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Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem
Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Kászpári György
Szijártó József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné
Barabás Ildikó
Dr. Varga Péter
Rikkers Péter

jegyző
gazd. ügyint.
kapitányságvezető
körzeti megbízott

Távolmaradását bejelentette:
Jilling Tibor

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, képviselőtársaimat, valamint Dr. Varga Péter kapitányságvezetőt, aki a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2011.
évi munkájáról fog beszámolót tartani és Rikkers Péter körzeti megbízottat.
Az egyebek napirendi pontban határoznunk kell az ebrendészeti telep közös fenntartására
létrehozandó
társulásról,
Barna
Gyula
támogatásáról,
a
Polgármesteri
Hivatal
átalakításához/felújításához a pályázat benyújtásáról. Tájékoztató szeretnék tartani a TEIT
társelnöki tevékenységemről.

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester:
- 20/2012. A Képviselő-testület a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. évi intézményi
elszámolását elfogadta, a határozatot Zombának elküldtük.
- 22/2012. A képviselő-testület elfogadta a TEIT Társulási Megállapodásának módosítását. A
döntésről a határozat kivonatot elküldtük.
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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
23/2012. (IV.17.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 20/2012. és a
22/2012. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról

Dr. Varga Péter
kapitányságvezető

2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011(II.18)
önkormányzati rendelet módosítása

Gáncs István
polgármester

3./Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

4./ Az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása

Tolnai Lászlóné
jegyző

5./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006(III.28)
önkormányzati rendelet módosítása

Tolnai Lászlóné
jegyző

6./ A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Tolnai Lászlóné
jegyző

7./ Zomba Körzeti Intézményi Társulás Alapító Okiratának módosítása

Gáncs István
polgármester

8./ Egyebek
9./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
10./ Zárt ülés: közalkalmazott kinevezése
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Napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Varga Péter kapitányságvezető
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Dr. Varga Péter kapitányságvezetőt, hogy tartsa meg a beszámolót.
Dr. Varga Péter kapitányságvezető: Tisztelt jegyzőasszony, polgármester úr, alpolgármester úr,
tisztelt képviselő-testület. Azt gondolom, hogyha a 2011. évi beszámolómat megnézik látszik az,
hogy itt beállt az a rend, ami az előző 6-8 évben jellemző volt. A 2010. év egy kiugró év volt, a
bűncselekmények számát tekintve, de inkább adminisztratív jellegű volt ez az ugrás. A tavalyi
évben visszatértünk az évi 3000-3500 közötti regisztrált bűncselekmény számra. Az egész
illetékességi területen – ami közel 90 km2 – a közbiztonság megfelelő volt, megtartott volt az
emberek biztonság érzete. Egy pár szót mondanék a bűnügyi helyzetről. Alapvetően strukturális
változás a bűncselekmények körében nem történt. Ugyanúgy a vagyon elleni bűncselekmények
jellemzik a többséget, ez meghaladja a 2/3-ot. Kettő betöréssorozatot emelnék ki, amit a
beszámolómban is leírtam, mert kettő olyan újdonság volt, amivel még a területen nem igazán
találkoztunk az elmúlt 20 évben. Az egyik egy bolt illetve vendéglátóipari egység betöréssorozat
volt, ez a tavalyi év januárjában kezdődött. Közel 3 hónap alatt több mint 20 ilyen vendéglátóipari
egységet és boltot törtek fel ismeretlen elkövetők. A sorozat különlegessége az volt, hogy általában
riasztóval felszerelt egységekbe törtek be. Az elkövetők a cselekmény elkövetése előtt különféle, a
rendőrök testi épségét veszélyeztető akadályokat például szögesdrótot helyeztek el és a menekülési
útvonalat is előre megtervezték. Olyan is megesett, hogy a bolt udvarában üvegcserepeket szórtak
szét, hogyha a rendőr beugrik a kapun belülre, akkor sérülés érje. A legagresszívabb Tolnán volt az
egyik üzlet betörésnél, ott az útra egy csúszdát helyeztek a szomszéd játszótérről, ha érkezik a
rendőrautó, akkor szenvedjen balesetet. Rengeteg munkaórát töltöttünk a felderítéssel, volt amikor
50 bűnügyes egész éjjel járta az utcákat és figyelte az üzleteket. Háromszor kerültek a
látótávolságon belülre az elkövetők, de sajnos minden esetben el tudtak menekülni. A Paksi
kapitányságnak sikerült elkapni az elkövetőket, egy lány segítségével, akinek szemet szúrt a buszon
egy nagy fekete zsákkal utazó férfi. A lány értesítette a rendőrséget, akik kimentek igazoltatni, s a
zsák egy éjszakai betörésből származó cigarettával volt tele. Két elkövető került elő és közel 50
rendbeli bűncselekménnyel vannak gyanúsítva. A sorozat nem csak Szekszárdot és környékét,
hanem egész Tolna megyét, Bács-Kiskun megyét és Szolnok megyét is érintette.
A másik sorozat 12 rendbeli bűncselekmény elkövetése volt. Ez főleg a városokra korlátozódott
Bátaszékre, Szekszárdra és Tolnára. Ez esetben éjszaka családi házakba törtek be. A betörések egy
a területünkön eddig még nem alkalmazott módszer segítségével történtek. A műanyag ajtókba
nyílást égettek, melynek segítségével benyúltak és a kulcsot elfordították, így bejutottak. Ezek
veszélyes bűncselekmények, mivel a házban alvó lakók „mellett” történik a betörés, ha esetleg
tetten érik a betörőt, aki pánikba eshet és még ember ölés is lehet a vége. Ismerjük az elkövetőket,
de jelenleg külföldön ugyanilyen bűncselekmény elkövetése miatt vannak előzetes letartóztatásban.
Pár gondolatban a közlekedésrendészetről. A 2010-es év már nagyon kedvező volt a számadatokat
tekintve, ezt sikerült a 2011-es évben javítani. A sérüléses balesetek száma 20%-kal csökkent, ezen
belül a halálos balesetek száma 7-ről 5-re. Az idei év első negyedében még tovább javult a helyzet,
eddig egy halálos baleset volt. 2011-ben egy halálos balesetünk volt, ami kereszteződésben történt a
6-os és 65-ös számú főútnál, ez az úgynevezett siófoki kereszteződés. Az említett kereszteződés a
legveszélyesebb a területen. Tudomással bírok arról, hogy a tervek, kivitelezési engedélyek
elkészültek a körforgalom létrehozására, már csak az elkészítéshez szükséges pénz hiányzik.
Az Északi KMB csoport nagy erőkkel küzdött a közbiztonságért a 6 településen, ami hozzájuk
tartozik. Azt gondolom, hogy meghozták a kívánt eredményt. Tengelicen a tavalyi évben jogos
felháborodással voltak egyes polgárok, akik nehezményezték azt, hogy rendszeresen
bűncselekmény áldozatává vállnak. Sikerült a problémát felszámolni és az elkövetőket elfogni.
Sajnos vannak személyek, akik bűnöző életmódot folytatnak, folyamatosan figyelemmel követjük
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őket. Reméljük sikerül őket eltántorítani a bűn útjáról azzal, hogy rendszeresen eljárás alá vannak
vonva és elnyerik a méltó büntetésüket. Rikkers Péter körzeti megbízott múlt évi munkájával
elégedettek vagyunk. A jelentésében leírta, hogy milyen feladatokat végzett. Fontosnak tartom,
hogy a körzeti megbízott a faluban tartózkodjon, foglalkozzon az emberekkel, menjen be az
iskolába, a hivatalba és ha bárkinek problémája van álljon a rendelkezésükre. Nagyon röviden
ennyit szerettem volna elmondani. Ha bármi kérdés van, szívesen válaszolok.
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. Egy pár adatot elmondanék a körzeti megbízott
jelentéséből. A tavalyi évben összesen 422 fő került igazoltatásra, 248 esetben alkalmazott
alkoholszondát és 29 fő részére szabott ki helyszíni bírságot, ezáltal úgy gondolom elértük azt, hogy
aki iszik pár sört az utána már nem ül autóba vagy kerékpárra. Amire szeretném felhívni a figyelmet
a nyári szezon kezdetével, az a bukósisak és a vezetői engedély nélküli motorozás. Arra szeretném
kérni a körzeti megbízottat, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak rá, ezt többen is jelezték már
felénk.
A 2011-es évben sokat segítettek a falopásokkal kapcsolatban, amik novembertől az idei év
márciusáig tartott. Tudomásul kell venni, hogy a fa a jelenlegi időszakban sokat ér, sok esetben
csereeszközként is használható. Én is tettem bejelentést falopás ügyben az önkormányzat nevében.
Úgy gondolom, hogy a település „vagyonát” minden esetben meg kell védeni. Eddig még az volt a
jellemző, ha valaki lopott fát, az hazavitte és eltüzelte, de most már csereeszközként is használják.
Ez rossz fényt vet a településre.
Köszönöm még egyszer a beszámolót és azt gondolom, hogy rosszabb évet ne zárjunk, mint a
tavalyi év volt. Reméljük, hogy a súlyos bűncselekmények elkerülik a településünket. Sajnos a
médiában sokszor hallani, hogy milyen szörnyű dolgok történtek és már oda jutottunk el, hogy pár
ezer forintért is elveszik az ember életét. Van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása?
Bátainé Réti Márta képviselő: Én azt szeretném kérdezni, hogy a térfigyelő kamerák, amikkel
rendelkezik a település javítottak-e a közbiztonságon, segítenek-e a megelőzésben vagy esetleg vane elrettentő hatása?
Dr. Varga Péter kapitányságvezető: Minden településen, ahol van kamera érezhető a
bűncselekmények számának csökkenése. Ez két okból van. Az egyik, hogy ahol ki van írva, hogy
térfigyelő kamerával védett, ott már jóval kisebb az esélye, hogy a tolvajok autóval közelítik meg a
helyszínt, mert rögzíti a rendszámot a kamera. A másik az, hogy amennyiben történik
bűncselekmény, nekünk lehetőségünk van arra, hogy a felvételeket visszanézzük. A kamerák úgy
vannak beállítva, hogy az utat figyelik. A kamerák segítik a felderítést és egyben segíti a
megelőzést. Az északi régióban akármelyik települést nézem, akár Medinát, Szedrest, Tengelicet,
Sióagárdot, Harcot, Kölesdet nézem ilyen kevés már régen volt a bűncselekmények száma.
Gáncs István polgármester: Elsősorban a megelőzés miatt szerettük volna felszereltetni a
kamerákat. Az elkövetők már tudják, hogy melyik településeken van térfigyelő kamera rendszer.
Ha nincs több kérdés, akkor megköszönöm a kapitány úrnak és a körzeti megbízott úrnak, hogy
eljöttek.
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
24 /2012. (IV.17.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2011. évben
végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
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2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosítása
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: Egy technikai jellegű módosításra van szükség. Amikor
beadtuk a beszámolót kiderült, hogy eltér a kerekítés, emiatt 2 e Ft-tal csökkenteni kell a bevételi
előirányzatot. Ez konkrétan a működési támogatásoknál jelentkezett. Átcsoportosítást kell végezni.
A normatív hozzájárulások közül a létszámcsökkentési pályázat elnyert összege átkerül a
központosított működési célú előirányzatokhoz. Innen pedig az óvodáztatási támogatás átsorolásra
kerül a normatív kötött felhasználású támogatásokhoz.
A kiadási oldalon a tényleges előirányzat csökkenés a társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás,
támogatásnál jelentkezet, ami csökken 2 e Ft-tal.
Az összes többi átcsoportosítás a főbb előirányzatok között jelentkezett. Így 394 006 e Ft-ra
változik a bevételi és kiadási főösszeg.
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:
6/2012. (IV.19.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.18.)
számú rendelet módosításáról szóló 6/2012. (IV.19.) számú rendeletet az eredeti előterjesztésnek
megfelelően.

3./Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
kiküldött anyagok között megtalálható Zsinkó Lajos könyvvizsgáló tájékoztatója. A pénzügyi
bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta. Megkérem Barabás Ildikó
gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: A szöveges indokolás részletesen tartalmazza, hogy mit
tartalmaz a tavalyi év gazdálkodása mind a bevételi és mind a kiadási oldalon, illetve, hogyan
alakult az önkormányzat vagyona. A pénzügyi mérleg a következőképpen alakult: A bevételi
előirányzat főösszege 394 006 e Ft-ra módosult, eredetileg 265 538 e Ft lett tervezve. Jelentősen
módosította az IKSZT pályázat elszámolása, illetve olyan pénzeszközök érkeztek az
önkormányzathoz, ami eredetileg nem lett betervezve, nem volt ismert az összege. Az iparűzési adó
bevétel magasabb lett, mint az eredetileg tervezett előirányzat. Az állami bevételek a tervek szerint
teljesültek.
A kiadások 281 743 e Ft-ra teljesültek. A működési kiadások 77, 64 %-ban teljesültek, ami mutatja,
hogy továbbra is takarékosan működött az önkormányzat. A felhalmozási feladatainkat tekintve
kiadásainkat csak az ezekhez kapcsolódó felhalmozási forrásokból valósítottuk meg, tehát plusz
forrást nem kellett bevonni.
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A rendelet-tervezet 10. melléklete mutatja, hogy mekkora összegű pénzmaradvánnyal fordul az
önkormányzat a 2012-es évre. Összességében 74 532 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezett az
önkormányzat, ez módosításra került 55 e Ft-ot kapunk az államtól a pénzügyi beszámoló
elfogadása után, így a módosított pénzmaradvány 74 587 e Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt 1 395
e Ft, ezek olyan számlák, amik tavalyi évi teljesítést jelentenek, de a fizetési határidő áthúzódott az
idei évre, így 73 056 e Ft az önkormányzat a szabad pénzmaradványa, aminek egy része beépítésre
került a 2012. évi költségvetésbe.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása.
Szijártó József képviselő: Azt gondolom, hogy a számok magukért beszélnek. Mindazokat a
feladatokat, amiket éves szinten tervezett az önkormányzat egyes területeken még túl is tudta
teljesíteni. A 73 000 e Ft-os szabad felhasználású pénzmaradvány biztosítéka lehet annak, ha
nehezebb helyzet állna elő a finanszírozás tekintetében, akkor is biztosnak és stabilnak mondható az
önkormányzat működése. Mindenki tudja, egykoron az önkormányzat mekkora tőkehiánnyal
rendelkezett. A mostani helyzet betudható a pontos és takarékos gazdálkodásnak, ami az utóbbi
éveket jellemezte. Az intézményi takarékos gazdálkodást próbáljuk továbbra is felelősen biztosítani.
Én úgy gondolom, hogy egy kiemelkedő évet hagyunk magunk mögött, és reméljük ezt a következő
években is el tudjuk mondani. A magam nevében szeretném megköszönni a kollégák munkáját.
Tolnai Lászlóné jegyző: Én még annyival egészíteném ki, hogy Zsinkó Lajos könyvvizsgáló urat
minden évben felkérjük, aki a zárszámadáshoz kapcsolódóan előterjeszt egy tájékoztatót az előző
évi működésről. A mostani levelében az első oldalon egy mondat az előző évről bent maradhatott.
Mégpedig: „A kötelezettségvállalásokról írásos dokumentumot készítettek, azokról felfektetett
analitikus nyilvántartás nem felel meg a követelményeknek.” A nyilvántartást már tavaly óta
vezetjük.
Más 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:
7/2012. (IV.19.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendeletet az eredeti előterjesztésnek megfelelően.

4./ Az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Hatályba lépett az új szabálysértésekről szóló törvény 2012. április 15-én.
E törvény egyik §-a azt emeli ki, hogy a jövőben csak törvény határozhat meg szabálysértési
tényállásokat. Eddig az önkormányzati rendeletekben is megállapítható volt. Az új szabálysértési
törvény előírja, hogy 2012. május 31-ig az önkormányzati rendeletekben ezeket a rendelkezéseket
hatálytalanítani kell. Az előterjesztésben felsorolásra kerültek azok az önkormányzati rendeletek,
amik tartalmaznak szabálysértési tényállásokat. A rendelet-tervezet elfogadásával ezeket hatályon
kívül helyezné a képviselő-testület. Azt tájékoztatásul elmondanám, hogy az önkormányzatnak
lehetősége van rendeletben meghatározni tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. Ezek
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között szerepelhetnek majd az eddigi szabálysértési tényállások csak nem szabálysértésként.
Szankciójuk ezután közigazgatási bírság lehet Ezekre a magatartásokra majd várom a javaslatokat.

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:
8/2012. (IV.19.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet az eredeti előterjesztésnek megfelelően.

5./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006(III.28) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
napirendi pontot a szociális és a pénzügyi bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolták.
A családsegítővel történt egy beszélgetésem, amikor elmondta, hogy a talajterhelési díj 1 m3-re eső
összegének az emelés nagy terhet ró az egyébként is nehéz helyzetben élőkre. Azt javasolta, hogy
az érintett családoknak kellene valamilyen segítséget nyújtani, hogy rá tudjanak kötni a
közcsatornára, mivel annak a kibocsátónak kell talajterhelési díjat fizetnie, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A szennyvízhálózatra való csatlakozást segítendő
kamatmentes kölcsön nyújtásával kívánunk segítséget nyújtani a rászoruló családoknak. Az
érintetteket szeretnénk összehívni és tájékoztatni a lehetőségről. Az önkormányzat másik célja a
kölcsönnel, hogy részt vállaljon a környezetvédelmi feladatok helyi megvalósításában,
támogatásában. Úgy véljük, ahol van kiépített szennyvízhálózat ott kössenek rá a lakosok, mások
mindent megtennék ha lenne szennyvízhálózatuk. Megkérném Tolnai Lászlóné jegyzőasszonyt,
hogy mondja el a kölcsön felvételéhez szükséges feltételeket.
Tolnai Lászlóné jegyző: 2012. február 1. napjától 120 Ft helyett 1 200 Ft-ra emelkedett a
talajterhelési díj 1 m3-re. Ez a díj az önkormányzat bevétele. Az említett szociális kölcsönt tekintve
legideálisabbnak az tűnt ha a helyi szociális rendeletünket egészítenénk ki a rendelkezéseivel A
kölcsönt kimondottan csak a szennyvízhálózatra való csatlakozás esetében lehet igénybe venni. A
szociális kölcsönnel kapcsolatos rendelkezések 2012. december 31. napján hatályukat vesztik.
Elsősorban a szociálisan rászoruló családok számára szeretnénk segítséget nyújtani. Annak
állapítható meg a kölcsön, akinek a háztartásban együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (kb. 71 e Ft), egyedül
élő esetén a 300 %-át és a háztartás tagjainak nincs vagyona. A vagyon fogalmát a szociális törvény
határozza meg. Feltétel még, hogy lejárt esedékességű tartozása ne legyen az önkormányzat felé,
vagy a tartozás rendezése folyamatban legyen. A tartozásokra tudunk adni részletfizetést, amivel
élnek is az érintett lakosok. Azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy veheti igénybe a
kölcsönt. A maximum igényelhető összeg 60 e Ft. A felmérések szerint a rákötés költsége 40-90 e
Ft között van. A kölcsön folyósítása a számla bemutatása alapján történne. Így akinek 30 e Ft-ba
került a rákötés 30 e Ft-ot kapna, akinek viszont meghaladja a 60 e Ft-ot a felette lévő összeget
magának kell biztosítania. A törlesztési idő legfeljebb 6 hónapban lenne meghatározva, de aki
rövidebb idő alatt szeretne törleszteni arra is lesz lehetőség, így a törlesztés végső határideje 2012.
december 31.
A kérelmek benyújtási határideje 2012. június 15. napja azért, hogy július 1-jére a határozat és a
megállapodás elkészülhessen és a törlesztést is el tudják kezdeni.
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Gáncs István polgármester: Van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása
Gáncs Tamás képviselő: A 90 e Ft-os rákötés 40 m-es szakaszra vonatkozik, tehát akinél 10 m a
távolság a gerinchálózattól ott 30-40 e Ft-ból rá lehet kötni a hálózatra. A 90 e Ft esetében a
szakember minden munkát elvégez.
Tolnai Lászlóné jegyző: A nyilvántartott adatok alapján közel 55 lakott ingatlan nincs rákötve a
gerinchálózatra. 18 esetben 70 év feletti személy a ház lakója, akik a helyi rendeletünk alapján
mentesülnek a talajterhelési díj fizetése alól. De nekik is megadjuk a lehetőséget, mivel
környezetvédelemi szempontból jó lenne, ha rákötnének.
Gáncs Tamás képviselő: A hálózatra való rákötés az ingatlanforgalmi értékét is növelné. Másrészt
jó lenne, ha minél előbb megtörténne a hálózatra csatlakozás, mert 2012. februárjától eltelt
intervallumban már az emelt összeggel számolnak, amit jövőre kell befizetni. Ami az eddig fizetett
díj tízszerese lesz, ha nem fizetik be, akkor az önkormányzat behajtást fog eszközölni.
Más 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:
9/2012. (IV.19.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006.(III.28.)
számú rendelet módosításáról szóló 9/2012. (IV.19.) számú rendeletet az eredeti előterjesztésnek
megfelelően.

6./ A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző

Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérném Tolnai Lászlóné jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Az indokolja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását,
hogy 2012. január 1. napjától új államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló
kormányrendelet lépett hatályba. Illetve a Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége lecsökkent. A
módosítás szerint 8 alaptevékenység marad a Polgármesteri Hivatalnál, az összes többi – ami közel
30 db volt – az önkormányzathoz kerül át. A módosítás emellett tartalmazza a jegyző
kinevezésének rendjét is, ami szintén megváltozott, eddig a köztisztviselőkről szóló törvény alapján
történt, ezután pedig a március 1. napjától életbe lépett közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
alapján történik. A hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozólag eddig a köztisztviselőkről; a munka
törvénykönyvéről; a közalkalmazottakról; polgári törvénykönyvről szóló törvények voltak az
irányadóak. Az idei évtől a közalkalmazottak átkerülnek az önkormányzathoz.
A módosítást a törzskönyvi nyilvántartáson is át kell vezetni 8 napon belül.

9

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
25 /2012. (IV.17.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét
képező Tengelic Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítását és a
határozat 2. sz. mellékletét az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.
2. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosításnak a költségvetési
szervek törzskönyvi nyilvántartásán történő átvezetéséről.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző
7./ Zomba Körzeti Intézményi Társulás Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Nekem hozzáfűznivalóm nincs. Kérdezném Szijártó József igazgató urat, hogy neki van-e?
Szijártó József igazgató/képviselő: A módosítás törvényi pontosítás. Az eddig szövegi áthúzásra
került, a helyébe az alatta lévő szöveg kerül. A módosítás a Harci Tagóvodát érinti.
Más 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
26 /2012. (IV.17.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi
Társulás által fenntartott Zomba Körzeti Oktatási Nevelési Intézmény Alapító okiratának
módosítására vonatkozó 2012. évi 2. sz. módosító okiratot – mely jelen határozat
mellékletét képezi - elfogadja.
A polgármester felhatalmazza a társulás elnökét a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban
történő átvezetésére.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: polgármester

8./ Egyebek
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi pontban először határoznunk kell az ebrendészeti
telep közös fenntartására létrehozandó társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról. Erről
már beszéltem korában is. A kóbor ebek befogását, mint szolgáltató nyújtja, a gesztor
önkormányzat tulajdonában lévő faddi ebrendészeti telep alkalmazottja végzi.
A társulás létrehozásával a társuláshoz tartozó községekben élő emberek kóbor ebekhez kapcsolódó
problémája megoldódhat. A Paksi Atomerőmű által létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz pályázatot nyújtanánk be, amelyhez az önerőt Fadd Önkormányzata biztosítaná,
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mint gesztor. A társulás alapító tagjai – ha elfogadják a társulási megállapodást: Bogyiszló község,
Dunaszentgyörgy község, Fadd község, Fácánkert község, Harc község, Kistormás község, Kölesd
község, Medina község, Sióagárd község, Szedres község, Tengelic község és Tolna Város
Önkormányzata képviselő-testületei lesznek. A településeknek egyrészt lesz állandó költségük, amit
a lakosságszám arányában kell hozzájárulásként fizetni, ami Tengelic esetében 280 250 Ft-ot jelent.
Másrészt lesz nem állandó költségünk, amit a településről ténylegesen beszállított ebek után kell
megfizetni. A díjak emelésére csak akkor kerülhet sor, ha minden önkormányzat képviselő-testülete
aláírta a megállapodás módosítását.
Ha támogatjátok a társuláshoz való csatlakozást, akkor pénteken már lehetőségem lesz a
megállapodást aláírni.
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
27 /2012. (IV.17.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV: törvény 4.§.(1) bekezdés
a, pontjában biztosított hatáskörében eljárva a helyi önkormányzatok kötelező feladata
körébe tartozó kóbor ebek befogására, őrzésére, értékesítésére vagy ártalmatlanná
tételére, ebrendészeti telep közös fenntartására létrehozandó társulás Társulási
Megállapodását jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás
aláírására.
Határidő: Közlésre, azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Barna Gyula tengelici lakostól kaptunk egy kérelmet a tavalyi évhez
hasonlóan, miszerint meghívást kapott az idei évi Kickbox Olaszországi világbajnokságra, ami
május 12-15. között kerül megrendezésre és a részvételhez szeretne támogatást kérni. Pénzösszeget
nem jelölt meg, mivel minden támogatói forintnak örül. A tavalyi évben 50 e Ft-tal támogattuk. Aki
egyetért azzal, hogy ugyanennyi összeggel támogassuk 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
28 /2012. (IV.17.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Barna Gyula Tengelic Rákóczi
u.59. szám alatti lakos részére a 2012. évi WAKF Kickbox Világbajnokságra való
kiutazás költségeire 50.000.-Ft támogatást ad a 2012. évi költségvetés terhére.
2. Barna Gyula a fenti összeggel 2012. május 31-ig köteles elszámolni.
Határidő: Közlésre, azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester
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Gáncs István polgármester: A Polgármesteri Hivatal átalakítására/felújítására a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázati felhívás alapján pályázatot nyújtanánk be
„Az életminőség javítását, a településközösség működési feltételeinek fejlesztését szolgáló
beruházásokhoz” jogcímen. Ez az intézményünk maradt, ami nem került felújításra. Az épületben a
falugazdász, az ügyvéd és a nemzetiségi önkormányzat és körzeti megbízott is tart rendszeresen
ügyfélfogadást. A pályázat beadásának a határideje 2012. április 27.
A Sugár Kft-t megkértük, hogy készítsenek egy tervet a felújítás költségeiről, de nem biztos, hogy
ők lesznek a kivitelezők, mert közbeszerzési eljárás lefolytatására lesz szükség. Az árajánlat többek
között tartalmazza a tető felújítását, a nyílászárok cseréjét, a fűtéskorszerűsítés és az alsó irodákban
állmennyezet kialakítása gipszkartonozással. A fűtésrendszer úgy lenne kialakítva, hogy a vegyes
tüzelés párhuzamosan kiépítésre kerülne a gáz mellett. A tervezett fejlesztés bekerülési költsége
bruttó 28 206 254 Ft. A 65 %-os támogatási mérték mellett saját forrásként 9 872 189 Ft-ot kellene
biztosítani. A maximum elnyerhető összeg 20 000 e Ft. A beruházás megvalósítására 2 év áll a
rendelkezésre, így ha elnyernénk a pályázatot az idei évben biztosan nem kezdenénk el a felújítást.
A költségek úgy lettek megterezve, hogy az árak emelkedésével is kalkuláltak. Az önerőt a Paksi
Atomerőmű által kapott támogatásból finanszíroznánk.
Átalakításra kerülnének még a vizesblokkok is, mivel a teakonyhában nincsen vízvezeték és
szennyvíz kifolyó sem. A kolléganők a női mosdóból hordják a melegvizet és egy vödörbe engedik
a mosogató vizet. A falakat sajnos nem lehet szigetelni, mert helyi védettség alatt áll az épület.
Akadálymentesítve lenne az épület, emiatt a bejárati ajtó felett egy előtető kerülne kialakításra.
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
29 /2012. (IV.17.) számú Képviselő-testületi határozata

1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány által kiírt pályázati kiírás 2. pályázati ablakhoz
illeszkedően pályázatot nyújt be Tengelic Község Polgármesteri Hivatala (Tengelic
Rákóczi u.11.,hrsz: 288.) felújítására és átalakítására.
2. A fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt, 9.872.189.-Ft-ot a Képviselő-testület
az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: Közlésre, azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Mivel a TEIT társelnöki posztját töltöm be, ezért beszámolót kell
tartsak a társelnöki tevékenységemről. 3 dologról szeretnék tájékoztatást adni. Barcelonában egy 2
napos konferencián vehettem részt Kalocsa város polgármesterével és a Paksi Atomerőmű
Tájékoztató és Látogató Központ egyik munkatársával, aki a GMF szervezet alelnöke is. A
konferencián szó volt a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és végleges hulladéktárolók
elhelyezéséről Európában és a világon. Tájékoztatót kaptunk arról, hogy vannak olyan esetek ahol a
nagy aktivitású fűtőelemek – mint Paks esetében – magán telephelyen vannak tárolva és van olyan
ahol konténerekben tárolják. Van olyan helyszín, ahol a kiégett fűtőelemeket nem hulladékként
kezelik, ha majd kialakulna egy bizonyos technológia, akkor újra hasznosítanák ezeket az
anyagokat. A konferencián 24 ország küldöttei vettek részt az Egyesült Államoktól kezdve Kínán át
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Franciaországig. Beszámolókat hallgattunk meg, Magyarországról az Országos Atomenergiai
Hivatal is tartott tájékoztatót.
Kína tette azt a bejelentés – ami nem ezen a fórumon hangzott el -, melyben az hangzott el, hogy 58 éven belül elkészül azzal a technológiával, hogy akár a világ összes kiégett fűtőelemét el lehet
hozzájuk szállítani és ők elemekre szedik. Ugyanis a fűtőelem felhasználása soron olyan elemek
születnek, amik a földön nem találhatóak meg. Erre vár az egész világ, de egyenlőre még nem
megoldottak a kiégett fűtőelemekkel kapcsolatos problémák.
A következő utazásunk egy meghívás kapcsán Cernavodába történt. Az ő küldöttségük tavaly
novemberben már járt Pakson. Cernavoda Bukaresttől 160 km-re található. A település ugyan
akkora mint Paks és ott az atomerőműben kettő blokk üzemel. Paks esetéből kiindulva azt hittük,
hogy valami hasonlót fogunk látni, aztán elszörnyülködtünk, hogy milyen körülmények között
működik a város. A városban tartott konferencián 7-8 nemzet vett részt, a rendezvényen részt vett
az erőmű igazgatója és cernavodai polgármester asszony, aki a GMF szervezet alelnöke. Azt
elmondta a polgármester asszony, hogy a lakossági tájékoztatáson javítani kell, szeretnék
előremozdítani az erőmű és az önkormányzat közötti kapcsolatot. Az erőmű közvetlenül nem fizet
adót a városnak - főleg nem több milliárdot mint Paks esetében. A távhő szolgáltatással
kapcsolatban elismerte, hogy a lakótelep kedvezményesen veheti igénybe azt.
Akik 2006-ban kint voltak azt mondták, hogy azóta a város körülményei nem igazán javultak.
Szívesen elvittem volna néhány olyan tengelici lakost, aki az itteni helyzettel nincs megelégedve.
És utolsóként el szeretném mondani, hogy az ellenőrző bizottság meghívása alapján a TEIT-tel és
több polgármesterrel együtt megtekintettük Pakson a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját a bővítés
végeztével. Az új modulok a használatba vételi engedélyt megkapták, már csak az üzembe
helyezési engedélyt várják.
Amennyiben a testületi tagok többsége nem járt még a radioaktív hulladék kezelőben, akkor majd
szervezünk egy utat oda. A kiégett fűtőelemek felett lehet sétálni, olyan szintű a biztonság.

9./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
Gáncs István polgármester: Az óvodatető felújításával kapcsolatos munkák a múlt pénteken
elkezdődtek. A szerződés alapján május 10-ig kell átadásra kerülnie.
A közmunka program hétfőn kezdődött el 12 fővel. A 12 főből 1 fő van 8 órás munkaviszonyban a
többi 6 órás. Egy karbantartó, egy portás az iskolában és egy az óvodában – ő néha az iskolában
kisegítő munkakörben -, 4 fő fűnyírást és a közterületek karbantartását végzi és 4 fő pedig az egyéb
női munkákat végzi.
Az közfoglalkoztatottak alacsony létszáma miatt úgy döntöttünk, hogy nem fűkaszát vásárolt az
önkormányzat 220 e Ft-ért, hanem egy nagy teljesítményű fűnyíró traktor vételére került sor
körülbelül 550 e Ft-ért. A járművel a temető, a sportcsarnok, az iskola és óvoda területein fognak
füvet nyírni.
A héten megérkezik a billenő platóval rendelkező mazda típusú 3 személyes gépjármű. Jelenleg
műszaki vizsgát végeznek rajta. A gépjármű vételi összege körülbelül 2 100 e Ft. Ez az összeg a
kommunális adó emeléséből származik.
A mai nappal lekötöttünk plusz 10 000 e Ft-ot, így összesen több mint 50 000 e Ft van lekötve.
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést
zárt ülésen folytatja.

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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