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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 16-án 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. 
   Bán Attila     kirendeltség-vezető 
 
 
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. 
 
 
Napirend előtt:  
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester:  
-65/2012. A képviselő-testület támogatja Dr. Pilisi Gábor r. alezredes Szekszárdi 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezését. A döntésről a határozat kivonatot a Tolna 
Megyei Rendőrfőkapitányhoz megküldtük. 
 
-68/2012. A képviselő-testület megvásárolja a tengelici 0444 hrsz-ő szántót 30.000.-Ft vételárért. A 
testületi határozatot az eladónak elpostáztuk, az adásvételi szerződés elkészítése folyamatban van. 
 
-69/2012.  A Képviselő-testület megvásárolja a tengelici 300 hrsz-ú Petőfi u.18. szám alatti 
lakóingatlant 500.000.-Ft vételárért. A döntésről az érdekelteket értesítettük, az adásvételi szerződés 
elkészítése folyamatban van. 
 
70/2012. A képviselő-testület hozzájárult Farkas Dénes vállalkozásának névhasználatához.  A 
határozat a kérelmezőnek átadásra került. 
 
71/2012. A Képviselő-testület 2012. 09. 03-tól 2012. 12. 21-ig ingyenesen biztosítja az iskolatejet a 
gyermekeknek a tengelici általános iskolában és óvodában. Az erről szóló határozatot Zomba 
önkormányzatnak elküldtük. 
 
72/2012. A képviselő-testület Szedres Község Településrendezési terve II. számú módosításával 
kapcsolatos észrevételt nem tesz. A határozatot Szedres hivatalába megküldtük. 



 3 

 
73/2012. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulásból kilép, egyidejűleg felmondja a társulási megállapodást 2012. december 31. napjával. A 
kistérségi társulást értesítettük a határozatról.  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
74/2012. (X.16.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 65/2012., 
68/2012., 69/2012., 70/2012., 71/2012., 72/2012. és a 73/2012.   számú lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselő-
társaimat, illetve Bán Attila kirendeltség-vezetőt. 
Javasolom a Megállapodás járási hivatal kialakításáról szóló napirendi pontot vegyük fel a 
meghívóban szereplő napirendi pontokhoz 8. pontként. Az egyebek napirendi pontban tárgyalnunk 
kell a Tengelic-Kishídja 22 kV-os légvezeték leágazás és transzformátorállomás átépítésének 
tulajdonosi hozzájárulásáról. 
 
 
A polgármester az elhangzott módosítással a napirendre az alábbi javaslatot teszi: 
 
Napirendi javaslat:                Előterjesztő: 
        
1./ Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről              Bán Attila 
                   kirendeltség-vezető 
        
2./ A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről          Tolnai Lászlóné 
     szóló rendelet-tervezet megtárgyalása                  jegyző  
  
3./ A Polgármesteri Hivatal konyhájáról étkezők intézményi térítési            Tolnai Lászlóné 
     díjának megállapításáról  szóló rendelet módosítása              jegyző 
              
4./ A  Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott            Gáncs István 
      hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása         polgármester 
         
5./ Beszámoló a Központi Ügyeleti Társulás 2012. évi I. félévi pénzügyi          Gáncs István 
     helyzetéről                   polgármester 
 
6./ Döntés a Tengelici Általános Iskola feladatainak ellátását szolgáló            Gáncs István 
     ingó és ingatlan vagyon működtetéséről                polgármester 
 
7./ Szándéknyilatkozat a Paksi Többcélú Kistérségi Társuláshoz           Gáncs István   
     való csatlakozásról                 polgármester 
 
8./ Megállapodás járási hivatal kialakításáról       
          
9. /Egyebek 
 
10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A 
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a módisítással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 
 
 
Napirend tárgyalása:  
 
1./ Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről  
Előterjesztő: Bán Attila kirendeltség-vezető                                    
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Megkérném Bán Attila Urat, hogy mutatkozzon be és tartsa meg a beszámolót.  
 
Bán Attila kirendeltség-vezető: A beszámoló megkezdése előtt kérem engedjék meg, hogy 
bemutatkozzak, hiszen a Paksi Katasztrófavédelmi kirendeltség és a Paksi Hivatásos Tűzoltóság 
első alkalommal számol be a tengelici képviselő testület előtt. A Paksi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetője Bán Attila tűzoltó alezredes vagyok. Köszönjük a meghívást, örülünk, ha a településen 
kíváncsiak a község tűzvédelmi helyzetére. Az elmúlt évről nem tudok beszámolni, mivel azt Sarkadi Ferenc 
kollégám megtette, hiszen előttem nem ismeretes az akkori tevékenységük. 2012. január 1-jével Tengelic és 
a közigazgatásilag hozzátartozó részek a fent említett két szervezet illetékességi és működési terület részéve 
váltak. Szerettem volna a Paksi Hivatásos Tűzoltóság parancsnokát Gaszner Róbert tű.szds.-t magammal 
hozni, de sajnos lebetegedett.  
A szervezet tekintetében a kirendeltség a hatósági tevékenységet végzi a tűzoltóság pedig a tűzoltás, 
műszaki mentési tevékenységet. Korábban, ha nézzük a hivatásos önkormányzati tűzoltóság érájába 
a kettő együtt volt egy parancsnokság és egy parancsnokolás alatt. Ezt külön választották, viszont a 
kirendeltség-vezető felel mindenért.  
Próbáltam egy olyan beszámolót készíteni, ami bemutatja, hogy milyen változások történtek a 2012. 
évre vonatkozóan. Illetve próbáltam, azokat a tengelici eseményeket összegyűjteni, ami önöknek 
érdekes lehet mind a tűzoltás, műszaki mentési tevékenységünk, mind a hatósági tevékenységünk 
vonatkozásában.  
A kirendeltségünk összesen beleértve a hivatásos tűzoltóságot 83 fő a rendszeresített létszáma, 
jelenleg 65-en vagyunk a legutolsó információk alapján. Elég nagy fluktuáción esett keresztül a 
szervezetünk az elmúlt időszakban. A kirendeltségünk, mint már említettem hatósági tevékenységet 
végez 3 szakterületen. Tűz megelőzése és hatósági munka, iparbiztonság és a tűzoltósági felügyelői 
rész. A hatósági munka tekintetében természetesen nem csak a tűzvédelmi hatósági tevékenységek, 
hanem a polgári védelmi hatósági tevékenységek segítése – ami elsőfokon a polgármesternél van -, 
továbbá az iparbiztonság tekintetében a különböző veszélyes anyag árú szállításoknak az 
ellenőrzése, illetve kritikus infrastruktúrára vonatkozóan vannak feladataink. Várhatóan ez január 1-
től elsőfokon a kirendeltségünkhöz kerül, jelenleg elsőfokon a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságon van. Azt gondolom, ha a beszámolót olvasták, akkor inkább Önöknek lesz kérdése 
felém. Állok rendelkezésükre, ha bármilyen kérdésük van ezzel kapcsolatban. 
Hivatásos tűzoltóként kezdtem még 1989-ben, tűzoltói gondolkodásom van, ezt hozzá kívánom 
tenni. Viszont az új szervezet más gondolkodásmódot igényel tőlem is és a kollégáimtól is. 
Köszönöm szépen ennyit szerettem volna elmondani. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Nekem van kérdésem Ön felé. Az esetleges 
káreseményeknél a település mind riasztásban mind felkészültségben, amit eddig a Szekszárdi 
Tűzoltóságtól kapott azt tudják-e biztosítani? Kilométer tekintetében Pakshoz közelebb vagyunk, 
mint Szekszárdhoz, így talán a vonulási idő is rövidebb. A másik kérdés, hogy a Paksi Atomerőmű 
Zrt.-nél dolgozó tűzoltók vonulhatnak-e az erőmű területén kívülre is, tudnak-e Önöknek segíteni.  
 
Bán Attila kirendeltség-vezető: Tehát tűzoltásról, műszaki mentésről beszélünk. Én azt gondolom, 
hogy a gépjármű parkunk a megyében egyedülálló. Ezt köszönhetjük Paks Város 
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Önkormányzatának, akik mindenféle pályázathoz, amire lehetőségünk adódott, hozzájárultak. Az 
elődömön Sátor Géza alezredes úron keresztül is nagyon sok pályázat lett benyújtva. Jómagamon 
keresztül is jutott be pályázat. Paks Város Önkormányzata például úgy állt hozzá 2011-ben - amikor 
már köztudott volt, hogy államosítva lesz a tűzoltóság - hogy egy új gépjárműfecskendőhöz 
jutottunk ismételten. A gépjármű parkunk állapota korát tekintve fiatal, gondolok itt 6-7 éves korra. 
A felszereléseink tekintetében a megyében jók vagyunk. Amit tudni kell, hogy a Szekszárdi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségen hasonlóképpen két gépjárműfecskendő áll szolgálatra. A két 
gépjárműfecskendő szolgálata annyiban különbözik a paksiétól, hogy 3 emberrel több van a kettes 
számú gépjárműfecskendőjükön, ami azt jelenti, hogy esetlegesen 3 emberrel több fog a helyszínre 
vonulni. Viszont azt tudniuk kell, hogy 2012. május közepétől megváltozott a riasztási rendszer is. 
Bevetés irányítás alakult ki, ami a Tolna Megyei Katasztrófa Igazgatóságon keresztül történik. A 
105-ös telefonszám hívása a Tolna Megyei Katasztrófa Igazgatóságra „fut be” ott egy bevetés 
irányítási rendszeren keresztül riasztják azokat az egységeket, akik a legközelebb vannak az adott 
településhez. Ha például a paksi egységek Dunaföldváron kell dolgozzanak a szekszárdiak meg 
Szedresnél voltak tűzesetnél és Tengelicen alakul ki esemény, ha a szekszárdi befejezték 
Szedresben akkor nekik kell Tengelicre vonulniuk. Volt egy eset, amikor a gemenci erdőben volt 
egy riasztásunk vágástéri hulladék tekintetében. A szekszárdi kollégák 2-es kiemelt fokozatot 
rendeltek el, ami annyit jelent, hogy legalább 4 gépjárműfecskendő és vízszállítók vonulnak a 
helyszínre. Kiérkeztek, megfékezték atűzet a paksi egységekre már nem volt szükségük, viszont a 
legközelebbi tűzjelzés Sióagárdról érkezett. Mivel a paksi egység Szekszárdon tartózkodott, ezért 
nem a következő riasztási fokozatba tartozó egységet riasztották, hanem a paksiakat. 
Visszakanyarodva s a kérdésre válaszolva, azt gondolom, hogy azt a színvonalat technikában 
mindenképpen tudjuk biztosítani, mint a szekszárdiak. Tudás tekintetében pedig a megye tűzoltói 
egyformán képzettek.  
A másik kérdés a Paksi Atomerőművel volt kapcsolatos. Várhatóan a Gyönki Katasztrófavédelmi 
őrsre fél rajt kihelyeznek, ami azt jelenti, hogy egy egység lesz majd Pakson. Ez országos 
koncepció, tehát nem szólhatunk bele, csak javaslatot tehetünk. A Paksi Atomerőműben egy 
létesítményi tűzoltóság tevékenykedik. A létesítményi tűzoltóságnak volt egy megállapodása, mind 
a megyei igazgatósággal, mind a paksi hivatásos tűzoltósággal, hogy a paksi hivatásos tűzoltóság 
területére kivonulnak gyakorlatszerzés céljából. Szerencsére nincs tűz a Paksi Atomerőműben és 
nem ott kell tapasztalatot szerezni az ottani kollégáknak. Jelenleg ez a megállapodás nem él. Ennek 
egy oka van, hogy a főigazgatóságon nem döntötték még el azt a dolgot, hogy a létesítményi 
tűzoltóság, hogy dolgozhatna kinti területen. Most olvastam egy koncepciót Bérczi László tábornok 
Úrtól, miszerint engedélyeznék 15 km-es körzetben a kivonulást. Paks-Tengelic 17 km távolságra 
van egymástól, így elméletileg nem fér bele. Viszont azt gondolom, hogy ha Paksi egységek tudnak 
ide vonulni, akkor az erőműves egységek tudnak Paks tekintetében segítséget nyújtani. Ennyit 
tudok tájékoztatásképpen mondani.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen, más kérdésem nincsen. Köszönöm még egyszer a 
beszámolót is. Reméljük, hogy túl sok ügyünk ilyen tekintetben nem lesz. Szoktunk olyan kéréssel 
fordulni a Sarkadi Úr felé, ami nem igazán a tűzoltáshoz kapcsolódó feladat. Például volt olyan 
eset, amikor létrás kocsit igényeltünk, ezt teljesítették is. Ugyanúgy Önöket is fogjuk keresni. 
Természetesen hivatalos írásos formában. Szeretnénk, ha segítenének ilyen helyzetekben. 
 
Bán Attila kirendeltség-vezető: Szerintem nem lesz akadálya, habár az igazgatóság meghatározta 
számunkra, hogyan lehet működtetni, ezeket a dolgokat. Tudni kell, hogy sokat járunk ki Pakson 
gyerek rendezvényekre, ahol habpartyt csináltunk a gyerekeknek. Sajnos ezt most szabályozták oly 
mértékben, hogy egy gépjárművek kiállása után 5000 Ft-ot kell fizetni. A magasból mentő 
tekintetében a miénk 42 méteres és súlyosabb mivel 10 tonnával nehezebb, mint a szekszárdiaké. Itt 
az út viszonyok fogják meghatározni, hogy mennyire lehet vele közlekedni. De nem zárkózunk el 
természetesen a kérés elől. 
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Tolnai Lászlóné jegyző: A beszámolóban olvashatták, hogy közbiztonsági referenseket képeztek. 
Tengelicet érintően is elmondhatom, hogy a közbiztonsági referensünk Bornemissza Gézáné lett a 
helyettese pedig Harsányi Mariann. Az oktatáson részt vettek és sikeresen levizsgáztak.  
 
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 
75 /2012. (X.16.) számú Képviselő-testületi  határozata   

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település tűzvédelmi helyzetéről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
2./ A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről szóló rendelet-tervezet 
megtárgyalása 
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: Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami 
kitüntetéseiről szóló törvény adja a felhatalmazást az önkormányzatoknak, hogy saját rendeletben 
szabályozzák Magyarország zászlajának használatát. A fellobogózásra vonatkozó javaslat – 
rendelet-tervezet – a településen részben kialakult hagyományt követve azt pontosítva, kiegészítve a 
lobogózás szempontjából frekventált helyeket jelöli meg, annak minimális időtartamát is 
meghatározva. A rendelet-tervezet szerint fellobogózást az ünnepet megelőző munkanapon 18.00 
óráig, a zászlók leszedését az ünnepnap elteltét követő első munkanapon 18.00 óráig kell 
elvégezni. Illetve új zászlótartók elhelyezése esetén a szerkezet felszerelésének helyéről, módjáról 
és időpontjáról –amennyiben az épületet vagy közvilágítási berendezést érint – egyeztetni szükséges 
az ingatlan vagy berendezés kezelőjével, tulajdonosával.  
 
Bátainé Réti Márta képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy Tengelichez ugye több településrész is 
tartozik a két legnagyobb külterületre, miért nem juthat szimbolikus jelleggel 1 nagy zászló, ha már 
fellobogózás nincs. A polgármester úr tudja, hogy tavasszal volt egy első osztályos kisgyerek, aki 
megfigyelte, hogy Tengelicen a központban van zászló, Szőlőhegyen, pedig nincsen és kérdezte, 
hogy ebből a sokból nem lehetne egyet Szőlőhegyre áttenni? 
 
Gáncs István polgármester: Nincs ezzel szemben ellenvetésünk. A rendelet-tervezet megalkotása 
honnan ered? Arra gondoltam, hogy az elszármazottak találkozójára is tegyük ki a zászlókat a 
központba. Ekkor a jegyzőasszony kérdezte, hogy milyen ünnepség lesz. Én mondtam, hogy erre 
szeretnénk kitenni. Ekkor mondta azt is, hogy a lobogó használatát le kell szabályozni.  
Úgy gondolom, hogyha a képviselő-testületnek illetve jómagamnak van javaslatom a nemzeti 
ünnepeken kívül társadalmi rendezvények, nemzeti jellegű más megemlékezések, valamint katonai 
tiszteletadás alkalmával is elrendelhetnénk a község – általa meghatározott – közterületeinek teljes 
vagy részleges fellobogózását.  
Valóban Tengelic településén kívül nem gondolkodtunk településrészben, de nem is kaptunk 
megkeresést egyik településrészről sem ezzel kapcsolatosan.  
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A törvény értelmében azokon a középületeken, melyeket a helyi önkormányzatok képviselő-
testületei, valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott közfeladatot ellátó intézmények a 
feladatuk ellátása során használnak Magyarország zászlaját állandó jelleggel ki kell tűzni. Ha ezen 
felül van Tengelic-Szőlőhegynek igénye, akkor meg kell határozni a helyszínt és meg lehet ezt 
oldani. Ezt akkor a képviselőasszonynak fel kellene mérnie, hogy melyik szakaszra gondolnának. 
 
Bátainé Réti Márta képviselő: 1 db zászlóra gondoltam. 
 
Gáncs István polgármester: Szőlőhegyen elméletileg 2 db zászlónak kellene lennie az egyik a 
művelődési házon másik pedig a volt ÖNO épületen.  
 
Mivel más 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: 
 

16/2012. (X.18.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről 
szóló 16/2012. (X.16.) számú rendeletet. 
 
 
3./ A Polgármesteri Hivatal konyhájáról étkezők intézményi térítési díjának megállapításáról  szóló 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi és a szociális bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A térítési díjakat utoljára 2010. január 1-jével változtattuk meg. A nyári hónapokban az étkeztetés 
terén az önkormányzat költségei megnőttek, mínusz keletkezett. Az összegek emelésére azért van 
szükség, mert a nyersanyag beszerzési árak területén áremelkedések voltak és várhatóan lesznek. 
Az emelt összegű díjak november 1-jével lépnének hatályba. Azért most emeljük a térítési díjat, 
mert nem szeretnénk tovább növelni az eddig keletkezett többletköltséget. Az összegek úgy 
kerültek megállapításra, hogy a mostani emelés ne azt eredményezze, hogy januárban vagy 
februárban újra meg kelljen emelni. Minden évben kétszer van lehetőség a térítési díjak 
módosítására.  
Megkérném Tolnai Lászlóné jegyzőt, illetve Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, hogy 
egészítsék az általam elmondottakat. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A rendelet magába foglalja a szociális étkeztettetek, a vendég étkezők 
/felnőtt étkezők/ és a gyermekek térítési díját. Az előterjesztés alapján a szociális étkezők térítési 
díja nem változik, mivel a jelenlegi térítési díj és az állami normatíva összege fedezi a költségeket, 
tehát 490 Ft/adag marad. A vendég étkezők esetében a nyersanyag költség és a rezsi költség adja az 
önköltséget, amihez hozzá kell számolni még az ÁFA-t is. A felnőtt étkezők térítési díja 560 Ft 
+ÁFA lenne, ami összesen 710 Ft-ot jelent. A konyháról étkező gyermekek intézményi térítési 
díjánál az ebéd térítési díja emelkedik, a tízórai és az uzsonna ára nem. Az egy és két gyermekes 
családoknál az önkormányzat által eddig adott kedvezmények megmaradnának. Az óvodás és 
iskolás gyermekek között sok olyan gyermek van, aki az állam által ingyenesen vagy 50%-os 
térítési díjkedvezménnyel étkeznek. Átadnám a kolléganőnek a szót, hogy mondja el, hogyan 
számolták ki a nyersanyag és rezsi költségeket.  
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az előterjesztésben is szerepel, hogy 2012. július 31-ei záró 
adatokkal számoltunk. A nyersanyagköltségnél a nyersanyag felhasználást vettük alapul. Az egyéb 
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költségekbe beletartoznak a különböző rezsi költségek, bér költség járulékai. Ezek alapján 
meghatároztuk az összes felmerült költségét a konyhának. Kiszámoltuk, hogy mennyi az összes 
élelmiszeradag, amit ez alatt az időszak alatt kiosztottak. Így került meghatározásra az egy felnőtt 
adagra vonatkozó összeg, ami nettó 560 Ft. Ez volt az egyik kiszámítási metódus. A másik pedig, 
hogy az élelmezésvezető kiszámolta, hogy egy napközis gyermek nyersanyag igénye mennyibe 
kerül jelenleg. Ez azt jelentette, hogy szénhidrátra, fehérjére, zöldségekre vonatkozóan ki lett 
számolva, ami 388 Ft-ra jött ki. Figyelembe kellett vegyük, hogy az étkezésen belül az ebéd 65%-át 
képviselje az össz térítési díjnak, ezért emelkedik csak az ebéd térítési díja a gyermekeknél. A 
tízórai és uzsonna összegén nem kell változtatni, ami betudható annak, hogy az iskolatej és 
iskolaalma program működik.  
 
Gáncs István polgármester: Az iskolaigazgatótól annyit kérnék, hogy a szülők az emelésről a 
szokott módon legyenek értesítve. Igazgató úr kíván-e valamit hozzáfűzni.  
 
Szijártó József képviselő: A gyermekétkeztetésnél 10%-ot meghaladó emelést jelent. A nyersanyag 
beszerzési árak emelkedését az étkezők nem vették észre, az élelmezésvezető erre nagy 
odafigyeléssel volt. A számok alapján most már látjuk, hogy az emelés elkerülhetetlen. Tény az, 
hogy az óvodás és iskolás gyermekek kb. 2/3-a valamilyen kedvezményben részesül. Örülök annak, 
hogy az önkormányzat továbbra is fel tudja vállalni az 1-2 gyermekes családoknak járó 
kedvezményt.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. 
 
Mivel más 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:  
 

17/2012. (X.18.) számú önkormányzati rendelet 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a Polgármesteri Hivatal Konyhájáról étkezők intézményi térítési 
díjának megállapításáról szóló 20/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
17/2012. (X.18.) számú rendeletet. 
 
 
4./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott  hivatásetikai alapelvek és az 
etikai eljárás szabályainak meghatározása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi ponthoz nem szeretnék semmit hozzáfűzni. Jegyzőasszonyt kérdeznem szeretne-e 
mondani valamit? 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: 2012. március 1-jén lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény, melynek egyik bekezdése kötelezi a képviselő-testületet, hogy a köztisztviselőkre 
vonatkozó hivatásetikai alapelveket, valamint az etikai eljárás szabályait meghatározza. Egy 
szabályzatban kerülne ez összefoglalásra. A törvény csak az alapelveket rögzíti. Úgy gondolom, 
hogy a köztisztviselőink eddig is követtek hasonló elveket és ezután is befogják tartani. Ha a 
képviselő-testület elfogadja a szabályzatot, akkor a Polgármester Hivatal dolgozóival 
megismertetem.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. 
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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 
76 /2012. (X.16.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
tervezetben foglaltak szerint elfogadja Tengelic Község Polgármesteri Hivatala 
köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait. 
 
2. A Képviselő-testület megkeresi a jegyzőt, hogy Tengelic Község Polgármesteri Hivatala 
köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel megismertesse. 
 
Határidő: 2012. november 1. 
Felelős:  jegyző 

 
 
5./ Beszámoló a Központi Ügyeleti Társulás 2012. évi I. félévi pénzügyi helyzetéről  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.  
Nem szeretnék sok mindent hozzáfűzni. A hozzájárulást fizetjük rendszeresen, jelenleg 
működőképes az orvosi ügyelet. A járások kialakulásával lehetséges, hogy az orvosi ügyeletet Paks 
fogja működtetni Tengelic vonatkozásában, de nem tudunk még róla semmit.  
 
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 
77 /2012. (X.16.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Ügyeleti Társulás 2012. évi I. 
félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
6./ Döntés a Tengelici Általános Iskola feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetéséről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a köznevelési feladatellátás 2013. január 1-jétől 
állami kézbe kerül az óvodák kivételével. A törvény különbséget tesz a 3000 fő lélekszám alatti és 
3000 fő lélekszám feletti települések között. A háromezernél kisebb lakosú településeken az állami 
intézményfenntartó központ működteti az iskolákat. A helyi önkormányzat azonban dönthet úgy, 
hogy átvállalja ezt a feladatot. 2012. október 31-ig kell dönteni arról, hogy átadjuk-e működtetésre 
az államnak az iskolát vagy sem.  
Sok kérdés vetődik fel, amire nem tudjuk a választ. Nem tudjuk például mi lesz az iskolabusz 
szolgáltatásunkkal, kötelező vagy nem; ki fogja fenntartani; ki fogja fizetni a buszsofőr bérét; ki 
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fogja az üzemanyag normatívát fizetni? Ki fogja az iskolában adódó műszaki problémák kijavítását 
kifizetni?  
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tengelici Általános Iskola feladatainak ellátását szolgáló ingó 
és ingatlan vagyon működtetéséről szóló előterjesztést. A bizottság azt javasolja a képviselő-
testületnek, hogy 2013. január 1-től adja át a működtetést az állami intézményfenntartó központnak. 
Az előterjesztésben szerepel, hogy a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 
törvénytervezet, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályok jelentősen megváltoztatják a helyi 
önkormányzatok finanszírozásnak eddigi gyakorlatát. A helyi önkormányzatokat megillető, helyben 
maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik. A gépjárműadó esetében is 
változás történik: az eddigi 100 % helyett 40 %-ot enged át (módosító javaslat szerint 55 % ) az 
állam az önkormányzatoknak. 
Az előterjesztésben szintén szerepel, hogy az iskola működtetésének vállalásával az önkormányzat 
a működtetéshez nem igényelhet központi költségvetési hozzájárulást vagy támogatást, azt teljes 
mértékben saját forrás terhére köteles biztosítani. Ha felvállaljuk az intézmény működését, akkor ez 
előzetes számítások alapján kb. 60 000 e Ft forráskieséssel járna. Ha az iskola fenntartása mellett a 
működést is átadjuk, akkor kb. 25 000 e Ft forráshiányunk marad. Akkor ez 25 000 e Ft 
folyószámlahitelnyi mínusz. Reméljük, nem marad ennyi, mert most még van tartalékunk, de az is 
2-3 év után elfogyna. Elértük a működőképességünk stabil, hosszú távú fenntartását Tengelicen az 
iskola illetve az önkormányzat esetében is. Az átadással belekényszerülhetünk egy kockázatos 
működésbe, igaz hogy sok tehertől mentesülünk, de óriási összeget von el az állam, még akkor is, 
ha az iskola fenntartása mellett a működést is átadjuk. Két jogszabály van jelenleg kidolgozás alatt, 
arra vonatkozóan, hogy mi lesz az iskolai társulásokkal, illetve az európai unió által biztosított 
fejlesztésekkel.  
Azt nem szeretnénk, ha egy felsőbb döntés azt mondaná, hogy nem életképes Tengelic település és 
ezért a felső tagozatot nem tartják finanszírozhatónak, amikor már sikerült 7.-8. osztályt felmenő 
rendszerben visszaállítanunk.  
Szeretne valaki hozzászólni vagy kérdezni? 
 
Szijártó József képviselő: Úgy gondolom, hogy amiről a polgármester úr most beszélt illetve az 
előterjesztés alapján, amilyen döntést hozunk azzal „fejest ugrunk a sötétbe”. Több oknál fogva. 
Azok a szabályozók, amelyekben leírásra kerül, hogy az állam, hogyan fogja működtetni az 
intézményét még nem készültek el.  
Egy hosszú folyamat végén vagyunk, hogy az idei évtől visszaállt a 8. osztály is. Az látszik most, 
hogy a jelenlegi struktúra 140 tanulóval több év távlatában biztosítható. Azt is tudjuk, hogy a 
mostani 15 fős pedagógus létszámmal az új köznevelési törvény és a végrehajtási rendelete alapján 
minden adott ahhoz, hogy stabilan működhessen az intézmény. Egy „kényszerpályán” vagyunk. 
Egyetlen egy ilyen volumenű település sem tudja felvállalni, hogy finanszírozza az iskolát. Tény az, 
hogy abban lehet és kell bízni, hogy Tengelicen mint már mondottam a feltételek biztosítottak 
ahhoz, hogy stabilan működhessen az intézmény. Jelenleg nem tartunk ott mint 2007-ben, amikor 
osztályokat kellett megszűntetni. Reméljük az állam „jó gazdaként” és ugyanolyan figyelemmel 
működteti majd az iskolát, mint eddig az önkormányzat. Ha ez így lesz, akkor Tengelicen nem 
szűnhet meg a 8 osztályos oktatás.  
A megválaszolatlan kérdésekre reméljük minél hamarabb megkapjuk a válaszokat.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. A környékünkön lévő települések közül nem tudunk olyat, 
aki ne adná át az iskolát. Arról viszont tudunk, hogy vannak olyan 3500-4000 fő lélekszámú 
települések, akik át szeretnék adni a működtetést, de valószínűleg nem fogják tudni átadni.  
A javaslatom az, mint ahogy a pénzügyi bizottságnak is elmondtam, hogy adjuk át működtetésre az 
iskolát.  
Aki ezzel egyetért az kézfeltartással jelezze. 
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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 
 78/2012. (X.16.) számú Képviselő-testületi  határozata      

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelici Általános Iskola 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését 2013. január 1. 
napjától nem képes vállalni. 

 
 
7./ Szándéknyilatkozat a Paksi Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozásról 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A testületi tagok megkapták Paks Város Önkormányzata képviselő-
testületének előterjesztését, mely a Paksi Többcélú Kistérségi Tárulás jövőjével kapcsolatos, illetve 
a társulási megállapodás szerint ellátott feladataik listáját. Az előző ülésen hoztunk arról 
határozatot, hogy lépjünk ki a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásból 2012. 
december 31. napjával, mivel 2013. január 1-től Paks járásközponthoz fogunk tartozni. Előzetesen 
szóbeli tárgyalásokra hivatkozva Tengelic településének kistérségi lehetőségeit szem előtt tartva 
(gondolok itt pályázatokra, jövőbeni településünket érintő fejlesztési koncepciókra) Paks lehet 
számunkra a legmegfelelőbb.  
Sajnos nem tudjuk, hogy a kistérségi társulások sorsa hogyan fog alakulni, de amíg van addig 
szeretnénk társulni. A Paksi Többcélú Kistérségi Táruláshoz 2013. január 1-vel szeretnénk 
csatlakozni.  
 
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 
79 /2012. (X.16.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község  Önkormányzata képviselő-testülete szándéknyilatkozatát fejezi ki a Paksi 
Többcélú Kistérségi Társulásának a következő év elején átalakuló vagy (jogutódlással vagy 
anélkül ) létrejövő új társulásához való csatlakozásról 2013. január 1. napjától. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
8./ Megállapodás járási hivatal kialakításáról 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. Az 
általunk ismert, a járások kialakításával, feladataival, működésével kapcsolatos információkat már 
október elején a lakosság rendelkezésére bocsátottuk. Természetesen változások történhetnek. 
Sajnos volt olyan ember, aki felbuzdította a többi lakost, hogy a településrész „váljon le” 
Tengelicről – itt Jánosmajorra gondolok -, mert az önkormányzat nem gondol rájuk és lemondott 
róluk. Az illetőnek küldtünk egy levelet, hogy saját felelősségre tegye a téves információk közlését 
vagy vállalja utána a felelősséget. A levél kiküldése óta nem kaptam visszajelzést, illetve más 
reakciót. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
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Tolnai Lászlóné jegyző: A járási hivatalok kialakításával kapcsolatban már hónapok óta 
egyeztetések folynak az önkormányzatok és a kormányhivatal között. Ezek elsősorban felmérések 
voltak, személyi és tárgyi feltételek felmérése történt meg. Felmérték, hogy mennyi köztisztviselő 
dolgozik a hivatalban, milyen végzetséggel rendelkeznek, milyen bért kapnak. Felmérésre kerültek 
az infokommunikációs eszközök, ezalatt értem a számítógépeket, monitorokat, nyomtatókat, 
használt programokat és a telefonokat.  Felmérésre került még a hivatal épülete és bútorzata. Mire 
konzultációra került volna sor a polgármester és a kormányhivatal között, a fent említett adatok már 
a kormányhivatal rendelkezésére álltak. Egyeztető tárgyaláson vettünk részt a Kormányhivatalban, 
ahol tájékoztattak, hogy a településeken vagy járási kirendeltség fog működni vagy települési 
ügysegéd látja el a feladatokat heti 1-2 napon. Az egyeztetésen előzetesen megállapodtunk, hogy 
Tengelic esetében nem szükséges a kirendeltség fenntartása, így csak egy fő köztisztviselő átadását 
kérte a kormányhivatal, aki ellátja majd a települési ügysegédi feladatokat. Az ügyintéző mellett 
ingyenes helyiséghasználatot és a helyiségben lévő ingóságokat is kérte a kormányhivatal. A Tolna 
Megyei Kormányhivatal elkészítette a megállapodást, mely rögzíti a megállapodás tárgya és 
feltételei mellett az ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingatlant, ingóságokat – ezek 
felsorolása a megállapodás mellékleteiben található - az átadó és átvevő jogait, kötelezettségeit, 
illetve egyéb rendelkezéseket is. Az előzetes egyeztetéshez képest a Kormányhivatal által elkészített 
megállapodás nem tartalmazza köztisztviselő átvételét, így Tengelic esetében csak hivatali helyiség 
és ingóságok ingyenes használati joga kerül át a Kormányhivatalhoz. A megállapodást 2012. 
október 31-ig kell megkötni. A holnapi napon viszem be az aláírt megállapodásokat a 
kormányhivatalhoz. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Még egy lehetőség lett volna, mely szerint nem biztosítunk 
helyiséget, de akkor ügysegéd sem lett volna a településen. De mi szeretnénk ügysegédet.  
Van-e valakinek hozzáfűzni valója vagy kérdése? 
 
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 
80 /2012. (X.16.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint az 
ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (2) 
bekezdése alapján a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodást megtárgyalta és 
elfogadta. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a használatba adandó ingó és 
ingatlan vagyonról szóló megállapodást aláírja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 

 
 
9. /Egyebek 
 
Gáncs István polgármester: Ezen a ponton belül tárgyalnunk kell a Tengelic-Kishídja 22 kV-os 
légvezeték leágazás és transzformátorállomás átépítésének tulajdonosi hozzájárulásáról. Megkérem 
Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
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Tolnai Lászlóné jegyző: Erről már döntött a képviselő-testület 2011. márciusában. Mivel több, mint 
egy év eltelt, nyilatkozni kell, hogy a tavalyi határozatban kiadott tulajdonosi hozzájárulás fennáll-
e. Felvettem a kapcsolatot a cég képviselőjével, aki azt mondta, hogy a határozatnak azt kell 
tartalmaznia, hogy a tulajdonosi hozzájárulást fenntartja a testület.  
 
 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 
 81/2012. (X.16.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását továbbra is 
fenntartja ahhoz, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt megbízásából a Péter-Bau 
Bt által készített Tengelic-Kishídja 22 kV-os légvezeték leágazás és transzformátorállomás 
átépítése tárgyú terv kivitelezéséhez az PB-10-023/É v2 építési rajz és műszaki leírás alapján  
a tengelici 0439 hrsz-ú közutat, a 0257 hrsz-ú közutat, valamint a 0250/1 hrsz-ú  földutat  
igénybe vegye. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 

10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
 
Gáncs István polgármester: A holnapi napon születik meg a döntés a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítványhoz beadott pályázatunkról, melyet a Polgármesteri Hivatal 
átalakítására/felújítására nyújtottunk be. Ezt a pályázatot már egyszer elutasították. Ha elnyerjük, a 
felújítás csak jövőre fog elkezdődni, viszont a közbeszerzést az idei évben le szeretnénk 
bonyolítani.  
 
Az útfelújítást végző kivitelező céggel szeretnénk több munkát elvégeztetni. Ilyen például a két 
iskola épület közötti rész aszfaltozása. Aztán a Petőfi u. 18. szám alatti ingatlanon egy parkoló 
kialakítása (zúzottkővel leszórni a területet). Egy régi kérés volt, hogy a ravatalozó melletti rész, 
illetve az esőbeálló alatt le legyen térkövezve. A temetőben még a parkoló füves területének 
géderezése, valamint zúzott köves bejárók készítése. Illetve a Gindli utca vége vízelvezető árok 
tisztítása kb. 200 folyóméter szakaszon, amely egyben a Rákóczi u. vízelvezető területéhez 
kapcsolódik. Ezekre a munkákra kb. 4 000 e Ft áll a rendelkezésünkre. A fent említett munkákról 
tárgyalunk a kivitelezővel.  
 
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

kmft 
 
 

 
   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyző 


