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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 13-án
megtartott üléséről.

J EGYZŐKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 13-án
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Faluház - ülésterem

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné
Schmidt Mária
Huber Péterné

jegyző
művelődésszervező
tagóvoda 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:
-87/2012. A képviselő-testület, mint a tolnai 799 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi
hozzájárulását adta a Tolna Vízmű KÖF hálózat kiváltásához.
Az erről szóló határozatot a tervezőnek elküldtük.
-88/2012. A képviselő-testület a községi könyvtárat továbbra is szolgáltatóhelyként kívánja
működtetni. A könyvtári szolgáltatásokat a Szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtártól rendeli
meg. A szolgáltatási szerződést a polgármester és a megyei könyvtár képviselője már aláírta.
-90/2012. A Képviselő-testület kezdeményezte az önkormányzat kilépését a háziorvosi központi
ügyeleti társulásból. A határozatot már az egészségügyi gondnokságnak elpostáztuk.
92/2012. A képviselő-testület elfogadta a Tengelic Községért Közalapítvány 2011. évi
működéséről szóló beszámolót. A döntésről az értesítést a kuratórium elnöke megkapta.
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94/2012. A képviselő-testület úgy döntött, hogy benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó programjára, s egyben elviekben támogatja egy hátrányos
helyzetű nyolcadik osztályos tanuló részvételét is a pályázaton. A pályázat benyújtásra került.
Tengelic Község Önkormányzatának
96/2012. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 87/2012.,
88/2012., 90/2012., 92/2012., és a 94/2012. számú lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt,
képviselő-társaimat, illetve a két megjelent meghívottat.
Javasolom a Zomba Körzeti Intézményi Társulás megszüntetéséről szóló napirendi pontot
vegyük fel a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz 6. pontként, a Tengelici Mézeskalács
Óvoda Alapító Okiratának megtárgyalását 8. pontként, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalását 9. pontként. Az
egyebek napirendi pontban tárgyalnunk kell az Alsótengelic KG I 22 kV-os vezeték átépítésével
kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulást, Jókai Istvánné termőföldre vonatkozó haszonbérleti
szerződésének ügyét, a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos ügyet,
a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2000(IX.15) számú rendelet mellékletében
meghatározott díjmértékek felülvizsgálatát.
A polgármester az elhangzott módosítással a napirendre az alábbi javaslatot teszi:
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Tolnai Lászlóné
jegyző

2./ Tengelic Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
módosítása

Gáncs István
polgármester

3./ Beszámoló a szociális szolgáltatásokról (tanyagondnok, étkeztetés)

Tolnai Lászlóné
jegyző

4./ Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról

Gáncs István
polgármester

5./ A képviselő-testület 2013. évi munkatervének meghatározása

Gáncs István
polgármester

6./ Zomba Körzeti Intézményi Társulás megszüntetésének megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

7./ Beszámoló a Faluház és könyvtár 2012. évi munkájáról

8./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda Alapító Okiratának megtárgyalása
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Schmidt Mária
művelődésszervező
Gáncs István
polgármester

9./ A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Tolnai Lászlóné
jegyző

10./ Egyebek
11./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
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 módosítással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és a következő módosítással elfogadásra
javasolja:
„Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezet
10.§.(1) bekezdését az alábbiak szerint javasolja módosítani.
A rendeltetésszerű vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás érdekében a Képviselő-testület
a) 2 évre szóló középtávú és
b) 5 évre szóló hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít.”
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: 2011. december 31-én hatályba lépett a nemzeti vagyonról szóló
törvény, ami miatt az önkormányzat hatályos vagyonrendeletét felül kell vizsgálni. A vizsgálat
alapján egy új vagyonrendelet megalkotása vált szükségessé.
A rendelet-tervezetben az általános rendelkezéseknél szerepel, hogy a rendelet hatálya az
önkormányzat tulajdonában lévő minden vagyonra kiterjed. Az önkormányzat tulajdonában lévő
önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről a lakbérek mértékéről szóló önkormányzati
rendeletben nem szabályozott kérdésekben e rendeletet kell alkalmazni. A 2. §. az önkormányzati
vagyon, a vagyon nyilvántartását határozza meg. Külön mellékletbe kerültek a törzsvagyon és az
üzleti vagyonelemek. A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
vagyonelemekből áll. A vagyon nyilvántartását eddig is vezették a gazdálkodási ügyintézők a
vagyonkataszterben. Ennek felelőse a jegyző.
A tulajdonosi jogok gyakorlója a képviselő-testület, melynek képviseletét a polgármester látja el,
illetve ő gondoskodik az önkormányzat jogi képviseletéről is. A rendelet hatálya alá tartozó
vagyon működtetésének feladatát továbbra is a Polgármesteri Hivatal fogja ellátni.
A vagyonkezeléssel összefüggő alapvető szabályokat az a nemzeti vagyonról szóló törvény
rögzíti.
A vagyonkezelői jog létesíthető lehet ellenérték fejében vagy ingyenes. Ha az önkormányzat úgy
dönt, hogy kiad valamit vagyonkezelésbe, akkor az érték meghatározására jogosultsággal
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rendelkező szakértőtől szakvéleményt lehet kérni. A nemzeti vagyonról szóló törvény felsorolja,
hogy mely vagyonkezelőknek lehet ingyenes vagyonkezelői jogot átengedni.
A rendelet-tervezet tartalmazza a vagyonkezelői szerződés tartalmi elemeit is. Leírásra került
még a vagyonkezelés ellenőrzése.
A nemzeti vagyonról szóló törvény írja elő, hogy az önkormányzatoknak közép-és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet kell készíteni, a terv tartalmára és időtartamára konkrét előírás nincs,
azt az önkormányzat szabadon határozza meg. A tervezet az időtartamokra 3 és 6 évet javasolt.
Ahogy a polgármester úr is mondta a pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet és
módosítást javasol az évek meghatározásában.
A következő, amit kiemelnék az a vagyonhasználat. A törvény kimondja, hogy tulajdont
hasznosítani csak természetes személynek vagy átlátható szervezetnek lehet. A nemzeti
vagyonról szóló törvény felsorolja, melyek az átlátható szervezetek.
A tervezet következő §-a, arról rendelkezik, hogy a nettó 2.000.000 forint értékhatárt meghaladó
vagyonelemet csak versenyeztetés útján az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasznosítani. Ez az összeg a még
hatályos rendeletünkből került átemelésre. A versenyeztetést a rendelet-tervezet 4. mellékletét
képező Pályáztatási Szabályzat előírásai szerint kell lebonyolítani. A képviselő-testület
határozattal jelöli ki a hasznosításra szánt vagyonelemet. Az (5) bekezdés alapján a képviselőtestület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok hasznosítására vonatkozó bérleti és
használati díjakat. A (7) bekezdésben az szerepel, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény
rendelkezik arról, hogyan lehet ingyenesen használatba adni egy vagyont. Ennek feltétele, hogy
nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához
szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.
A tervezet 6. alcíme a vagyonértékesítés szabályait foglalja magába. A rendelet hatálya alá
tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre meghatározott
tartalommal. Ingatlan elidegenítése előtt értékbecslést kell készíttetni, ami nem lehet 3 hónapnál
régebbi. Meghatározásra került, hogy vagyon tulajdonjogát átruházni ingatlan esetén nettó 3
millió forint, ingó dolog esetén nettó1 millió forint értékhatár felett csak versenyeztetés útján
lehet a pályázati szabályzat előírásai alapján. Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát
ingyenesen átruházni kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvény13.§-ában foglaltak figyelembe
vételével lehet.
A 17. §-ban a vagyonszerzés szabályai szerepelnek. A vagyonszerzés szabályozására azért van
szükség, hogy az önkormányzat az így kapott vagyon miatt ne kerüljön hátrányos helyzetbe, és
mindig mérlegelésre kerüljön a felajánlott vagyon átvételével kapcsolatos kötelezettségek
mértéke, annak vállalhatósága.
A tervezet 8. alcíme az önkormányzati követelés elengedéséről szól. Az önkormányzat
követeléseiről való lemondás jogát a képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb
követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés eléri az 100.000,- Ft összeghatárt.
A lemondás jogát a polgármester gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések
vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés nem éri el az előbb említett értékhatárt, illetve
a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekről való lemondás jogát értékhatár nélkül.
Ebben a §-ban szerepelnek azok az esetek, amikor a követelésről részben vagy egészben le lehet
mondani.
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. A már említett pénzügyi bizottság módosító
javaslatának elfogadására azért lenne szükség, mert a mostani időszakban nagy mértékben és
gyorsan változnak a dolgok. E miatt kevesebb tényezőt kellene figyelembe venni a tervek
készítésekor. Ez sajnos nem jó, mert mostanában sok változás több bizonytalanságot és munkát
eredményez. A középtávú terv készítésénél, ezért javasolt 3 év helyett 2 évet a pénzügyi
bizottság. A hosszú távúnál 6 év helyett 5 évet javasol a bizottság, ami azért jó, mert nem nyúlik
át kettő önkormányzati cikluson a terv.
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A tervezet 18. §-val - az önkormányzat követelés elengedése - kapcsolatban mondanám, hogy
nekem még ilyen ügyem nem volt, csak olyan, hogy részletfizetést engedélyeztünk. Az
önkormányzat követeléseiről való jog lemondásánál azért 100.000,- Ft összeghatár lett
meghatározva, hogy a képviselő-testületet ne kelljen a kisebb összegű tartozások miatt
összehívni, illetve mert ez összeg alatti tartozásoknál a behajtás általában sikeres.
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
97/2012. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi Bizottság által
benyújtott alábbi módosító indítványt:
„Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezet
10.§.(1) bekezdését az alábbiak szerint javasolja módosítani.
A rendeltetésszerű vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás érdekében a Képviselő-testület
a) 2 évre szóló középtávú és
b) 5 évre szóló hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít.”

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:
21/2012. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 21/2012. (XII.15.) számú rendeletet.

2./ Tengelic Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: 2013. január 1. napjával hatályba lép a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény. E törvény egyes rendelkezései miatt
szükséges a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 2013. január 1. napjával.
A módosítás érinti egyrészt az alapító okirat bevezető részét, amely a jogszabályi hivatkozásokat
tartalmazza, a hivatal elnevezését, amely az új törvény szerint a polgármesteri hivatalok esetében
egységes lesz: (település neve) -i Polgármesteri Hivatal, a vezető kinevezésének rendjét,
miszerint a jegyző munkáltatója a képviselő-testület helyett a polgármester lesz, valamint a
foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyaival kapcsolatos jogszabályok megjelölése is
változik.
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Gáncs István polgármester: Azt el szeretném mondani azzal, hogy nem a képviselő-testület lesz a
jegyző munkáltatója, hanem a polgármester nagyon sok településen feszültséget okozhat. Sok
helyen fog fennállni az a helyzet, hogy esetlegesen egy középfokú végzettséggel rendelkező
polgármester (nem minősítve az iskolai végzettséget) fogja elmagyarázni a jegyzőnek mit és
hogyan csináljon. És ha ez nem tetszik a jegyzőnek, akkor nagy valószínűséggel elbocsátja. Ez
szerintem nem lendíti előre a működést. Szerencsére nálunk ez nem így van.
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
98 /2012. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét képező
Tengelic Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítását és a határozat 2. sz.
mellékletét az egységes szerkezetbe foglalt 2013. január 1. napjától hatályos Tengelici
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát jóváhagyja.
2. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosításnak a költségvetési
szervek törzskönyvi nyilvántartásán történő átvezetéséről.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző

3./ Beszámoló a szociális szolgáltatásokról (tanyagondnok, étkeztetés)
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Mivel az előterjesztés nagyon részletes és minden képviselő át tudta tanulmányozni, ezért nem
mondanék hozzáfűzni semmit.
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
99/2012. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi szociális alapszolgáltatásokról
szóló beszámolót elfogadja.

4./ Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Nem olvasnám fel a beszámolót. Azt elmondanám, hogy az előző évhez hasonlóan a 2012. évben
is igyekeztünk a közfoglalkoztatást úgy megszervezni, hogy minél több ellátott teljesíteni tudja ez
által a 30 napos munkavállalási kötelezettséget. A pénzügyi terhek pályázatonként eltérően
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alakultak. A támogatás mértéke 75% és 100% között változott. Ha magasabb mértékű támogatást
kapnánk, több embert is tudnánk foglalkoztatni. A közfoglalkoztatási bér és annak 50%-os
mértékű járulékainak fedezetére az önkormányzat által biztosított forrás kb. 2,7 millió forint, a
központi költségvetésből kb. 4,3 millió forint. A pályázatok lehetőséget biztosítottak közvetlen
költségek elszámolására. Ilyen címen kb. 55 e Ft összeget költöttünk a munkavégzéshez
szükséges védőruházatra.
Akik nem kerültek be a közfoglalkoztatási rendszerbe, azok a 30 napos munkavégzési
kötelezettséget önkéntes munkával is tudják teljesíteni. Önkormányzatunk is szervez önkéntes
munkát.
Az idei évhez hasonlóan a 2013-as évben szeretnénk részt venni pályázatokon a
közfoglalkoztatás finanszírozására.
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
100 /2012. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi
közfoglalkoztatásáról szóló beszámolót elfogadja.

5./ A képviselő-testület 2013. évi munkatervének meghatározása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A munkaterv a 2012-es évihez hasonló formában készült. A munkaterv négy negyedévre bontja
le a képviselő-testület feladatait. Bizottságokat nem szüntetünk meg, továbbra is a pénzügyi és a
szociális bizottság fog működni.
Tolnai Lászlóné jegyző: A munkatervben két új feladat van. Az egyik februárban a kitüntető cím
adományozásáról szóló döntés. A másik pedig törvényi előírás alapján, most már minden évben
kötelező a polgármesteri hivatal tevékenységéről beszámolót tartani.
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
101/2012. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét a jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
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6./ Zomba Körzeti Intézményi Társulás megszüntetésének megtárgyalása
Előterjesztő:
Gáncs István polgármester: A társulás megszüntetetésére nagy mértékben köznevelési
intézmények állami fenntartásba vétele miatt van szükség.
Az óvoda az önkormányzat fenntartásába fog kerülni. Önálló költségvetési szerv lesz. Az
iskolával kapcsolatos szakmai dolgok valószínűleg a bonyhádi tankerülethez kerülnek, az
ingatlanokkal, a szerződésekkel kapcsolatos feladatok, pedig a paksi tankerülethez kerülnek.
A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2013. január l-i hatállyal fog megszűnni. Megkérem
Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Egy a társulási megállapodás megszüntetéséről szóló dokumentumot kell
elfogadnia a testületnek. Többek között a következőket tartalmazza e megállapodás:
A felek elhatározzák, hogy a társulást egyrészt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 74.§. és a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. tv. 2.§.-ában foglaltak alapján,
másrészt a helyi óvodai nevelés, mint kötelező önkormányzati feladatellátás más formában
történő ellátása érdekében 2013. január 1-i hatállyal megszüntetik. A felek megállapítják, hogy a
társulásnak az oktatási-nevelési intézményétől elkülönített saját tulajdonú ingatlan-vagyona
nincs. A társulás tulajdonát képező ingóvagyont a jelen megállapodás 2. sz. melléklete
tartalmazza. A társulás megszűnése után átadásra kerül a vagyonnyilvántartásról készült anyag, a
dolgozók személyi anyagai, a lezárt és még futó projektekről szóló dokumentációk.
Továbbá a felek kijelentik, hogy a társulás tekintetében a feleknek egymás iránt semmiféle
vagyoni követelése nincs. A felek megállapítják, hogy a társulásnak foglalkoztatottja nincs, a
megszüntetés társulási szinten munkajogi jogviszonyt nem érint. A felek megállapítják, hogy a
társulásnak folyamatban lévő vagy el nem számolt pályázata nincs. A felek tudomásul veszik,
hogy az intézményi 2012. évi költségvetési elszámolás még nem történt meg, annak elszámolását,
beszámolóit és az azzal kapcsolatos teendőket Zomba Község Önkormányzat viseli, illetve a
zárszámadást is ő készíti el. Zomba Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a
társulás működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről és kezeléséről gondoskodik, szükség
esetén azokról vagy tartalmaikról bármely tagönkormányzatnak vagy az intézményi jogutódnak
adatot vagy információt ad. A felek tudomásul veszik, hogy a társulás által fenntartott
intézményt, a társulás tanácsa megszüntette. Erről van egy megszüntető okirat.
A felek az oktatási-intézmény megszüntetése tárgyában az alábbiakat állapítják meg:
- Az intézményi megszüntető okirat jelen megállapodás 1. mellékletét képezi.
- Az oktatási-nevelési intézménynél a kötelező közoktatási közszolgáltatási feladatokat ellátó
foglalkoztatottak esetén – a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvény alapján- a munkáltató személyében
változás következik be. Valamennyi foglalkoztatott munkáltatója- jogutódlás útján – 2013. január
1-i hatállyal a Klebesberg Intézményfenntartó Központ. A nem közoktatási feladatellátás során
foglalkoztatottak munkáját – jogutódlás folytán – jelen megállapodás 2. sz. mellékletében
meghatározzak szerint a területileg illetékes helyi önkormányzat.
Gáncs István polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Szijártó József tagiskola vezető: Sokan kérdezhetnék, hogy miért járulunk hozzá a társulás
megszüntetéséhez, amikor mi kezdeményeztük a belépést. Igazából erre törvényi kötelezőség
miatt van szükség. Nagyon jól működő, számtalan pályázatot elnyert társulás volt, és
gazdaságosan tudott működni, ahogy azt mi reméltük. A társulás folyamatosan bővült.
Mint, ahogy az előző ülésen is elhangzott még sok bizonytalanság van a mi részünkről a működés
tekintetében a 2013. január 3-ai iskolakezdés kapcsán.
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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
102 /2012. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyrészt a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. Törvény 2.§-ában foglaltak, másrészt a helyi óvodai nevelés, mint kötelező
önkormányzati feladatellátás más formában történő ellátása érdekében elhatározza a Zomba
Körzeti Intézményi Társulás 2013. január l-i hatállyal történő megszüntetését egyidejűleg
elfogadja a Társulási Megállapodás megszüntetését.
2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Társulás megszüntetésével kapcsolatos
okiratok aláírására.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

7./ Beszámoló a Faluház és könyvtár 2012. évi munkájáról
Előterjesztő: Schmidt Mária művelődésszervező
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Azt elmondanám, hogy az IKSZT címbirtokosként kötelezően vállalt feladatok mellett a Faluház
működtetésénél fontos tényező az iskola és az óvoda rendezvényeinek a helyszín biztosítása. Az
iskola és az óvoda átszervezésével ez a következő évtől másképp fog történni, mint eddig.
Fontosnak tartom elmondani, hogy a Faluház udvarának átalakítása folyamatban van, ami a jövő
évi programokban csak pozitív változást hozhat. A tervek szerint kemence fog épülni az
udvarban, illetve már elkészült a 40 férőhelyes fedett rész.
A 2013-as évben hasonló összeget szeretnénk biztosítani a közművelődésre, mint idén.
2012. szeptemberétől új művelődésszervezőnk van, aki helyi lakos. Kezdő ezen a pályán, de
minden bizalom meg van iránta. A nyári hónapokban Tóthné Csapó Sára látta el a feladatokat a
Faluházban félállásban.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Szijártó József tagiskola vezető: Úgy gondolom, hogy nagy feladatot vállalt magára az új
művelődésszervező. Mint tagiskola vezető elmondhatom, hogy minden segítséget megadunk
neki, amit tudunk. Továbbra is szeretnénk bizonyos programjainkat a Faluházban lebonyolítani.
Köszönöm.
Huber Péterné tagóvoda vezető: Véleményem szerint az új művelődésszervezővel jó volt eddig is
a kapcsolatunk, reméljük a későbbiekben is így lesz. Az óvodának a második otthona a Faluház.
Ötleteimmel próbálom segíteni az óvodások kapcsán a munkáját.
Gáncs István polgármester: Köszönöm.
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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
103 /2012. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Petőfi Sándor Faluház 2012. évi
működéséről szóló beszámolót.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: polgármester
8./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda Alapító Okiratának megtárgyalása
Előterjesztő:
Gáncs István polgármester: Az óvodának az önkormányzat fenntartásába való átkerülés miatt van
szüksége alapító okiratra. Egy dolgot kértünk a tagóvoda vezetőtől, hogy tegyenek javaslatot az
óvoda nevére. A Tengelici Mézeskalács Óvoda nevet választották. Felolvasnám a névválasztásuk
indokait:
Óvodai nevelési programunk néphagyományőrzésre épül, aminek egyik visszatérő
tevékenysége a mézeskalácssütés. (Mihály nap, advent, húsvét)
A mézeskalács minden gyerek kedvence.
Meséinkben is gyakran találkozunk mézeskalácshuszárral, vásári tükrös szívvel,
mézeskalács házzal.
Úgy érezzük, hogy óvodánk is egy ilyen kis házikó, ahol minden kisgyerek és felnőtt
szívesen tölti a mindennapjait.
Nekem tetszik a választott név. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Az alapító okirat elkészítéséhez kaptunk segédanyagot a Magyar
Államkincstártól. A nemzeti köznevelésről szóló törvény is rendelkezik arról, hogy mit kell
tartalmazni az óvodák alapító okiratának. Ezeknek megfelelően készült el a tervezet. Az óvoda
javasolt új nevét mind az alkalmazottak mind a szülői munkaközösség tagjai véleményezték és
egyhangúan elfogadták.
Szijártó József tagiskola vezető: Azt elmondanám, hogy az alapító okiratban szereplő
alaptevékenységek alapján nem vállalnak a következő évtől se többet, se kevesebbet, mint ami az
eddig struktúrában volt.
Gáncs István polgármester: Köszönöm.
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
104 /2012. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
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1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2013. január 1. napjától hatályos
Alapító Okiratát.
2. A képviselőtestület megkeresi a jegyzőt, hogy gondoskodjon az Alapító Okiratnak a
költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásán történő átvezetéséről.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző

9./ A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása
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 polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló 18/2003.(XII.20.) önkormányzati rendelet szerint minden
felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 10 %-nak megfelelő mértékű
illetménykiegészítésre jogosult. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 2012. március 1.
napján lépett hatályba. E törvény azt a rendelkezést tartalmazza, hogy ezeket az
illetménykiegészítéseket csak 2012. december 31-ig lehet fenntartani. A közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzat rendeletben egységesen
valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést
állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének - a mi esetünkben – községi
önkormányzatnál legfeljebb 20%-a. Illetve a helyi önkormányzat rendeletben
illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű
köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.
A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletet hatálytalanítani kell. Viszont a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény az alábbi
átmeneti rendelkezéseket tartalmazza a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítésével kapcsolatban: „17. § A Kttv. 234. § (3)–(6) bekezdését azzal kell
alkalmazni, hogy a köztisztviselőnek a Kttv. Hatálybalépésekor érvényes illetménye nem
csökkenthető oly módon, hogy ha a helyi önkormányzat csökkenti vagy megszünteti az
illetménykiegészítést, annak a jogviszonynak a fennállásáig, amelyben a köztisztviselő számára
az illetménykiegészítést megállapították.”Ez azt jelenti, ha az önkormányzat olyan helyzetben
lenne, hogy nem tudna fizetni, a jelenlegi állás alapján nem lehet a 10%-ot megvonni. Új
köztisztviselőnek már nem lenne kötelező megállapítani a 10%-ot.
Gáncs István polgármester: Az illetménykiegészítés mértékét a képviselő-testület 2004. óta nem
változtatta meg.
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:
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22/2012. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló 22/2012. (XII.15.) számú rendeletet.
10./ Egyebek
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi pontban az első, amiről dönteni kell az egy
tulajdonosi hozzájárulás az Alsótengelic KG I 22 kV-os vezeték átépítése tárgyában. Megkérem
Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Tolnai Lászlóné jegyző: A tervező a vezetékjogi engedélyezési eljárásban a munkálatokhoz az
önkormányzattól tulajdonosi hozzájárulást kér, mivel az átépítés érinti az önkormányzat
tulajdonában lévő 0412-es hrsz-ú saját használatú földutat.
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
105 /2012. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárulását adja a
120071-12-18 azonosító számú nyomvonalrajz, valamint 120071-12-18/1 azonosító számú
átnézeti rajz alapján a Tengelic Alsótengelic KG I 22 kV-os vezeték átépítése munkálataihoz.
Határidő: Közlésre, azonnal
Felelős: polgármester
Gáncs István polgármester: A következő döntést Jókai Istvánné termőföldre vonatkozó
haszonbérleti szerződéséről kell meghozni. Közös megegyezéssel történne a szerződés
megszüntetése. A bérlő kérte a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, mivel
idős egyedül élő és nem tudja a földet megművelni.
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
106 /2012. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
0279/24 hrsz-ú szántó művelési ágú 6687m2 területű ingatlanra Jókai Istváné Tengelic
Jánosmajor Fő u.12. szám alatti lakossal 2008.12.30. napján kötött haszonbérleti szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetését 2012. december 31. napjával elfogadja.
2.A Képviselő-testület felhatalmazza a
megszüntetésére vonatkozó okirat aláírására.

polgármestert

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester
13

a

haszonbérleti

szerződés

Gáncs István polgármester: A határozatot a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjakról kell meghozni. Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Tolnai Lászlóné jegyző: Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait 2013. január l.
napjától a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény szabályozza.
Az egyik legjelentősebb változás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat érinti, amelyet
2013. január l-jétől már nem a helyi önkormányzat, hanem miniszteri rendelet határoz meg. A
törvény szerint a közszolgáltatási díjat megállapító miniszter által kiadott miniszteri rendelet
hatályba lépéséig a közszolgáltató cég a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest
legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat 2013. január 1. napjától.
Ugyanakkor lehetőség van arra, hogy a képviselő-testület 2013. december 31. napjával 1 napra
4,2 %-kal megemelje a díjakat, de 2013. január l. napjától ezt a szabályt hatályon kívül kellene
helyezni.
Az Alisca Terra Kft. megküldte a 2013. évre vonatkozó díjakat, melyekről egy határozatot
kellene elfogadni, miszerint a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a díjak 2013. január 1.
napjától 4,2%-kal megemelkedni.
Gáncs István polgármester: A miniszteri hatáskörbe való áttétellel az cél, hogy egységes díjat
szabjanak meg az ország egész területén. Ez azt jelenti, hogy ahol alacsony ott felemelik, ahol
magas ott csökkentik az díjakat. Úgy vélem mi a „közép úton” vagyunk.
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
107 /2012. (XII.12.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Alisca Terra
Regionális Hulladékgazdálkodási Kft, mint közszolgáltató a szilárd hulladék közszolgáltatás
díjait 2013. január 1. napjától 4,2 %-kal megemeli.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Az utolsó, amiről határozatot kell hozni az a temetési helyek díjainak
felülvizsgálata. Nem szeretnénk a díjakon változtatni. Nem tudjuk, hogy a temetők sorsa hogyan
fog majd változni vagy hogy egyáltalán változni fog-e. A 2013-as évtől feladatalapú támogatást
fogunk kapni a temető fenntartására, meglátjuk mire lesz elég ez a forrás.
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
108/2012. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
11/2000.(IX.15.) számú rendelet mellékletében meghatározott díjmértékeket felülvizsgálta. A
felülvizsgálat során a rendelet módosítását nem tartja indokoltnak, a díjmértékeket változatlanul
hagyja.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester
11./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
Gáncs István polgármester: Pár mondatot szeretnék mondani a víziközmű szolgáltatással
kapcsolatban. Tengelicen jelenleg a Dunaág Kft. működteti a víziközműveket. Megkerestek már
a szekszárdi térséghez tartozó vízműtől, valamint a paksitól, ugyanakkor tájékoztatót adott a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt is. Nem lesz egyszerű a döntés, hogy hova tartozzunk, mivel
szerződésünk van a Dunaág Kft-vel, amit nem lesz könnyű megszűntetni. A szerződést 2005-ben
kötöttük, ami 20 évre szól. Az egyoldalú szerződés felmondás nagyon sok jogi következménnyel
jár. A jövőben akkreditációt kell majd a szolgáltatóknak szerezni, megfelelő bekötésszám mellett
működhetnek majd tovább.
Dunaszentgyörgy, Gerjen, Pusztahencse településekkel egyszerre szeretnénk váltani, mivel
mindegyik településnek jelenleg a Dunaág Kft-vel van szerződése hasonló feltételekkel.
A jelenlegi tudomásunk szerint, ha januártól nem csatlakozunk másik szolgáltatóhoz, utána már
csak fél év múlva dönthetünk váltásról.
Abban bízunk – kivárási módszerrel -, hogy jogszabály alapján megszűnik a Dunaág Kft., mint
szolgáltató és akkor esélyt kapunk arra, hogy ahhoz a szolgáltatóhoz csatlakozunk, akihez
szeretnénk.

A Tengelici Hírmondóval kapcsolatban szeretném megköszönni Bátainé Réti Márta képviselőnek
és mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult az újság működéséhez. Mint tudják az újság Tengelic
egész közigazgatási területén kihordásra kerül minden hónapban. Az újság mellet sok hasznos
információt lehet szerezni a honlapunkról is. A honlap 2010. óta működik, azóta 38 ezer
látogatója volt.

A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést
bezárta.

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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