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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án megtartott 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kajsza Béla    alpolgármester 

Bátainé Réti Márta   képviselő 
   Jilling Tibor    képviselő  

Gáncs Tamás József   képviselő 
   Kászpári György   képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
                        Tolnai Lászlóné                jegyző 
   László József    CNÖ 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 és a megjelent meghívottakat. 
Az egyebek napirendi pontban határozatot kell hoznunk Tab város kizárásáról a Dél-Balatoni és 
Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorcium tagjai közül. Döntenünk kell lakásbérleti szerződés, illetve 
Kiltau Imréné kérelme ügyében.  
Tájékoztatást szeretnék adni 3 elnyert pályázatunkról. 
 
 
Napirend előtt:  
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester:  
-19/2012. A Képviselő-testület elfogadta a 2011. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót és az 
intézkedési tervet. Az intézkedési tervben szereplő kötelezően előírt, de hiányzó szabályzatok 
elkészültek, a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat közzétettük a közpénzpályázat honlapján, a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők kiküldetési rendelvényeinek megfelelő vezetése az 
együttműködési megállapodásban rögzítésre került. 
 
-28/2012. A képviselő-testület Barna Gyula részére 50.000.-Ft támogatást adott a 2012. évi Kickbox 
világbajnokságra való kiutazás költségeire. Barna Gyula a támogatással elszámolt. A 
világbajnokságon  két aranyérmet szerzett, melyhez ezúton is gratulálunk. 
-35/2012. A képviselő-testület elfogadta a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 
szóló átfogó jelentést. A jelentést a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 
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megküldtük. A Gyámhivatal megküldte véleményét, mely szerint a beszámoló megfelel a jogszabályi 
előírásoknak, de azt kérik, hogy a 0-3 év közötti gyermekek napközbeni ellátását, valamint a 
gyermekek átmeneti gondozását a gyermekvédelmi törvény által felsorolt valamely ellátási formával 
az önkormányzat biztosítsa. 
 
-38/2012. A képviselő-testület elfogadta a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának 8. számú módosítását. Az erről szóló határozatot a kistérség 
munkaszervezetének elpostáztuk. 
 
-39/2012. A képviselő-testület elfogadta a Központi Ügyeleti Társulás 2011. évi működéséről és 
pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. Az erről szóló határozatot az Egészségügyi Gondnokság 
megkapta. 
 
 -40/2012. A képviselő-testület jóváhagyta a Tengelic Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötendő együttműködési megállapodást. A megállapodást a polgármester és a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke aláírta. 
 
-41/2012. A képviselő-testület módosította a Kéri Dent Kft-vel kötött fogászati alapellátásra 
vonatkozó szerződést, amelyet a polgármester és a fogorvosnő aláírt. 
 
-42/2012. A képviselő-testület közös megegyezéssel megszüntette Neszné Szabó Mónikával kötött 
üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződést. Az erről szóló határozatot az ügyfélnek megküldtük. 
 
-43/2012. A képviselő-testület határozatlan időre szóló bérleti szerződést kötött Nesz Máté 
vállalkozóval a Szőlőhegyi József A.u.1. szám alatt lévő üzlethelyiségre. A szerződést a polgármester 
és a vállalkozó aláírta. 
 
44/2012.A képviselő-testület jóváhagyta a Zomba KONI Tengelici Tagóvoda nyári ellátási szünetét, 
amiről a határozatot az óvoda vezető megkapta. 
 
45/2012. A képviselő-testület támogatta a tagóvoda részvételét az „Óvodafejlesztés” c. TÁMOP-os 
pályázaton. A támogató határozatot az óvoda vezető részére megküldtük. 
 
46/2012. A képviselő-testület döntött arról, hogy 20 millió Ft folyószámlahitel- keret szerződést köt a 
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezettel. A szerződés megkötéséhez szükséges iratokat már 
benyújtottuk a pénzintézethez. 
 
47/2012. A képviselő-testület jóváhagyta a tengelici 04 hrszú országos közúton álló 2 db kocsányos 
tölgy védetté nyilvánításának kezdeményezését. Az előkészítő eljárás megindult, megtörtént az 
egyeztető tárgyalás a közút kezelőjével és a kezdeményező részvételével, illetve nyilatkozattételre 
megkerestük a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóságát is. 
 
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 
48/2012. (VI.26.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 19/2012., 
28/2012., 35/2012., 38/2012., 39/2012., 40/2012., 41/2012., 42/2012., 43/2012., 44/2012., 
45/2012., 46/2012. és a 47/2012. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést elfogadja. 
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A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:         Előterjesztő: 
 
1./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról   Tolnai Lászlóné 
     szóló 6/2011(III.24)  önkormányzati rendelet módosítása     jegyző                                                                                   
       
2./ Beszámoló  a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási  Gáncs István 
     Társulás 2011. évi működéséről          polgármester 
          
3./ A Sió-Sárvíz Menti Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat   Gáncs István 
     2011. évi elszámolása        polgármester 
               
4./ Egyebek          Gáncs István 
           polgármester 
5./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
 
6./ Zárt ülés: Szociális ügyek elbírálása 
 
 
Napirend tárgyalása:  
 
1./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.24.) 
önkormányzati rendelet módosítása   
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Egyrészt azért kell módosítani a rendeletet, mert a nemzetiségi és etnikai 
kisebbségek jogariról szóló törvény előírja, hogy az együttműködési megállapodás megkötését követő 
30 napon belül mind a helyi mind a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
is rögzíteni kell a megállapodás szerinti működési feltételeket.  
Másrészt a Polgármesteri Hivatal ügyrendjében – amit a SZMSZ egyik függeléke tartalmaz 
felsorolásra kerültek az alaptevékenységek. Az alapító okiratban az alaptevékenységeket már 
módosítottuk. Ennek megfelelően az SZMSZ erre vonatkozó függelékét is módosítani kell. 
Illetve kiegészítésre került a 4. függelék  is amely a hatályos rendeleteket sorolja fel.  
Kiegészítésként elmondanám, hogy az SZMSZ-ben a Polgármesteri Hivatal rendelkezéseinél már 
szerepelt a nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos feladatok felsorolása, ez pontosításra került. 
Illetve az SZMSZ azon szakaszai, ahol kisebbségi önkormányzat szövegrész szerepel „nemzetiségi 
önkormányzatra” kellett módosítani.  
 
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: 

 
11/2012. (VI.2.) számú önkormányzati rendelet 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül megalkotta az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2011.(III.24.) számú rendelet módosításáról szóló 11/2012. (VI.2.) számú rendeletet az eredeti 
előterjesztésnek megfelelően. 
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2./ Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás 2011. évi működéséről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
A Szociális Központ a szociális alapszolgáltatások keretében gondoskodik a szociális étkeztetésről; a 
házi segítségnyújtásról; a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról; az idősek nappali ellátásáról és a 
fogyatékosok nappali ellátásáról. A társulás Tengelic esetében  az alapszolgáltatások közül csak a  
házi segítségnyújtást végzi. Településünkön 2011. évben házi gondozásban részesült 20 fő, december 
31-én pedig 14 fő volt a záró ellátotti létszám. A társuláshoz Harc, Kéty, Murga, Felsőnána, Őcsény, 
Decs, Medina Szedres és Tengelic település tartozik. A beszámolóban a házi segítségnyújtásra 
vonatkozóan szerepel a Szociális Központ telephelyeire 2011-re igényelt normatív támogatások. 
Tolna illetve Decs település pénzügyi elszámolása részleteiben megtalálható a beszámolóban.  
Úgy vélem a házi segítéség nyújtás nekünk problémát nem okoz, önállóan működik tőlünk 
függetlenül a támogatásunkkal.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 49/2012. (VI.26.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Szekszárd és Környéke 
Szociális Alapszolgáltatási Társulás  2011. évi működéséről, és pénzügyi helyzetéről 
szóló beszámolót elfogadja.  
      
Határidő: Közlésre Azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 

 
3./ A Sió-Sárvíz Menti Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi elszámolása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Településünkön lassan 6 éve Junkunczné Berhardt Katalin a családgondozó, akit a gesztor szedres 
önkormányzat foglalkoztat.  
A Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat jövőjét tekintve nem tudjuk, hogy fog 
alakulni a következő évtől.  
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A járásokról szóló eddig még el nem fogadott törvény szerint minden 
önkormányzatnak gondoskodni kell, erről a szolgáltatásról. Azt még nem lehet tudni társulás által 
vagy más formában.  
 
Gáncs István polgármester: Én szeretném, ha megmaradna, hiszen a családgondozó rengeteg 
terepmunkát végez egyedül, illetve Szécsényiné Dóka Emőke szociális ügyintézővel.  
Nem tudjuk, hogy lesz-e a szolgáltatásra anyagi forrás a jövőben. Egyszer fordult elő, hogy a szedresi 
gesztor önkormányzatnál elszámolás történt. Ekkor velünk több millió forintot szerettek volna 
kifizettetni, aminek mi nem tettünk eleget, így jogi útra terelődött az ügy. Végül a gesztor 
önkormányzatnak kellett fizetnie az összeget. Más probléma nem fordult elő a szolgálattal 
kapcsolatban. A családgondozónak irodát, illetve internetet biztosítunk a Polgármesteri Hivatal 
épületében.  
A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási oldala 100 %-ban teljesült. Az elszámolás szerint az 
összes bevétel és az összes kiadás 7 531 e Ft volt, forráshiány nem keletkezett, így Tengelic 
önkormányzatának nem kell pótlólagosan hozzájárulnia a szolgálat kiadásaihoz.  
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Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 50/2012. (VI.26.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sió-Sárvíz Menti 
Családsegítő-és gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi elszámolását az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester  

 
4./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A következő kérelmet kaptuk Benkéné Varga Erzsébet óvónőtől: 
„Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület! Az Önkormányzat Szolgálati lakását – Tengelic, 
Gagarin u. 2. – béreljük 2011. július 1. óta. Bérleti szerződésünk 2012. június 30-án lejár. Szeretnénk 
kérni a szerződés meghosszabbítását, a lakás további használatát. Várjuk kedvező válaszukat.” 
Az én javaslatom az, hogy hosszabbítsuk meg a határidőt, de nem 2-3 évre. A lakás vásárlásának 
folyamata fenn akadt. Több probléma is lehet ennek a hátterében, de erről minket nem tájékoztattak. 
Tájékoztatni kell az óvónőt, hogy ne végleges állapotnak tekintse a mostanit. Én a 2013. május 31-ei 
határidőt javaslom, azzal a feltétellel, hogy hosszabb időre nem áll módunkban kiadni a lakást. 
A képviselő-testület felülvizsgálhatja majd a szolgálati lakások ügyét – ha lejár az 5 éves felújítási 
időszak -, hogy szükségünk van-e 3-ra vagy sem. Ha nincs szükség mind a háromra, akkor eladásra 
kerülhet/nek. 1-re mindenképpen szükség van. Jelenleg nem vagyunk olyan helyzetben, hogy muszáj 
lenne eladni, de majd lehet sor kerül rá. Ezt azért mondom, mert a járások kialakítása, az 
önkormányzati törvény módosítása, az oktatás átszervezése sok mindent megváltoztat. Lehet, hogy 
jövőre kell egy olyan döntést hoznunk, hogy 2013. szeptemberétől 2 csoporttal működtetjük az 
óvodát. Az óvoda működtetése, fenntartása biztosan az önkormányzat feladata marad. Az iskolánál 
pedig egyedül a pedagógusok bérének a kifizetését veszi át az állam. És ha kettő csoport marad csak 
az óvodában, akkor pedagógus leépítés lesz. De ha leépítés lesz, akkor szükség lesz pályázati 
lehetőségre, hogy ki tudjuk fizetni a végkielégítést. Ha úgy alakul, akkor biztos nem a tengelici 
pedagógust fogjuk elküldeni.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 51/2012. (VI.26.) 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. július 1-jétől 2013. 
május 31-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. július 1. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
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4./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A „Dél-Balaton és Sió-völgye Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási 
Rendszer” elnevezésű projekt során Tab város megszegte a kötelezettségeit, mellyel kapcsolatban a 
Konzorciumi Tanács már korábban döntést hozott. Felolvasnám a siófoki polgármester kérelmét: 
„Mindezzel kapcsolatban 2010. júniusában megtartott Konzorciumi Tagi Önkormányzati határozat 
hozatalakor az Önök önkormányzata nem hozott Tab kizárására vonatkozó döntést. Az erre vonatkozó 
határozat mintát ismételten megküldjük, kiegészítve a Konzorciumi Tanács elnökének levelével és 
annak mellékleteivel.” 
A mi településünk már nem tartozik a konzorciumi tagok közé. Viszont mivel akkor még tagok 
voltunk, azért van szükség a határozatunkra.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 52/2012. (VI.26.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
   Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tab Városát 
kizárja a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorcium tagjai közül. 
           A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2002/HU/16/P/PE/018 ISPA támogatási 
számú Pénzügyi Megállapodásban és a Támogatási Szerződésben vállalt a teljes 
projektköltségek 10%-os önrészének biztosítása érdekében - a Tab Város kizárása miatt 
1,109 %-os tulajdoni részarány-változása miatt Önkormányzatunkra eső tulajdoni rész-
növekedésével együtt járó önrész hozzájárulási növekedését elfogadja. 
           A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Dél-Balatoni és 
Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorcium Elnöknek és a Konzorcium munkaszervezeteként 
működő ”Balaton és Sió” Térségfejlesztő Nonprofit Kft.-nek a határozat meghozatalának 
tájékoztatásáról. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 

 
Gáncs István polgármester: Kaptunk egy kérelmet Kiltau Imréné Óvoda u. 7. szám alatti lakostól. 
Megkérném jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a kérelmet.  
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A kérelem a következő szöveget tartalmazza: 
„Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a talajterhelési díj fizetése alól mentességet szíveskedjen 
adni. Indokolás: Az eredeti terven megjelölt csatlakozási pont nincs kiépítve. Ahova kiépítették 
amellett telefonoszlop van, ami akadályozza a csatorna lefektetését. Az eredeti tervrajzon a főgerinc 
vezetéknek 2,40 cm mélyen kellene lennie. Az Uranus Kft. 2012. május 4-én ezt bemérte és csak 1,70 
cm mélyen van a vezeték. Ahhoz hogy rá tudjak csatlakozni 2,30 cm mélység kellene. Az Uranus Kft. 
által javasolt megoldás, ami a ház főalapfalának az áttörése lenne több szempontból sem elfogadható 
számomra: A házfal azon a részen vizesedik és meg van repedve. Csak félmegoldás lenne, mivel a 
szuterénben lévő mosógépet és a kézmosót nem tudnánk rákötni a csatornahálózatra. Az OTK 
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 77.§ (3). Bekezdése szerint: Az építmények alapfalaiba 
csővezetéki kapcsolásokat, idomokat beépíteni tilos.  
A fentiek figyelembe vételével szíveskedjen részemre mentességet adni.” 
Beszéltem a Dunaág Kft. egyik munkatarásával. Ő azt nyilatkozta, hogy az Óvoda utca azon részén a 
legtöbb ház lefele lejt. Amikor a csonkokat kiépítették az összes ház tulajdonossal megbeszélték és 
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megegyeztek, hogy hova legyen a csonk kiépítve. Tehát a tulajdonos elfogadta a helyet. Az egyik 
megoldás az lehet, hogy csonkot arrébb rakják, amit a tulajdonosnak kell kifizetni, ami 150-200 000 
Ft. A másik megoldás, amit az Uranus Kft. javasol. Az építmény alapfalaiba csővezetéket lehet 
vezetni, csak annak folyamatosnak kell lennie, vagyis kivitelzhető. 
 
Kászpári György képviselő: Ha a Dunaág Kft. hibázott, hogy nem rakta le 2,40 mélyre - ahogy 
tervekben szerepel – csak 1,70 cm-re, akkor javítsák ki a hibájukat.  
 
Gáncs István polgármester: Véleményem szerint ez nem tartozik a képviselő-testületre. Ez egy magán 
bekötési ügy. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A talajterhelési díj befizetése alól nem lehet mentesíteni jelenleg, mivel a 
rendeletben ilyen esetre nincs mentesség. Másrészt, ha megoldható más műszaki megoldással a 
szennyvízcsatornára a rákötés, akkor azt kell kivitelezni. 
 
Bátainé Réti Márta képviselő: Hangsúlyozni lehet azt is, hogy annak idején közös megegyezés alapján 
került oda a csonk.  
 
Gáncs István polgármester: A mentességet, nem tudjuk megadni.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 53/2012. (VI.26.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kiltau Imréné Tengelic Óvoda u.7. szám 
alatti lakos talajterhelési díj fizetése alól egyedi mentesség tárgyában benyújtott kérelmét 
elutasítja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát 
jogszabálysértésre hivatkozással a Szekszárdi Törvényszéktől lehet kérni a határozat közlésétől 
számított 30 napon belül. A pert az önkormányzat  ellen kell indítani. 
I n d o k o l á s 
Kérelmező azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a talajterhelési díj megfizetése 
alól mentesítse a képviselő-testület. 
Kérelmét azzal indokolta, hogy a szennyvíz-bekötővezeték kiépítése és csatlakoztatása az 
ingatlana esetében technikailag nehezen kivitelezhető. 
A képviselő-testület a kérelmet megvizsgálva megállapította, hogy a Talajterhelési díjjal 
kapcsolatos adatszolgáltatási, eljárási és mentességi szabályokról szóló 10/2004(VII.1) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 6.§-a értelmében a talajterhelési díj fizetése alól  csak 
az egyedül élő 70. életévét betöltött személy mentes. 
A R. más  mentesség adásáról nem rendelkezik, ezért a testület a fentiek szerint határozott. 
Határozat a fenti jogszabályon alapul. 
A fellebbezést a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 
11. § (1) bekezdése alapján zárta ki, a bírósági felülvizsgálatot törvénysértés esetén az Ötv. 1. § 
(3) bekezdése biztosítja. 

 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester  
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5./ Bejelentések, kérdések, interpellációk    
                   
Gáncs István polgármester: Mára már 3 elnyert pályázatunk van. Az egyik a „Civilek 
eszközbeszerzései”, a másik a „Kolbásztöltő és Forraltbor Fesztivál szervezése”, a harmadik pedig a 
„Zöldút a kúriák mentén” című pályázat.  
A zöld beruházásnak minősülő, Felsőtengelicről induló kb. 80 km hosszú „Borok, vizek, kúriák” 
elnevezésű gyalogosok, kerékpárosok, lovasok, evezősök számára kialakított turista-út. 5 település 
(Sióagárd, Medina, Szedres, Tengelic, Kölesd) egy közös cél érdekében külön-külön nyújtotta be 
pályázatát. Az 5 település 1 kivitelezőt szeretne. Településünkhöz a következő útvonal tartozik: 
Tengelic központja lesz a kiindulási pont. Az útvonal a nyulasi úton keresztül Felsőtengelicet, a Csapó 
kúriát, az alsótengelici kastélyt érintve, a spárgaföld mellett elhaladva, Jánosmajoron keresztül a 
középhídvégi kúriák mentén lesz. A többi településnél az útvonal a következő: A középhídvégi 
kúriáktól a sió töltésen végig haladva a zöldút Kölesdnél bemegy a régi vármegye házához, utána a sió 
töltésen haladva a Medinai malmot érinti, Szedres irányába továbbhaladva érinti a szedresi lovas 
udvart, illetve a szedresi tavakat a cél állomás pedig Sióagárd-Leányvár.  
Azt elmondanám, hogy a zöldúton motoros gépjárművel nem lehet majd közlekedni. Azt szeretnénk, 
ha az út bizonyos része olyan széles lenne, hogy lovas szánnal is lehessen közlekedni télen.  
Internetes honlap fog készülni az útvonalról, aztán kézzel fogható térkép. A térképekhez terveink 
szerint a Faluházban, az Orchideában is hozzá lehet majd jutni. Információs kis,- és nagytáblák 
lesznek kihelyezve az útvonal mentén. Ilyen tábla lesz például a Rollecate Kft-vel szemben, ez egy 
6x3 m-es fektetett tábla lesz, ezen a táblán Tengelic egész területe látható lesz, illetve az összes 
látnivaló pontos helye (pl. hol vannak a halas tavak, a kastélyok stb.). A zöldút 3 %-a lehet betonút. 
Egyébként a térségünkben legközelebb Orfűn van zöldút kialakítva.  
Tengelic a pályázaton 2 921 130 Ft-ot nyert a zöldút kialakítására.  
A pályázat úgy lett beadva, hogy az önkormányzaton keresztül a civil szervezetek feladata az útvonal 
karbantartása. Megállapodást kötöttünk a szervezetekkel erre vonatkozóan. 
 
A „Civilek eszközbeszerzései” című pályázaton 871 995 Ft-ot nyertünk el. A pénzből már 
megvásárlásra került 30 db sörpad garnitúra, ami már meg is érkezett. E pályázat útján be tudunk még 
szerezni hangosításhoz szükséges berendezéseket.  
 
A „Kolbásztöltő és Forraltbor Fesztivál szervezése” című pályázaton 2 137 600 Ft-ot nyertünk el. Így, 
hogy elnyertük a pályázatot a rendezvényen befolyó összegből a Faluház udvarán egy 50 m2 
alapterületű 40 férőhelyes kiülő fog épülni. Ezt idén szeretnénk megvalósítani, így a szükséges 
összeget megelőlegezi az önkormányzat. Azt viszont elmondanám, hogy egy hónapja nem kaptunk 
választ a Paksi Atomerőmű részéről, hogy megkapjuk-e a nagysátrukat. Az egyik kolléganő holnap 
fog telefonon utána érdeklődni, hogy mi a válaszuk. Ha nem kapjuk meg, akkor viszont a kiülő nem 
fog megvalósulni, mert a befolyt összeget a sátor bérlésére kell fordítanunk.  
 
Mind a három pályázat nettó finanszírozású tehát az áfa összegét az önkormányzatnak kell 
finanszíroznia. Mivel a TEIT-től visszakaptunk 900 e Ft maradványpénzt, így az önkormányzat által 
fizetendő összeg csökken. Amit még a pályázatokról tudni kell, hogy mindegyik utófinanszírozású. 
 
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
zárt ülésen folytatja. 
 
 

kmft 
 

 
   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyző 


