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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 13-án 
megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem 
 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kajsza Béla    alpolgármester 

Bátainé Réti Márta   képviselő 
Jilling Tibor    képviselő 

   Kászpári György   képviselő 
Szijártó József    képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
   Tolnai Lászlóné   jegyző 
                        Barabás Ildikó    gazd.üi. 
 
Távolmaradását bejelentette:  
 

Gáncs Tamás 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. 
 
 
Napirend előtt:  
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett 
intézkedésekről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester:  
-76/2012. A képviselő-testület elfogadta a hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott 
hivatásetikai alapelveket. Az alapelvekről szóló szabályzatot minden köztisztviselő megkapta. 
  
-77/2012. A képviselő-testület elfogadta a Központi Ügyeleti Társulás 2012. I. félévi pénzügyi 
helyzetéről szóló beszámolót. Az elfogadásról szóló határozatot megküldtük Szekszárdra az 
Egészségügyi Gondnokságnak. 
 
-79/2012.  A Képviselő-testület szándéknyilatkozatát fejezte ki a Paksi Kistérségi Társuláshoz 
való csatlakozásról 2013. január 1. napjától. A döntésről szóló határozat kivonatot a Paksi 
kistérséghez elküldtük. 
 



 3 

-80/2012. A képviselő-testület megtárgyalta a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodást és 
elfogadta. A polgármester által aláírt megállapodást eljuttattuk a Kormányhivatalhoz. 
 
-81/2012. A képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulását továbbra is fenntartja ahhoz, hogy az 
E.On a  Tengelic-Kishídja 22 kV-os légvezeték leágazás és transzformátorállomás átépítési 
munkálatai során igénybe vegye a tengelici 0439 a 0257 valamint a 0250/1 hrsz-ú közutat. 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
82/2012. (XI.13.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 76/2012., 
77/2012., 79/2012., 80/2012., és a 81/2012.   számú lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, 
képviselő-társaimat. 
Az egyebek napirendi pontban módosítani kell a közbeszerzési-tervet, tulajdonosi hozzájárulást 
kell adni a Tolna, Vízmű KÖF hálózat kiváltásához a tolnai 799 hrsz-ú ingatlanra, dönteni kell a 
könyvári szolgáltatásról, egy szántó haszonbérbeadásáról, illetve a háziorvosi központi ügyeleti 
társulásból való kilépésről. 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:                    Előterjesztő: 
        
1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Gáncs István 
                polgármester 
 
2./ A 2012 évi költségvetés I-III. negyedévi helyzetéről beszámoló   Gáncs István 
                polgármester 
 
3./ Tengelic Község természeti értékeinek védelméről szóló rendelet-  Tolnai Lászlóné 
     tervezet megtárgyalása        jegyző 
         
4./ A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása     Tolnai Lászlóné 
                             jegyző 
 
5./ Közbeszerzési szabályzat-tervezet megtárgyalása     Gáncs István     
             polgármester 
6./ Egyebek           
 
7./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
 
       
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A 
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 
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Napirend tárgyalása:  
 
 
1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
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. Megkérem Barabás 
Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: A működési bevételek előirányzata 3 735 e Ft-tal nő. Az 
idegenforgalmi adó bevétel után igényelt állami támogatás összegéből 450 e Ft-tal csökken, ez a 
júliusi normatíva lemondás miatt alakul így. Egyéb központi támogatás előirányzata 800 e Ft-tal 
nő, ez a 2012. évi bérkompenzációra kapott támogatás összege. Az egyéb működési bevételek 
előirányzata 3 385 e Ft-tal nő. A rászorultak részére fizetett a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatásra 1 148 e Ft-ot kaptunk, ami kifizetésre került a 
jogosultak részére. A közfoglalkoztatásra kapott támogatás 2 237 e Ft-tal nő. 
A óvoda épület tetőfelújítására pályázaton nyertünk felhalmozási bevételt. A pályázat 
elszámolása megtörtént, a pénzt kiutalták a részünkre, ez 3 606 e Ft-ot jelent. 
 Az előző évi pénzmaradvány elszámolása most történt meg. A költségvetés tervezésénél a 
74 454 e Ft-ból 26 757 e Ft nem került betervezésre, ennek egy része működési, másik része 
pedig felhalmozási pénzmaradvány.  
A költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 34 098 e Ft-tal nő. 
 
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: 
 

18/2012. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló 3/2012. (II.16.) 
számú rendelet módosításáról szóló 18/2012. (XI.14.) számú rendeletet az eredeti 
előterjesztésnek megfelelően. 
 
 
2./ A 2012 évi költségvetés I-III. negyedévi helyzetéről beszámoló 
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. Megkérem Barabás 
Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: A működési bevételek 80,68%-ban teljesültek. Az 
időarányos teljesülés 75 % lenne. Itt eltérések jelentkezhetnek, a helyi adóbevétel magasabban 
teljesült, mint az időarányos, ez a fizetési sajátosságból adódik. Az állami finanszírozás a 
törvényben meghatározottak szerint érkezik. A felhalmozási bevételeknél az idei évben az 
óvodatető felújítására elnyert pályázati összeg, illetve az Önkormányzat által nyújtott 
kamatmentes szociális kölcsön visszafizetése jelenik meg. A költségvetési bevételek összesen 
197 809 e Ft, a teljesülés 80,98 %.  
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A kiadási oldalon a működési kiadások 59,07%-ban, a felhalmozási kiadások 66,85%-ban 
teljesültek. Igyekszünk továbbra is így gazdálkodni, hogy jelentősebb pénzmaradvánnyal 
kezdhetjük a következő évet. 
 
Mivel 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 
 83/2012. (XI.13.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2012. évi gazdálkodás I-
III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót az eredeti előterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
3./ Tengelic Község természeti értékeinek védelméről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása  
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Farkas Dénes tengelici lakos kezdeményezte az „ötház”nál álló 2 db több, mint száz éves 
kocsányos tölgy helyi védetté nyilvánítását.  
A rendelet elfogadásával a védelem alatt álló természeti értékeket meg kell jelölni. A megjelölés 
egy tábla kihelyezésével fog megtörténni. Szerencsére a jelenlegi útfelújítás a két fát nem érinti. 
A védetté nyilvánítás tényét a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. Mivel a 
képviselő-testület már tárgyalta a két fa védetté nyilvánítását ezért más nem kívánok elmondani a 
témával kapcsolatban. 
 
Mivel 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:  
 

19/2012. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta Tengelic Község természeti értékeink helyi védelméről szóló 
19/2012. (XI.14.) számú rendeletet. 
 
 
4./ A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Tolnai 
Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 
szóló kormányrendelet szerint a helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a 
tárgyévet megelőző év november 15-ig jóvá kell hagynia a képviselő-testületnek. A következő 
évben a 2013. január 1. napjától hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
törvény szerint már decemberre tolódik ez az időpont. A belső ellenőrzés része a belső 
kontrollrendszernek. A jegyző köteles- a jogszabályok alapján meghatározott – belső 
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kontrollrendszert működtetni. A következő évi ellenőrzés tárgya a belső kontrollrendszer 
kiépítése és működtetése lenne. Ezt a területet kockázati tényezőként vettük figyelembe. 
Szeretnénk, ha az önkormányzattól független személy vizsgálná meg ezt a területet. Az ellenőr 
személyét még nem ismerjük, eddig a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által 
megbízott kft végezte az ellenőrzést. Ettől a kft-től kaptunk is árajánlatot és arról tájékoztattak 
minket, hogy a jövőben is szívesen elvállalnák az ellenőrzést. De erről majd egy másik testületi 
ülésen kell dönteni.  
 
Gáncs István polgármester: A belső ellenőrzés finanszírozása az elmúlt években a Szekszárd és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulást megillető kistérségi normatívából történt. 
Önkormányzatunk 2012. december 31. napjával kilép a kistérségi társulásból és 2013. január 1. 
napjával a Paksi Többcélú Kistérségi Társuláshoz csatlakozunk. Pár információt elmondanék a 
csatlakozásról. A mai napon elfogadták csatlakozásunkat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 
ülésén. A Paksi Kistérséghez sokkal kevesebb település tartozik, mint a Szekszárdihoz. A Paksi 
Kistérség esetében a paksi polgármesteri hivatal kistérségi osztálya végzi a munkaszervezet 
feladatait. Mindenképpen szeretnénk csatlakozni a Paksi Kistérséghez az orvosi ügyelettel. 
Érdeklődtünk még a pedagógiai szakfelügyelet felől is. Amit sajnálok, hogy a Paksi társulás - 
szemben a Szekszárdi társulással - nem fog számunkra pályázatokat készíteni, minden település 
maga oldja meg ezt a feladatot.  
 
Más 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 
84 /2012. (XI.13.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
A Képviselő-testület Tengelic Község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési 
tervét elfogadja a mellékletben foglaltak szerint. 

 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 
 
5./ Közbeszerzési szabályzat-tervezet megtárgyalása  
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. Megkérem Tolnai 
Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Tengelic Község Önkormányzatának jelenleg hatályos többször 
módosított Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
rendelkezéseinek figyelembe vételével készült. 2012-ben egy új közbeszerzési törvény lépett 
hatályba. A fenti jogszabályi változás és az, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítására is 
közbeszerzést kell kiírni, indokolja, hogy a Képviselő-testület új Közbeszerzési Szabályzatot 
alkosson. Az előterjesztéshez csatolt Közbeszerzési Szabályzat tervezet – elfogadása esetén – 
2012. november 15-én lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a jelenlegi szabályzat. Az új 
szabályzat a törvény előírásait tartalmazza. A következőket tartalmaznia kell a szabályzatnak: Az 
ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső 
ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, 
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valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, 
összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. 
Kiemelném azt, hogy az új szabályzat szerint képviselő nem lehet Bíráló Bizottsági tag, illetve 5 
fő helyett 3 főre csökken a tagok száma.  
 
Mivel 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 
85 /2012. (XI.13.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tengelic Község Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatát – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: polgármester 

 
 
6./ Egyebek 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Minden évben kell egy közbeszerzési tervet készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A 
terv elfogadásakor még nem tervezte az önkormányzat közbeszerzés indítását. A közbeszerzési 
tervet módosítani kell, amennyiben az elfogadást követően közbeszerzési igény vagy egyéb 
változás merül fel. Mivel a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a polgármesteri 
hivatal felújítására, átalakítására vonatkozó benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek 
ítélték, így 18.000.000.-Ft összegű támogatást határozott meg. Az átalakítás, felújítás az alábbi 
tevékenységek megvalósítását tartalmazza: homlokzatfelújítás, nyílászárók cseréje, nyílászárók 
felújítása, festés, akadálymentesítés, vizesblokkok felújítása, akadálymentesítése, 
fűtéskorszerűsítés, tetőfelújítás. A felújítás bruttó költsége kb. 28 000 e Ft, a pályázathoz 
szükséges önerő kb. 9 000 e Ft.  
Tárgyalásos közbeszerzési eljárást szeretnénk majd lebonyolítani. A tervek szerint 3 céget 
szeretnénk meghívni. A bírálat során fontos szerepe lesz a cég által adott költségvetésnek, a 
garancia idő hosszának. A szerződés teljesítésének várható időpontja 2013. június. 
A pályázatnál lehetőségünk van a 18 000 e Ft 50%-ig előleget lehet igényelni, amit mi igénybe is 
szeretnénk venni.  
 
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 
 86/2012. (XI.13.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati beszerzésekre 
vonatkozó módosított 2012. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. 
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Gáncs István polgármester: Tulajdonosi hozzájárulásról kell döntést hozni egy 22 kV-os 
légvezeték földkábelre való kiváltásához. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, mondjon pár szót a 
hozzájárulással kapcsolatban. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Tulajdonosi hozzájárulást kell adni a tolnai 799 hrsz-ú ingatlanra. Ezen 
az ingatlanon van a Tolna, Vízmű épülete. Az érintett ingatlanban van tulajdoni részünk. A 
tulajdoni részt már felajánlottuk eladásra, de nem valósult meg az eladás. A légvezeték a fent 
említett ingatlanon veszélyesen alacsony, megközelíti a Tolna Vízmű irodaépületét. A 
légvezetékes hálózatot földkábelessé szeretnék átalakítani. Jogszabály alapján a tulajdonosoknak 
hozzájáruló nyilatkozatot kell adni.  
 
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 
87 /2012. (XI.13.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a tolnai 799. hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosa, tulajdonosi hozzájárulását adja a KÖZ-MEG-VILL kft. által készítet KVM-
2012-40 számú nyomvonal-kijelölési dokumentáció alapján  a Tolna, Vízmű KÖF hálózat 
kiváltásához.  
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 

 
 
Gáncs István polgármester: A következő döntést a községi könyvtár működtetéséről kell 
meghozni.  
A kettős funkciójú nyilvános könyvtár jelenleg mozgókönyvtárként funkcionál. 2013-től a 
mozgókönyvtári normatíva megszűnik, így a könyvtár működtetését más formában kell 
biztosítani. Megállapodást köthetünk a megyei könyvtárral, így továbbra is tudnánk biztosítani a 
könyvtári ellátást. A költségvetési törvény tervezete szerint az önkormányzat a nyilvános 
könyvtári ellátás és a közművelődési feladatokhoz lakosságszám alapján kb. 1.100.-Ft/ fő 
támogatást kapna. Tengelic esetében tehát kb. 2 600 e Ft-ot. Ez fedezi a könyvtáros bérét.  
Ha megállapodást kötünk december 31-ig a megyei könyvtárral a mozgókönyvtári szolgáltatás 
igénybevétele ingyenes lesz. Van-e valakinek kérdése? 
 
Szijártó József képviselő: A fenti támogatás az eddig kapott mozgókönyvtári normatívához 
képest alacsonyabb?  
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az idei évben szétbontották a normatívákat és ilyen 
jogcímen még nem kaptunk. A mozgókönyvtári normatívaként egy évben kb. 600 e Ft-ot 
kaptunk. A közművelődési feladatokra kapott támogatás eddig nem volt külön nevesítve.  
Van egy kiegészítő normatíva, amit a megyei könyvtár igényelhet a kistelepülések után, akikkel 
megállapodást kötött. Ebből mekkora összeg jutna településünkre nem tudjuk.  
 
Gáncs István polgármester: Javasolom a könyvtár szolgáltató helyként tovább működtetését és a 
szolgáltatási szerződés megkötését a megyei könyvtárral.  
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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 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
88 /2012. (XI.13.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

Községi Könyvtárat továbbra is szolgáltató helyként kívánja működtetni. A nyilvános 
könyvtári szolgáltatásokat a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtártól rendeli meg.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Gáncs István polgármester: Kulcsár Zsolttól a következő kérelem érkezett:  
„Alulírott Kulcsár Zsolt Kajdacs, Petőfi S. u. 26. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a 
képviselő-testülethez, hogy a haszonbérletbe szeretném venni a Jásnosmajorban elhelyezkedő 
Tengelic 0279/24 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú szántót.”  
A szántó területe 6687 m2 és 11,64 AK értékű. Ezt a területet jelenleg is bérlik, viszont a mostani 
bérlő fel szeretné mondani a szerződést 2012. december 31-el, így Kulcsár Zsoltnak 2013. január 
1-jével bérbe tudjuk adni. 
 
Mivel 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 
89 /2012. (XI.13.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő tengelici 0279/24 hrsz-ú szántó elnevezésű ingatlan 
Kulcsár Zsolt Kajdacs Petőfi S.u.26. szám alatti lakos részére haszonbérbe adásra 
kerüljön az alábbi feltételekkel: 

• bérlet időtartama: 2013. január l napjától 2017. december 31. napjáig 
• bérleti díj éves mértéke: 23.280.-Ft 
• a bérlő a bérleti díjat minden év szeptember 15. napjáig köteles megfizetni bérbeadó 
részére 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Gáncs István polgármester: Döntést kell hozni még a háziorvosi központi ügyeleti társulásból 
való kilépésről. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, mondjon pár szót kilépéssel kapcsolatban. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A megállapodás felmondásáról szóló döntést a képviselő-testületnek a 
társulásokról szóló törvény alapján 6 hónappal, a háziorvosi központi ügyeleti társulással kötött 
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megállapodás alapján pedig legalább három hónappal korábban meg kell hozni és a társulás 
tagjaival közölni. Sajnos ezekből a határidőkből „kifutottunk”, annál is inkább, mivel a jelenlegi 
jogszabály alapján év végén lehet kilépni a társulásból. Mivel a Paksi járáshoz fogunk tartozni és 
jövő júniusban egyébként is felül kellene vizsgálni a társulás megállapodásokat, ezért meg 
kellene próbálni a kilépést 2012. december 31. napjával. Erről kell hozni egy határozatot, 
miszerint a képviselő-testület kezdeményezi a háziorvosi központi ügyeleti társulásból 2012. 
december 31. napjával történő kilépést.  
 
Gáncs István polgármester: Ha nem léphetünk ki az idei évben, akkor a következő évben újra 
fogjuk kezdeményezni júniusban.  
 
Mivel 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 
90 /2012. (XI.13.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata képviselő-testülete kezdeményezi a háziorvosi központi 
ügyeleti társulásból 2012. december 31. napjával történő kilépést. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Németh István budapesti lakostól kaptunk egy ajánlatot, melyet 
felolvasnék:  
„Gáncs István polgármesterrel megegyeztünk, hogy a 2013-as költségvetés terhére felajánlom 
megvételre az önkormányzatnak a Tengelicen fekvő ingatlanom 1 100 e Ft-ért. Tulajdonos 1/1 
hányadban Németh István Sándor. Ingatlan adatai: tengelic belterület 511 hrsz-ú ingatlan, 7054 
Tengelic Aradi u. 3., 1373 m2 területű, lakóház, udvari gazdasági épület. Várom döntésüket. 
Kérem, határozatukról mielőbb értesítsenek.” 
Határozatot nem kell hozni a vételről. Válaszolva a megkeresésre értesítem Németh Istvánt arról, 
hogy a 2013. évi költségvetés tervezésekor foglalkozni fogunk az ingatlan megvásárlásával.  
 
 
7./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
 
 
 
A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

kmft 
 
 

 
   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyző 


