biztosít a 2012. évi 
költségvetésének terhére. 

 
        Határidő:  Közlésre Azonnal 
        Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Tájékoztatás a jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről, kiküldött 
anyagról van szó. A teljesítménykövetelményt nagyobb részben teljesítette. Úgy gondolom, hogy 
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minőségi munkát végez a jegyzőasszony és ezáltal a hivatali dolgozók is. Azt hozzáfűzném, hogy a 
jogszabályok változásának gyorsasága miatt nehéz követni azt. Előfordult már, hogy az elfogadás 
után már 12 órával megváltoztatták azt.  
Természetesen hiányosságok, hibákat vannak, ezeket próbáljuk elkerülni és a követelményeknek 
meg szeretnénk felelni. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Tengelic Község Önkormányzatának 

12/2012. (II.14.) számú Képviselő-testületi  határozata 
                               

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző 2011. évi 
teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

7./ Bejelentések, kérdések, interpellációk     
 
Gáncs István polgármester: A közmeghallgatás időpontja a tervek szerint 2012. március 26-án 18 
órai kezdéssel lesz a Faluházban, valamint 2012. március 27-én az ÖNO épületében.  
Témák:- Tájékoztató 2011. évi gazdálkodásról 

-2012. évi költségvetés ismertetése 
- közoktatási törvény módosításával kapcsolatos tájékoztató 

  - Tengelic – Szedres összekötő út felújításával kapcsolatos tájékoztató 
  - Járáshoz való tartozásról tájékoztató 
 
A mezőőri szolgálat a napokban el fogja kezdeni működését a mezőőr eskütétele után. A szükséges 
felszerelést már megvásároltuk, azért mert ezeknek a költségével el kell számolni a támogatás 
igényléséhez. Megvásároltunk egy 125 cm3 motort, amivel járni fog a mezőőr és a ruházata is 
biztosított már.  
 
 
Mielőtt átadnám a szót a Pharmavital Kft. képviselőinek elmondanám, hogy 2012. január 23-án 
megkezdte működését a településen a Rákóczi u. 20 szám alatt a Szeder Gyógyszertár 
Fiókgyógyszertára. A nyitvatartási ideje megegyezik a háziorvos rendelési idejével.  
A Pharmavital Kft. képviselői, azzal kerestek fel engem, hogy a régi gyógyszertár helyén egy 
közforgalmú gyógyszertárat szeretnének működtetni. Én megkértem őket, hogy jöjjenek el a 
képviselő-testületi ülésre és mondják el, hogyan működtetnék a leendő gyógyszertárat. 
 
Dr. Nagy Gábor: Először is meg szeretném köszöni a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Bemutatkoznék 
Dr. Nagy Gábornak hívnak, a társamat pedig Dr. Piros Miklósnak. Mi a Pharmavital Kft. 
képviseletében jöttünk Önökhöz. Egy pár szóban elmondanám, hogy a cégünk lassan 5 éve 
működik, főleg gyógyszertárak üzemeltetésével foglalkozunk. Jelenleg 3 közforgalmú 
gyógyszertárat és 1 fiókgyógyszertárat működtetünk. Ezeknek a működtetése a mostani ÁNTSZ 
jogszabályoknak megfelel. Miután meghallottuk, hogy a településen különböző problémák miatt 
bezárt a gyógyszertár, elgondolkodtunk azon, hogyan lehetne újra egy közforgalmú gyógyszertárat 
nyitni Tengelicen. A régi gyógyszertár ingatlanát béreljük a jelenlegi tulajdonostól.  A közforgalmú 
és a fiókgyógyszertáraknak különböző feltételeknek kell megfelelniük. A közforgalmú gyógyszertár 
nagyobb ellátottságot biztosít, a fiókgyógyszertárral szemben. A közforgalmú gyógyszertáraknak 
minden nap 8 órában nyitva kell lenniük a fiókgyógyszertárakkal szemben, melyeknek nem.   
A helyiséget nagyjából felújítottuk. Közben megváltoztak a jogszabályok, 2012. január 1-től. 
Tengelic esetében mivel a lakosság 4500 fő, ezért a képviselő-testületnek kellene arról döntenie, 
hogy szeretnének-e egy magasabb szintű ellátottságot, tehát egy közforgalmú gyógyszertárat. Ha 
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igen, akkor Önöknek kell ezt az ÁNTSZ felé jelezni. Az ÁNTSZ egy pályázatot ír ki, melyet mi be 
is adnánk és ha nyernénk utána tudnánk csak Tengelicen közforgalmú gyógyszertárat nyitni. Azt 
tudjuk, hogy most működik egy fiókgyógyszertár a községben, a kérdésünk az lenne, hogy 
szeretnének-e újra egy közforgalmú gyógyszertárat, rendes nyitva tartással és állandóan itt lévő 
személyzettel és hogy tudnának-e minket ebben támogatni? Köszönöm szépen, hogy meghallgattak 
ennyit szerettem volna röviden elmondani. 
Gáncs István polgármester: Dr. Nagy Gábor úrral való megismerkedésem még a gyógyszertár ügy 
rendezésekor kezdődött. Annak idején nagyon sok támadást és kritikát kaptunk a lakosságtól, hogy 
az ügy miért nincs még rendezve.  
A lakosság felé biztos el fog jutni annak a híre, hogy a szeretnének egy közforgalmú gyógyszertárat 
nyitni. 
A képviselő-testület annak idején úgy nyilatkozott, hogy nem kíván kérelmet benyújtani 
közforgalmú gyógyszertár létesítésére, tekintettel arra, hogy a fiókgyógyszertár működésével 
megoldott lehet a település gyógyszerellátása. Az igaz, hogy akkor még a közforgalmú gyógyszertár 
nyitása szóba sem került. Az tudni kell, hogy ameddig nem volt gyógyszertár a szedresi 
gyógyszerésznő jött át Szedresből és hozta a betegeknek a gyógyszereket, így már van kapcsolata a 
lakossággal. Véleményem szerint, ha a képviselő-testület döntését felül kell bírálni, akkor azt a 
lakosság fogja megtenni, ha úgy gondolják, hogy nem elegendő a fiókgyógyszertári szolgáltatás 
szintje. Ha ez így történne a képviselő-testület újra fog foglalkozni a témával.  Viszont úgy 
gondolom, ehhez a fiókgyógyszertár eddigi 3 hetes nyitvatartási ideje még rövid volt, hogy dönteni 
lehessen ügyben.  
Egy biztos, az alatt az idő alatt, amíg nem volt gyógyszertár a lakosság elszokott a saját településen 
való gyógyszer kiváltástól.  
Akinek van kérdése vagy hozzá szeretne szólni, az most tegye meg. 
 
Bátainé Réti Márta képviselő: Az előző közforgalmú gyógyszertárral az volt a legnagyobb 
probléma, hogy nem volt megfelelő a gyógyszer készletük. A mi településünk esetében ez nagyon 
bosszantó, mivel 12 településrészből áll. Ha valakinek, - például, aki az egyik település részről 
érkezik, de ha falubeli is - hogy nincs készleten az adott gyógyszer, amit felírtak neki vagy meg 
szeretne vásárolni és azt mondják neki, hogy jöjjön vissza 3 nap múlva az tűrhetetlen. Ha esetleg a 
közforgalmú gyógyszertár mellett döntenénk és ez a helyzet megismétlődne, az számunkra egy 
nagy kudarc lenne.  
 
Dr. Nagy Gábor: Fejér megyében Dégen működtetünk egy fiókgyógyszertárat 8 órás nyitva 
tartással, 2 fővel a településnek megfelelő gyógyszerkészlettel.  Mi most már nagy cégnek 
számítunk, kicsi a piac, mi tudjuk mi volt a probléma Tengelicen az előző tulajdonossal. Pálfán az 
előző tulajdonostól a gyógyszertár üzemeltetését azért „kaptuk meg”, mert nem tudta teljesíteni a 
gyógyszerszállítást. Tudjuk, hogy most már az a legfontosabb mindenkinek, hogy meglegyen a 
gyógyszer. Persze ehhez kell egy megfelelő együttműködés a háziorvossal, hogy ne essünk hibába a 
gyógyszerek cserélődései miatt. Rendelkezünk egy autóval is, ami azért van, hogy a 
gyógyszertáraink között is tudjunk gyógyszert szállítani. Ha esetleg előfordulna, hogy nincs az adott 
gyógyszer, akkor azt a beszerzése után házhoz is szállítanánk. Ezzel azt akarom mondani, hogy 
nálunk nem 3 nap múlva lenne gyógyszer, mert a jelenlegi nagykereskedelmi lefedettség lehetővé 
teszi, hogy egy nap alatt bármilyen gyógyszert be tudjunk szerezni. Hiány akkor fordulhatna elő, ha 
országosan hiány lenne az adott gyógyszerből. Aki ismeri a szakmát, azért tudnia kell, hogy olyan 
sosem lesz, hogy minden van. A márciustól érvényes változás miatt már 3 hónapra nem lehet felírni 
a gyógyszert, így nem áll fenn annak a lehetősége, hogy a gyógyszertárba bemegy kettő beteg 3 
havi gyógyszerért ott meg csak mondjuk 3 dobozzal van az adott gyógyszerből és nem tudja az 
egyik beteget kiszolgálni a gyógyszerész. Egy gyógyszertár beindulásához körülbelül egy év 
szükséges. Ezalatt azt értem, hogy ennyi idő kell, hogy letisztázódjon az adott település gyógyszer 
igénye. Magyarországon körülbelül 45 ezer féle gyógyszerkészítménnyel dolgozunk. Kicsit 
bonyolult emiatt a gyógyszerész szakma, de azt kell mondanom, hogy mindent meg lehet oldani. 
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Gáncs István polgármester: Köszönjük a tájékoztatót.  
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
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