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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én 
megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kajsza Béla    alpolgármester 

Bátainé Réti Márta   képviselő 
Gáncs Tamás József   képviselő 
Jilling Tibor    képviselő 

   Kászpári György   képviselő 
Szijártó József    képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
   Tolnai Lászlóné   jegyző 
                        Barabás Ildikó    gazd.üi. 
   Dr. Pilisi Gábor   mb. kapitányságvezető 
 
 
Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel 7 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti. 
 
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselő-
társaimat, illetve Dr. Pilisi Gábor megbízott kapitányságvezetőt. 
Az egyebek napirendi pontban határozatot kell hoznunk kettő ingatlan megvásárlásáról, az 
iskolatej programban való részvételről, Farkas Dénes kérelemről, Szedres Község 
Településrendezési terve II. számú módosításával kapcsolatosan, illetve a Szekszárdi Többcélú 
Kistérségi Társulásból való kilépésről. 
 
 
Napirend előtt:  
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester:  
-58/2012. A képviselő-testület tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a 6233. j. Paks-
Kölesd összekötő út felújításához. Az erről szóló határozatot a tervezőnek elküldtük. 
 
-62/2012. A képviselő-testület Csóka János Óvoda u.31. szám alatti lakost 2012. szeptember 10-től 
határozatlan időre kinevezte karbantartónak 2012. szeptember 10-től. A határozatot a 
közalkalmazott megkapta, a munkavégzést megkezdte. 
 
-63/2012.  A Képviselő-testület Schmidt Mária  Bezerédj u.24. szám alatti lakost 2012. szeptember 
3-tól  határozatlan időre kinevezte művelődésszervezőnek. A határozatot a közalkalmazott 
megkapta, a munkavégzést megkezdte. 
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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 7 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta. 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
66/2012. (IX.11.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 58/2012., 
62/2012. és a 63/2012. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
elfogadja. 

 
 
Gáncs István polgármester: Javasolom a Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről szóló 
napirendi pont elnapolását a következő testületi ülésre. Eddig a beszámolót Sarkadi Ferenc tűzoltó 
parancsnok tartotta, azonban az átszervezések miatt Tengelic település nem a szekszárdi, hanem a 
paksi katasztrófavédelmi kirendeltséghez tartozik. Emiatt a beszámoló elkészítése is a paksi 
kirendeltségvezető feladata lesz. Erről már csak akkor szereztünk tudomást miután a meghívó 
kiküldésre került. 
 
 
A polgármester az elhangzott módosítással a napirendre az alábbi javaslatot teszi: 
 
Napirendi javaslat:         Előterjesztő: 
        
1./ Szekszárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezésének  Gáncs István 
     véleményezése         polgármester 
 
2./ „ Tengelic Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásáról       Tolnai Lászlóné 
     szóló rendelet-tervezet megtárgyalása          jegyző  
 
3./ A 2012. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet    Gáncs István  
     megtárgyalása         polgármester 
 
4./.Beszámoló a 2012. évi I. félévi gazdálkodás helyzetéről    Gáncs István 
           polgármester  
 
5./ Egyebek          Gáncs István 
           Polgármester 
 
6./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
 
 
Napirend tárgyalása:  
 
1./ 1./ Szekszárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezésének 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Dr. Soczó László megyei rendőrfőkapitány levélben tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Dr. 
Varga Péter volt kapitányságvezető más fegyveres szervhez áthelyezésre került.  
A Szekszárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására Dr. Pilisi Gábor r. 
alezredest tervezik kinevezni, melyhez a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi 
területen működő települési önkormányzatok véleményét. 
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Dr. Soczó László Úr levelében szerepel Dr. Pilisi Gábor pályafutásának rövid leírása. Megkérném 
Dr. Pilisi Gábor Urat, hogy mutatkozzon be és mondja el, amit szeretne. 
 
Dr. Pilisi Gábor mb. kapitányságvezető: Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt 
képviselő-testület! A polgármester úr említette, hogy készült egy átírat, amelyben egy szakmai 
önéletrajzot ismerhettek meg. Ezt annyival egészíteném ki, hogy körülbelül 30 éves pályafutás van 
mögöttem. Nagyon fiatalon lettem hivatásos rendőr 1983 februárjában. 1984-1987 között 
elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát nappali tagozaton, bűnügyi szakon. A 90-es években egy 
féléves képzésen vettem részt pályázati úton, az 1992-ben megalakult Közép-európai 
Rendőrakadémián. Az akadémia célja a közös továbbképzésekkel elősegíteni, támogatni a 
gyakorlati nemzetközi rendészeti együttműködést.  
2012. szeptember 1-től vagyok a Szekszárdi Rendőrkapitányságnak a megbízott vezetője. Mint 
ebből kiderül 6 munkanap van mögöttem. Az első benyomásaim jók. A Szekszárdi 
Rendőrkapitányság egy nagyon impozáns és szép körzetben van. Azt gondolom, hogy azok a 
munkafeltételek, amik javítják az állomány közérzetét, adottak. Egy nagyon jó 220 fős állományt 
ismertem meg. Minden beosztásban lévő személynél azt tapasztaltam, hogy megfelelő iskolai 
végzettséggel rendelkeznek. Ez alatt gondolok a középfokú és a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezőkre. Említésképpen mondanám, hogy 10 jogász végzettségű munkavállaló van a 
rendőrkapitányságon, ami igen magas arány. Nagyon jó a vezetői gárda is. A vezetők többségének 
10-15 vagy akár 20 év szakmai tapasztalata is van, illetve jó néhányuknak 5-10 év vezetői 
tapasztalata is.   
Nagyon fontosnak fogom tartani, hogy a megüresedett beosztásra tervszerűen vegyünk fel bárkit is. 
A felvételre jelentkezőnek nagyon jó emberi tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mert a szakma az 
tanulható, illetve elhivatottság és szorgalom kérdése.  
Mindenki biztonságban szeretne élni, ezt a biztonságot mi szolgáltatni szeretnénk. Természetesen 
vannak prioritások, ide tartozik, hogy a közterületeken, az utcákon rend legyen; ne legyenek olyan 
szabálysértések, bűncselekmények, amelyek az embereket nyugtalanítják és a biztonságérzetüket 
negatív irányba befolyásolják. Ha valahol ilyet tapasztalunk, ott azonnal meg fogjuk erősíteni a 
szolgálatot. A súlyosabb bűncselekmények befolyásolják a lakosság biztonságérzetét, nyílván 
ezekre kiemelt hangsúlyt kell fektetni. De természetesen a kevésbé súlyos bűncselekmények 
sorozata is zavarhatja a biztonságérzetet. Ezeknek a sorozatoknak a kialakulását gyorsan kell 
észlelnünk és megfelelően kell reagálnunk.  
A bűnmegelőzésről mondanék pát szót. Az iskolákban szoktunk előadásokat tartani. Én ezt jónak 
tartom, vannak akik viszont nem. Úgy vélem, hogy az volna a rossz, ha nem hívnánk fel a fiatalok 
figyelmét a mai társadalomban azokra a rossz körülményekre, amelyekbe ha belecsöppenek, akkor 
félresiklik az életük vagy legalábbis komoly problémákba ütközhetnek. Értem ezalatt a drog 
helyzetet, a közlekedésbiztonságot is. Az előadások során olyan információkat tudunk átadni, 
amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy ne váljanak bűncselekmények áldozatává. Ilyen 
előadásokat az idősebbek számára is szoktunk tartani. Az ő korosztályuk is eléggé veszélyeztetett 
ebből a szempontból. Nagyon védtelenek tudnak lenni főleg az egyedülállóak. Az ő sérelmükre 
főként besurranásokat, lopásokat, támadásokat követnek el. Nagyon jó együttműködésre törekszünk 
a partner szervezetekkel, az ügyészséggel, az önkormányzatokkal. Tőlük szoktunk jelezéseket 
kapni, ha valami nem működik rendben.  
Köszönöm szépen a lehetőséget a bemutatkozásra.  
 
Gáncs István polgármester: Van-e kérdése valakinek Dr. Pilis Gábor felé? 
 
Kajsza Béla alpolgármester: Ha a járások helyzete letisztázódik, Tengelic marad a szekszárdi 
rendőrségnél vagy átkerülünk Pakshoz? 
 
Dr. Pilisi Gábor mb. kapitányságvezető: A járások kialakításával kapcsolatban annyi információm 
van csak, amit a sajtóból megtudtam. Én úgy vélem, ha Tengelic a Paksi járáshoz fog tartozni, 
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akkor a rendőrségi vonzata is az lenne, hogy a Paksi Rendőrkapitánysághoz fog tartozni. De erről 
hivatalos információm nincs. 
 
Kajsza Béla alpolgármester: Köszönöm. 
 
Gáncs István polgármester: Azt elmondanám, hogy Tengelic már biztos, hogy a Paksi járáshoz fog 
tartozni. Viszont az nem, hogy közbiztonság szempontjából hova. Ha át is kerülnénk, nekünk az a 
fontos, hogy továbbra is legyen körzeti megbízottunk. Illetve régi „álmunk” válna valóra, ha olyan 
körzeti megbízottunk lenne, aki itt él a településen. A jelenlegi körzeti megbízottal is jó az 
együttműködésünk. Nagyon jónak tartom, hogy jelenleg kettő rendőr szokott Tengelicre jönni, 
akármikor szóltunk, lehetőségükhöz mérten mindig a rendelkezésünkre álltak. Szeretném megkérni 
a mb. kapitányságvezető urat, ha lesz rá lehetősége segítsen nekünk, hogy tengelici rendőr láthassa 
el a településen a körzeti megbízott szerepét.  
 
Dr. Pilisi Gábor mb. kapitányságvezető: Természetesen megpróbálok majd segíteni a kérésben. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, akkor aki egyet ért Dr. Pilisi 
Gábor kapitányságvezető kinevezésével kézfeltartással jelezze. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt 
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 65/2012. (IX.11.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Pilisi Gábor r. alezredes, 
Szekszárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezését támogatja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányt tájékoztassa. 

 
            Határidő:  Közlésre Azonnal 
            Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
2./ „ Tengelic Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásáról szóló rendelet-tervezet 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi ponthoz Szijártó József képviselőtől kaptunk egy módosító javaslatot a rendelethez 
kapcsolódóan. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A napirendi pont az előző ülésen elnapolásra került, mivel több képviselő 
is hiányzott.  
A rendelet megalkotására a Magyarország címerének és zászlajának használatáról valamint állami 
kitüntetéseiről szóló törvény ad felhatalmazást. Ez a jogszabály foglalja magába, hogy mit 
tartalmazhat egy ilyen rendelet. A tervezet 1.§-2.§-a a cím alapításáról és az elismerésben 
részesíthetők köréről rendelkezik. A 3.§-ban leírásra került az elismerés tárgyiasult formája.  A 4.§. 
határozza meg azt, hogy milyen gyakorisággal adományozható a cím. Az 5.§-7.§-ok szabályozzák 
az adományozás feltételeit és rendjét, az elismerés viselésének rendjét.  A 8.§.-9.§.-ok az elismerés 
visszavonását taglalják. A 11.§-ban a záró rendelkezések szerepelnek.  
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A képviselő úr módosító javaslata egyrészt a 4.§. (1) bekezdését egészítené ki, ezzel a módosítással 
így szólna a bekezdés: A „Tengelic Községért” kitüntetési címből évente egy adományozható. 
Ennél több címet, csak rendkívül indokolt esetben adományozhat a képviselő-testület.” 
A másik módosítás az 5.§.-ra vonatkozik, amit egy új bekezdéssel egészítene ki, miszerint: „Az 
adományozásra vonatkozó javaslattételi felhívást a település honlapján közzé kell tenni.” 
Ez a kettő módosító javaslat érkezet a képviselő úr részéről.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Van-e esetleg kérdés? 
 
Jilling Tibor képviselő: Egyetértek a tervezettel. Mivel a kitüntető cím posztumusz címként is 
adományozható azt javasolnám, hogy posztumusz címként egy évben többet is lehessen adni.  
 
Bátainé Réti Márta képviselő: Azt javasolnám, hogy az első alkalommal osszuk ki az eddig 
rendkívül indokolt posztumuszt, utána pedig beállna a rend.  
 
Gáncs István polgármester: Jó a felvetés és tudom támogatni. Ez belefér a rendkívül indokolt 
esetbe. Először szavazzunk a módosító javaslatról majd a rendelet tervezetről. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt 
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
66/2012. (IX.11.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Szijártó József képviselő által 
benyújtott alábbi módosító indítványt:  
„Tengelic Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásáról szóló rendelet-tervezetét  
az alábbiak szerint javasolom módosítani: 
1. módosítás 4.§. (1) A „Tengelic Községért” kitüntetési címből évente egy adományozható. Ennél 

több címet, csak rendkívül indokolt esetben adományozhat a képviselő-testület. 
2. módosítás 5.§-t egy új (4) bekezdéssel egészítenénk ki s a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) 

bekezdésre módosulna: (4) Az adományozásra vonatkozó javaslattételi felhívást a település 
honlapján közzé kell tenni. 

 
 
Gáncs István polgármester: Most pedig kérem, hogy a módosított rendelet-tervezet elfogadásáról is 
szavazzon a testület. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 
14/2012. (IX.13.) számú önkormányzati rendelet 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a „Tengelic Községért” kitüntető cím alapításáról és 
adományozásáról szóló 14/2012. (IX.13.) számú rendeletet. 
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3./ A 2012. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden bizottsági tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Barabás Ildikó 
gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az első félévben 3 575 e Ft olyan bevétele keletkezett az 
önkormányzatnak, ami eredetileg nem került tervezésre. Ebből 416 e Ft a Polgármesteri Hivatal 
költségvetését módosítja, ez külön is jelenik meg a Polgármesteri Hivatal költségvetési tábláiban. A 
bevételek nagy része a szociális kiadások finanszírozására kapott támogatást jelenti, illetve a 2012. 
évi bérkompenzációnak az első félévre eső összegét tartalmazza. Itt jelenik még meg a mezőőri 
szolgálat negyedévente igényelt támogatás, 300 e Ft induló támogatást kaptunk, az első két hónapra 
pedig 100 e Ft-ot. A módosításokkal az össz önkormányzati bevételi és kiadási főösszeg 284 633 e 
Ft-ra változik.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

15/2012. (IX.13.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 3/2012. (II.16.) számú 
rendelet módosításáról szóló 15/2012. (IX.13.) számú rendeletet az eredeti előterjesztésnek 
megfelelően. 
 
 
4./. Beszámoló a 2012. évi I. félévi gazdálkodás helyzetéről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden bizottsági tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Barabás Ildikó 
gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: A költségvetési rendeletben, illetve az I. félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolóban a táblázatok úgy készültek, hogy van a nagy önkormányzati 
költségvetés, amely tartalmazza az önkormányzati és a Polgármesteri Hivatal előirányzatait, mivel 
az idei évtől külön költségvetést kell készíteni. Én most összességében fogom mondani. A teljes 
önkormányzati bevétel 122 894 e Ft, ez az összeg az előző évi pénzmaradványt nem tartalmazza. 
Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 51,87 %. A teljesítések az időarányosnak megfelelőek. 
Ha végig nézzük a táblát vannak olyan bevételek, amik az első félévben teljesülnek és vannak amik 
a második félévre tolódnak, így a teljesülésben eltérések lehetnek.  
A költségvetési kiadások összesen 123 206 e Ft-ot tesznek ki, ez az eredeti előirányzathoz képest 
43,29 %-ban teljesült. A felhalmozási kiadásaink nagy része az I. félévben megvalósult, itt a 
teljesülés 64,90 % . A működési kiadásoknál 42, 06 %-os a teljesülés, ami azt jelenti, hogy jól 
terveztünk és jól is gazdálkodtunk az I. félévben.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. Azt elmondanám, hogy augusztus 1-jével lezártunk 
minden beruházást, amit vállaltunk erre az évre, sőt még többet is.  
Elkezdődött a Tengelic-Szedres összekötőút felújítása, a költségvetésből a kapubejárók 
felújításának hozzájárulására 3 000 e Ft lett elkülönítve. Ezt az összeget majd 1 000 e Ft-tal meg 
kell emelni. Az elkülönített pénzösszegből elvégzendő munkák egy része nem képezi projekt részét, 
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de hozzá kapcsolódóak. Például a Gindli utca végén a vízelvezető árok kitisztítása; a Rákóczi 
utcáról a Gagarin utcára az áteresz elkészítése.  
A mai napon konzultáltam a kivitelezővel, az ő szakaszuk 7,5 km-ig tart. Az idei évben a szakasz 
80%-át szeretnék megcsinálni, 60% az előírt. Novemberben le fognak állni és a tavasszal fejezik be.  
A költségvetéshez elmondanám, hogy az idei évben emelni fogjuk az étkezi térítési díjakat 
valószínűleg november 1-jével. 2 évvel ezelőtt volt emelve utoljára a térítési díj összege.  
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt 
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
67/2012. (IX.11.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi gazdálkodás I. félévi 
helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 
 
5./ Egyebek 
 
Gáncs István polgármester: Az első, amiről döntenünk kell az egy szántó megvásárlása. Zsiros 
Ferenc felajánlotta megvásárlásra az önkormányzat számára a 0444 hrsz-ú 364 m2 területű 1,01 
ar.kor. értékű, 1/1 illetőségű szántót. Az utána következő kettő szántó is az önkormányzat tulajdona. 
Vételárnak 30 e Ft-ot javasolok, tekintettel arra, hogy Tengelicen a termőföldek értéke 
aranykoronánként 30 e Ft. A pénzügyi bizottság a szántó megvásárlását megtárgyalta és javasolja 
annak megvásárlását 30 e Ft-ért. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 68/2012. (IX.11.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvásárolja a tengelici 0444 
hrsz-ú 364 m2 területű 1,01 aranykorona értékű szántó művelési ágú ingatlant, 30.000- Ft 
vételáron. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: Gáncs István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Gáncs István polgármester: Az előző ülésen már volt szó a Petőfi u. 18. szám alatti ingatlan 
megvásárlásáról. Az általunk felajánlott 500 e Ft-os vételárba beleegyeztek a tulajdonosok, ezért a 
vételről kell hoznunk egy határozatot. Több tulajdonos is külföldön tartózkodik, ezért egy 
meghatalmazást kell aláírniuk az illetékes konzulátuson, melyben az egyik tulajdonost 
meghatalmazzák az adásvételi szerződés aláírására. A pénzügyi bizottság az ingatlan megvásárlását 
megtárgyalta és javasolja annak megvásárlását 500 e Ft-ért.  
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 69/2012. (IX.11.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testület megvásárolja a tengelici 300 
hrsz-ú Tengelic Petőfi u.18. szám alatti 1439 m2 területű kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület művelési ágú ingatlant, tehermentesen 500.000.- Ft vételáron. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: Gáncs István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Gáncs István polgármester: Érkezett egy kérelem a képviselő-testületnek címezve, miszerint Farkas 
Dénes Tengelic, Rákóczi u.16. szám alatti lakos vállalkozó kérte  a képviselő-testület 
hozzájárulását, hogy a  2012. szeptemberében induló vállalkozásának neve Tengelici Ipari- és 
Logisztikai Kft legyen, vagyis tartalmazhassa a „Tengelic” nevet. A fent jelzett vállalkozás 
alapvetően élelmiszeripari, és logisztikai jellegű tevékenységek megkezdését tervezi.  
Jelenleg a község önkormányzati jelképeiről és használatukról szóló 10/2000.(VIII.2.) 
önkormányzati rendelet a település neve vállalkozás vagy más szervezet általi használatának 
engedélyezésével kapcsolatban nem tartalmaz rendelkezéseket. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy mondja el mit is jelent ez pontosan. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A kérelem alapján a testületnek engedélyezni kellene a „Tengelic” név 
használatát a vállalkozás megnevezésénél, hogy a cégbíróságon bejegyzésre kerülhessen. Mivel a 
fent említett rendeletben nincs szabályozva a település nevének használata, így határozatot kellene 
hozni a hozzájárulásról vagy esetlegesen a nemleges válaszról. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 70/2012. (IX.11.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Farkas Dénes Tengelic Rákóczi u.16. 
szám alatti lakos vállalkozásának névhasználati kérelméhez hozzájárul. 
A döntés értelmében kérelmező kezdeményezheti a cégbíróságnál a vállalkozás részére a 
„Tengelici Ipari-és Logisztikai Kft” elnevezés megjelölését. 
 
Határidő: Közlésre Azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 

Gáncs István polgármester: A következő téma az iskolatej program. Félévente kell meghatározni, 
hogy biztosítjuk-e a tejet vagy sem. Arról kell dönteni, hogy az önkormányzat 2012. szeptember 3-
tól 2012. december 21-ig tartó időszakban biztosítja-e a Tengelic-i Általános Iskolában és 
Óvodában az iskolatejet.  
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 71/2012. (IX.11.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi iskolatej program 
szabályozásáról szóló 116/2011(XII.14) VM rendelet alapján, 2012. szeptember 3-től 
2012. december 21-ig tartó időszakban biztosítja a Tengelic-i Általános Iskolában és 
Óvodában a gyermekek ingyenes iskolatejjel való ellátását. 
A fedezetet a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő:  Közlésre Azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 

 
 
Gáncs István polgármester: Szedres község településrendezési terv II. számú módosítását előzetesen 
a szomszéd településeknek véleményezni kell. A kiküldött anyag tartalmazza a módosításokat, 
illetve dönteni kell arról is, hogy kívánunk-e részt venni az eljárás további szakaszában. 
Én észrevételt nem kívánok tenni és a további egyeztetésre sincs szükség. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 72/2012. (IX.11.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szedres Község  
Településrendezési terve II. számú  módosításával kapcsolatos észrevételt nem tesz s az 
eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 

Gáncs István polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete a helyi önkormányzatok társulásairól 2013. január 1-én 
lép hatályba. Ez a fejezet tartalmazza az önkormányzatok társulásaira vonatkozó általános 
szabályokat. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. 
törvényt, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvényt a Mötv. ugyanakkor hatályon kívül helyezi.  
A kistérségi társulásokról szóló törvény hatályon kívül helyezése nem eredményezi automatikusan a 
kistérségi társulások megszűnését, azok sorsáról a tag önkormányzatoknak kell döntést hozniuk. 
 
Fentiek alapján javasolom, hogy Tengelic Önkormányzata váljon ki a Szekszárdi és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulásból 2012. december 31. napjával, mivel 2013. január 1-től Paks járás 
központhoz fogunk tartozni. A kistérségi feladatok ellátásában szintén Paks irányában 
gondolkodunk. Előzetesen szóbeli tárgyalásokra hivatkozva Tengelic településének kistérségi 
lehetőségeit szem előtt tartva (gondolok itt pályázatokra, jövőbeni településünket érintő fejlesztési 
koncepciókra) Paks lehet számunkra a legmegfelelőbb. A jelenlegi társulási megállapodás csak 
akkor ad lehetőséget kilépésre, ha a társulásban szereplő önkormányzat legalább 3 hónappal a 
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kilépés előtt a szándékát jelzi. Településünk december 31-vel  szeretne kilépni Szekszárdi és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulásból és január 1-jén szeretne belépni a Paksi Többcélú 
Kistérségi Társulásba, ezért kell most döntést hoznunk róla. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
73/2012. (IX.11.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
1. Tengelic Község  Önkormányzata képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szekszárd és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának VI. fejezet 4-5. pontja alapján  kilép a 
Szekszárd és Térsége  Többcélú Kistérségi  Társulásából, egyidejűleg felmondja a társulási 
megállapodást 2012. december 31 napjával. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 
Határid ő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Megkérném Gáncs Tamást a szociális bizottság elnökét, hogy mondja el 
pár szóban, hogyan zajlott a füzetcsomagok beszerzése, kiosztása, illetve mondja el, hogyan fog 
zajlani a ruhagyűjtés és osztás. 
 
Gáncs Tamás szoc.biz. elnök: Köszönöm a szót. Még tavasszal a bizottság javaslatot tett a 
Tengelicen lévő általános iskolába járó gyermekek füzetcsomaggal való támogatására a 2012/2013-
as tanévre vonatkozóan. A javaslat alapján a 2012. évi költségvetés terhére 300 e Ft-ot különítettünk 
el. A beszerzésben illetve a csomagolásban a hivatal dolgozói aktívan részt vettek. A csomagokat 
névre szólóan a tankönyvcsomaggal együtt vehették át a szülők. Több köszönő telefont is kaptunk, 
illetve egy levelet is, melyet felolvasnék: 
„Tisztelt Község Polgármestere, illetve valamennyi dolgozója. Én Brunner Bianka és családom 
szeretném megköszönni azt a segítséget, amit az iskolakezdéshez kaptunk az önkormányzattól, 
illetve a hivatal dolgozóitól, akik segítettek összeállítani a tanszercsomagokat. Munkájukhoz 
további sikereket és jó egészséget, a családi élethez sok örömöt és boldogságot kíván: Brunner 
Bianka és családja.„  
Köszönöm szépen a segítséget a megszervezéshez. 
 
 
A Tengelici Hírmondóban megjelent „Segítsünk együtt!” közérdekű felhívásban, miszerint 
gyermekruhanemű gyűjtést szerveztünk szeptember 8-án 8 és 16 óra között, amin személy szerint 
én is részt vettem. Tájékoztatásként elmondanám, hogy 291 kg ruhanemű gyűlt össze, amit a tervek 
szerint szeptember 15-én osztunk szét. Délelőtt előzetes értesítés alapján a leginkább rászorultakat 
várjuk az osztásra. 13 órától azonban bárki választhat a még rendelkezésre álló készletből.  
A szociális bizottság a következő hónapra is tervez ruhagyűjtést, ahol felnőtt ruhák gyűjtésére 
illetve kiosztására kerül sor. Ennek részleteit a Tengelici Hírmondó következő számában tesszük 
közzé.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon jó felvetése volt annak 
idején a szociális bizottságnak, hogy inkább különítsünk el egy nagyobb összeget a 
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füzetcsomagokra – ami által nagyon sok családnak tudtunk segítséget nyújtani - mintha egyenként 
pár ezer forintot adtunk volna. Azt hozzáteszem, hogy sokkal több minden került kiosztásra, mint 
ami a tervekben szerepelt, mivel több cégtől is lett ajánlat kérve, hogy az adott összegért mit tudnak 
ajánlani, így a füzetcsomag mellé más eszközöket is kaptak a gyerekek.  
Én is szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki közreműködött.  
 
6./ Bejelentések, kérdések, interpellációk  
 
Gáncs István polgármester: Tájékoztatásul mondanám, hogy Nesz Dávid kérelemmel fordult a 
képviselő-testülethez, hogy a 2012. szeptember 8-án, 9-én megrendezett Arany Tölgy Kupa Nyílt 
Nemzetközi Korongvadászat versenyen való részvételi díját támogassuk. A verseny már lezajlott, 
pénzügyi bizottsági és képviselő-testületi döntés hiányában nem adhattunk neki pénzt, ezért majd a 
következő versenyét támogatnánk. A verseny időpontját előzőleg egy hónappal be kell majd 
jelentenie. 
Eddigi elért eredményei: 18 nemzetközi versenyen elért dobogós helyezés, 2010-ben magyar 
kupasorozat győztes.  
 
Azt szeretném még elmondani, hogy 2012. szeptember 6-tal megszűnt a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat. Az egyik képviselő lemondott a mandátumáról. A nemzetiségek jogáról szóló 
törvény kimondja: „Ha a települési nemzetiségi önkormányzat képviselőjének megbízatása 
megszűnik, helyére a szavazatszám szerint sorrendben következő jelölt lép. Ha nincs ilyen jelölt, a 
mandátum betöltetlen marad. Ha a betöltetlen mandátumok miatt a képviselők száma három alá 
csökken, a települési nemzetiségi önkormányzat megszűnik.” Nálunk is ez a helyzet állt fenn, ezért 
szűnt meg az önkormányzat. Legközelebb a 2014-es önkormányzati választás eredményességekor 
alakulhatnak újra.  
 
 
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

kmft 
 
 

 
   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyző 


