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Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő (később érkezett)
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné
Barabás Ildikó

jegyző
gazd.üi.

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:
- 98/2012. A képviselő-testület jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását.
A módosítást és az egységes szerkezetbe foglalt okiratot a hiánypótlás után a Magyar Államkincstár
már átvezette a törzskönyvi nyilvántartáson.
- 102/2012. A képviselő-testület elhatározta a Zomba Körzeti Intézményi Társulás megszüntetését
és egyidejűleg elfogadja a Társulási Megállapodás megszűntetését. Az erről szóló határozatot
Zomba önkormányzatának megküldtük, és a polgármester aláírta a megszüntető okiratokat.
- 104/2012. A Képviselő-testület elfogadta a Tengelici Mézeskalács Óvoda alapító okiratát. A
törzskönyvi bejegyzéshez szükséges iratokat a Magyar Államkincstárhoz benyújtottuk.
- 105/2012. A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást adott az Alsóteneglic-i KG 22kV-os
vezeték átépítéséhez, amiről a határozatot a tervezőhöz elpostáztuk.
- 106/2012. A képviselő-testület Jókai Istvánnéval kötött haszonbérleti szerződést közös
megegyezéssel megszünteti 2012. december 31. napjával. A megszüntető okirat aláírásra került.
- 107/2012. A képviselő-testület Huber Péternét 2013. január 1-től 2013. július 31-ig megbízza a
Tengelici Mézeskalács Óvoda óvodavezetői feladatok ellátására. A munkaügyi iratok elkészültek.
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- 1/2013. A képviselő-testület megbízta az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft-t a
háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátásával 2013. január 1. napjától. A feladatátadási
szerződést a polgármester aláírta a vállalkozó a szolgáltatást megkezdte.
Tengelic Község Önkormányzatának
3/2013. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 98/2012.,
102/2012., 104/2012., 105/2012., 106/2012., 107/2012. és a 1/2013.
számú lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat.
Az egyebek napirendi pontban tárgyalnunk kell az óvoda iskolatej programban való részvételéről, a
tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevők tevékenységnaplóban történő aláírásáról; a SárközDunavölgye-Siómente Egyesület támogatásáról; a Társadalmi Ellenőrző Információs és
Területfejlesztési Társuláshoz benyújtandó támogatási igényről; a részmunkaidős karbantartói
álláshely teljes munkaidősre bővítéséről; a Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság támogatási
kérelméről és a Falunap megrendezéséről és az iskolával kapcsolatos vagyonkezelési szerződésről.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Gáncs István
polgármester

2./ A köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XII.10.)
önkormányzati rendelet módosítása

Tolnai Lászlóné
jegyző

3./ A helyi iparűzési adóról szóló 10/1999. (XI.25.) számú rendelet
módosítása.

Tolnai Lászlóné
jegyző

4./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendelet módosítása

Tolnai Lászlóné
jegyző

5./ Háziorvosi szerződés módosítása

Gáncs István
polgármester

6./ Megbízás a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Gáncs István
polgármester

7./ Döntés a „Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatos tervezési és
építési munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

Gáncs István
polgármester

8./ Egyebek
9./ 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 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

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 tervek szerint ez az utolsó módosítása az önkormányzat
2012. évi költségvetésének, de előfordulhat, hogy a beszámoló elkészültével még egy módosításra
szükség lesz. Ebben a 3. számú módosításban 15 073 e Ft bevételi összegről kell rendelkezni. A
módosítást érintő tételek nagy része az államtól kapott olyan bevétel, ami eddig még nem szerepelt
az előirányzatok között. Illetve olyan plusz bevételek keletkeztek az önkormányzatnál, ami
eredetileg nem lett betervezve. Az előterjesztésben tételesen felsorolásra kerültek a módosítást
érintő előirányzatok.
A módosítással az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege 333 804 e Ft-ra változik.
Gáncs István polgármester: Köszönöm.
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:
1/2013. (I.31.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2013. (I.31.) számú rendeletet.

2./ A köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása
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: Tavaly év végéig a képviselő-testület feladata volt, hogy a szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatás
díját
rendeletben
szabályozza,
erre
a
hulladékgazdálkodásról szóló törvény adta a felhatalmazást. A hulladékról szóló törvény 2013.
január 1-től ezt a hatáskört „kivette a testületek kezéből” és miniszteri hatáskörbe tette át. Az
átmeneti időszakban pedig a szolgáltató kötelezettsége megállapítani a díjakat. Az önkormányzati
rendeletben a díjmegállapítást szabályozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni.
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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:
2/2013. (I.31.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 2/2013. (I.31.) számú rendeletet.

3./ A helyi iparűzési adóról szóló 10/1999. (XI.25.) számú rendelet módosítása.
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: 2013. január 1-jei hatállyal több ponton módosult a helyi adókról szóló
törvény az iparűzési adó tekintetében is. Emiatt szükséges a helyi iparűzési adóról szóló
önkormányzati rendelet módosítása is. A előterjesztésben szerepel a két módosítás leírása.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Tájékoztatásképpen elmondom, hogy 2011. évben kb.
49 000 e Ft folyt be az iparűzési adóból, ez az összeg 2012. évben kb. 39 000 e Ft-ra csökkent.

Mivel más 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:
3/2013. (I.31.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a helyi iparűzési adóról szóló 10/1999. (XI.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I.31.) számú rendeletet.
4./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) nagy része 2013. január l. napjától hatályos. Ez a törvény
hatalmazza fel az önkormányzatokat, hogy saját szervezeti és működési rendjüket meghatározzák.
A jelenleg hatályos szmsz még a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
rendelkezési alapján készült, így az új törvény szerint az önkormányzati rendelet több pontját is
módosítani szükséges. Emellett egyes mellékletekben és függelékekben is át kell vezetni
változásokat. A módosítások nagy része csak technikai jellegű, az előterjesztésben részletesen
szerepel a változtatások indoklása.
Gáncs István polgármester: Köszönöm.
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Mivel más 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:
4/2013. (I.31.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
ról szóló 6/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2013. (I.31.) számú
rendeletet.

5./ Háziorvosi szerződés módosítása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátását már nem az Egészségügyi Gondnokság Szekszárd
látja el, emiatt módosítani szükséges a 3ZR Dömötör Kft-vel a háziorvosi feladatok ellátására kötött
szerződést is. Előzetes egyeztetés során a háziorvos kérte, hogy amennyiben megoldható, nem
szeretne részt venni az ügyeleti feladatokban. Levelében a következőre hivatkozott: „A paksi
ügyeleti ellátásban egyenlőre nem szeretnék részt venni. Szekszárdon sem ügyeltem, mert sikerült
átadnom kisebb körzettel rendelkező, nyugdíjas és esetleg csak ügyeletben résztvevő kollégáknak
az ügyeleteimet. Ennek két oka van: A gyermekeim még kicsik 7 és 10 évesek. Illetve a tengelici
körzet nagynak számít. Jelenleg 2100 betegünk van, napi 80-100 közötti az átlagos betegforgalom,
ami rengeteg teendővel jár, hétközi ügyeletre 16 órára sok esetben oda sem tudnék érni. Sem a
helyettes orvost, sem az ügyeleti ellátást nem sokan veszik igénybe a tengelici betegek közül, a
szabadságok és hétvégék utáni betegforgalom emelkedés legalábbis ezt mutatja.”
17:40 perckor Gáncs Tamás képviselő megérkezett.
Az új szolgáltató részéről történő tájékoztatás szerint a szolgálatban dolgozó többi orvossal a
tengelici háziorvos nélkül is ellátható az ügyelet fennakadás nélkül.
Erre tekintettel javasolom a háziorvossal kötött megbízási szerződés 15. pontját hatályon kívül
helyezni, a szerződés többi pontja változatlan maradna.
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
4/2013. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Dömötör Zita háziorvost
Tengelic közigazgatási területére kiterjedő háziorvosi körzethez kapcsolódó hétközi és
hétvégi orvosi ügyeleti feladat-ellátási kötelezettség alól 2013. február 1. napjától
felmenti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megbízási
szerződés aláírására valamint a határozat megküldésére az Emergency Service
Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6

6./ Megbízás a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére
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: A testület 2012. novemberében elfogadta a 2013. évi belső ellenőrzési
tervet. Azonban a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére szükséges megbízást adni. A belső
ellenőrzési feladatok elvégzésére az Alisca Comp Kft. adott ajánlatot. Ez a kft. az önkormányzatnál
már néhány éve magas színvonalon végzi a belső ellenőrzési feladatokat a szekszárdi kistérségi
társulás megbízásából. Az ajánlat szerint a megbízási díj bruttó 228 600 Ft lenne, abban az esetben,
ha egy ellenőrzési területet vizsgálnak meg és minden további ellenőrzési terület bruttó 190 500 Ft.
A 2013. évi belső ellenőrzési tervben 1 téma lett megjelölve „az önkormányzat belső
kontrollrendszerének kiépítése és működtetése”.
Az idei évtől mindegyik önkormányzatnak fizetnie kell a belső ellenőrzési feladatok elvégzéséért,
mivel a kistérségi normatíva megszűnt.
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
5/2013. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alisca Comp Kft. ( levelezési
cím: 7100 Szekszárd, Cinka u. 45.) ajánlatát elfogadja és megbízza 2013. évben a belső
ellenőrzési feladatok elvégzésére az alábbi témában :
„az önkormányzat belső kontrollrendszerének kiépítése és működtetése”
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: polgármester

7./ Döntés a „Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatos tervezési és építési munkák elvégzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Ezt a napirendi pontot külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Kérem,
hogy a képviselő-testület készüljön fel a napirendi pont tárgyalására.
A név szerinti szavazást követően a képviselő-testület az egyebek napirendi pont tárgyalásával
folytatja munkáját.

8./ Egyebek
Gáncs István polgármester: Amiről döntést kell hoznunk az óvoda részvételének támogatása az
iskolatej programban. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Az előterjesztéshez mellékeltük az óvodavezető levelét a programmal kapcsolatban.
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Az óvodában 57 kisgyermek közül 30 gyermek hátrányos, 14 kisgyermek halmozottan hátrányos
helyzetű. Körülményeik miatt otthon nem biztosított a napi tejtermék fogyasztása.
Az óvoda tekintetében szeretnénk az iskolatej programot tovább folytatni, amelyhez az
önkormányzatnak biztosítani kell a szükséges önerőt, melynek összege 85 972 Ft. Az MVH felé
történő regisztráció után lehet csak a szerződést megkötni a Tolnatej Zrt-vel. A támogatás 2013.
február 4-től 2013. június 15-ig tartó időszakra vonatkozik.
Annyit hozzáfűznék, hogy az iskolában a Klebersberg Intézményfenntartó Központ dönt az
iskolatejről.
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
7/2013. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 4-től 2013. június 15- ig
tartó időszakban a 141/2012(XII.27) VM rendelet előírásainak megfelelően csatlakozik a
2013. évi iskolatej programhoz.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tolnatej Zrt.-vel (Szekszárd Keselyűsi
u.26) az iskolatej értékesítésére, szállítására kötendő szerződés aláírására.
3. A képviselő-testület a program lebonyolításához 85.972.-Ft önrészt
önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére.

biztosít

az

Határidő: 2013. február 4.
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: A következő döntést a tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevők
tevékenységnaplóban történő aláírásáról kell meghozni. A napirendi ponthoz tartozó anyagot
minden testületi tag megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatiról és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 39.§.(4) bekezdés alapján
a falu vagy tanyagondnok napi szinten a rendelet 8. melléklete szerinti tevékenységnaplót köteles
vezetni 2011. január 1-től. A naplónak többek között tartalmaznia kellene a szolgáltatást igénybe
vevők számát, nevét és aláírását. A tevékenységnapló ellátott általi aláírása a fenntartó döntése
alapján mellőzhető is. A tanyagondnok eddig is folyamatosan vezette a tevékenységnaplót, de az
ellátottakkal nem íratta alá. Ennek oka egyrészt a nagy adminisztrációs teher, másrészt az, hogy
nagyon sok időt vesz igénybe az aláírások begyűjtése pl. az ebéd kihordásakor.
Gáncs István polgármester: A tanyagondnok munkájával kapcsolatban szigorúbb szabályozást
vezettünk be több hónapja. Az egyik az, hogy az ebéd kihordását követően a tanyagondnoki buszt a
telephelyen „le kell tenni”. A másik pedig, hogy a közigazgatási területünk elhagyásakor engedélyt
kell kérnie a tanyagondnoknak.
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:
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Tengelic Község Önkormányzatának
8/2013. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tanyagondnoki szolgálatot
igénybe vevő ellátottaknak nem kell a Tanyagondnoki tevékenységnaplóban aláírásukkal igazolni a
szolgáltatás igénybevételét.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Dönteni kell a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület, mint Leader
Helyi Akciócsoport támogatásáról.
A Leader-nél jelenleg 450 millió Ft-ot meghaladó igényű kérelmek feldolgozása van folyamatban,
valamint közel 340 millió Ft forrás és lekötés várható az idei év során. Az eddigi működése során
több, mint 630 millió Ft támogatást juttatott az érintettségi területén lévő települések számára. A
pályázatokon egyaránt részt vehetnek önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások is.
Az egyesület felé évente körülbelül 5 e Ft-ot fizettünk eddig. Az egyesületnél eddig 4 sikeres
pályázatunk volt. A játszótérre irányuló pályázaton több mint 5 millió forintot, a zöldút
kialakítására közel 3 millió forintot, a kolbásztöltő- és forraltbor fesztivál megrendezésére több mint
2 millió forintot, a civilek eszközbeszerzéseit támogató pályázaton pedig közel 1 millió forintot
nyertünk el. Illetve, Tengelicen egy vállalkozó munkagép vásárlására nyert 13 millió Ft-ot.
A térségben a támogatási feladatok zavartalan ellátása érdekében egyszeri pénzbeni támogatást kér
az egyesület. A támogatás összege 5 millió Ft lenne, melynek alapja a Leader Helyi Akciócsoport
érintettségi területén lévő települések 2011. december 31-i KSH-szerinti lélekszáma. Tengelic
község esetében a lakosság száma 2254 fő, így a támogatás összege 290 591 Ft.
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
9/2013. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárköz-Dunavölgye-Siómente
Egyesületet, mint a térség Leader szervezetét 2013. évben - lakosságszám arányosan - egyszeri
290.591.-Ft összegű támogatásban részesíti.
2. A Képviselő-testület a támogatás összegét a 2013. évi költségvetésébe betervezi, és annak
utalásáról 2013. február 15. napjáig gondoskodik.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Határozatot kell hozni Társadalmi Ellenőrző Információs és
Területfejlesztési Társuláshoz benyújtandó támogatási igényről. Meg kell határozni, hogy a
Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó támogatási főösszegéből Önkormányzatunk milyen
jogcímen és milyen ütemben kéri a támogatást. Az előző években ezen döntésről nem kellett
képviselő-testületi határozatot hozni.
A jogcím lehet működési célú támogatás, illetve felhalmozási célú támogatás.
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A működési célú támogatás jogcímen kért támogatás első részlet kifizetése február hónapban lenne
a második, pedig július hónapban. A felhalmozási célú támogatásnál fel kell sorolni, hogy mire
kérjük és mennyi összeget. Például felújítása vagy beszerzésre is lehet kérni.
Most már évek óta az a bevált módszer, hogy működési célra kérjük a támogatást, mivel könnyebb
az elszámolás. A felhalmozási célú támogatásnál fennáll a lehetőség, hogy például a fejlesztés az
adott költségvetési évben nem bonyolódik le, emiatt nem tudnánk elszámolni a támogatási
összeggel.
Javaslatom, hogy működési célú támogatás jogcímen kérjük a támogatási összeget. A februári és
júliusi összeg aránya 50-50 % legyen.
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
10/2013. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013-as évre támogatási igényt nyújt be a
Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társuláshoz a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alapból származó támogatási főösszegéből Önkormányzatunk részére jogcímenként, ütemezve az
alábbiak szerint:
12.107.592.-Ft
Működési célú támogatásra:
1. részlet 2013. február 20. nap 6.053.796.-Ft
2. részlet 2013. július

30. nap 6.053.796.-Ft

Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Javasolom, hogy az önkormányzatnál működő részmunkaidős
karbantartói álláshelyet 2013. február 1. napjától teljes munkaidősre bővítsük. Tavaly átszervezésre
kerültek az álláshelyek. A temetőgondnoki álláshelyet megszüntettük, és egy 4 órás karbantartói
álláshelyet létesítettünk. A temetőgondnoki feladatokat a sportcsarnok gondnokának a feladatkörébe
építettük be. Jelenleg van egy 8 órás és egy 4 órás karbantartónk. És egy 8 órás alkalmazottunk, aki
4 órában karbantartói feladatokat lát el, 4 órában pedig az iskolabusz vezető feladatát látja el. Mivel
az óvoda átkerült önálló intézményként az önkormányzathoz és a közfoglalkoztatottak csökkentett
létszáma miatt másfél emberrel nem lehet megoldani az ellátandó feladatokat, ezért javasolom a 4
órás karbantartói álláshely 8 órásra bővíteni. Az álláshely bővítéséhez tartozó bér a 2013. évi
költségvetést 1 737 360 Ft-tal fogja terhelni.
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
11/2013. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatnál működő
részmunkaidős karbantartói álláshelyet 2013. február 1. napjától teljes munkaidősre bővíti.
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2. A képviselő-testület az álláshely bővítéséhez tartozó bért a 2013. évi költségvetésbe tervezi.
Határidő: 2013. február 1.
Felelős: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság támogatást kért túlóra
ellentételezés címen. Javasolom 60 e Ft támogatás megítélését, mely a 2013. évi költségvetés
terhére kerülne kifizetésre. A rendőrséggel aláírásra kerül majd egy együttműködési megállapodás
is.
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
12/2013. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013-as évre 60.000.-Ft támogatást
nyújt a Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság részére túlóra ellentételezés címen a 2013. évi
költségvetése terhére.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: polgármester
Gáncs István polgármester: A tervek szerint az idei évben a Kolbásztöltő- és Forraltbor Fesztivál
nem kerül megrendezésre. Ennek két oka van. A egyik, hogy a lakosság igénye megnőtt egy más
fajta rendezvény iránt. A másik pedig az, hogy két rendezvény anyagi költségeinek biztosítása nem
oldható meg az idei költségvetésből. Javasolom az idei évben egy napos Falunap megrendezését.
Eddig a Falunap mindig augusztus hónapban volt. Azt tudomásul kell venni, hogy a térségben
augusztus hónapban több rendezvény is van, ezért egy másik hónapot kellene megjelölni.
Véleményem szerint a júliusi hónap jó választás lenne. Van-e valakinek más javaslata?
Gáncs Tamás képviselő: Júniust javasolom, mivel a júliusi, augusztusi hónapban már sokan töltik a
szabadságukat, ami azt feltételezi, hogy a településről elmennek. Június hónapnak is 15-ei utáni
időszakát javasolom, mert akkor már az iskolának is vége van.
Gáncs István polgármester: Bátainé Réti Márta képviselő asszonyt kérdezném, hogy Szőlőhegyen
mikor tartják a Falunapot!
Bátainé Réti Márta képviselő: Július hónapban szokott megrendezésre kerülni.
Gáncs István polgármester: Amennyiben nincs más javaslat, javasolom a június hónap 15-ei utáni
időpontot a Falunap megrendezésére.
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:
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Tengelic Község Önkormányzatának
13/2013. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június hónapban 1 napos
falunapot kíván rendezni.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szervezés megkezdésére, lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolta. Az általános iskola állami kézbe vételével kapcsolatosan már kötöttünk egy
megállapodást a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal (KIK). A következő lépés az iskola
épületével kapcsolatos vagyonkezelési szerződés megtárgyalása lenne. A KIK küldött egy
szerződés tervezetet, amelyben nem csak a vagyonkezelésbe adott ingatlan és ingóságra vonatkozó
rendelkezések szerepelnek, hanem a működési költségek viselésével kapcsolatban a KIK által
használt Sportcsarnok, Faluház és Iskolabusz használatáért fizetendő költségek is. A szerződés
tartalmazza a felek jogait, kötelezettségeit, a tulajdonosi ellenőrzést és a szerződés megszűnésének
eseteit és az eljárás rendet.
Javasolom a vagyonkezelési szerződés tervezet elfogadását.
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
14/2013. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebersberg Intézményfenntartó
Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést megtárgyalta, s azt a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: polgármester

10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
Gáncs István polgármester: Tájékoztatást szeretnék adni a járási hivatal települési ügysegédjének
ügyfélfogadási rendjéről. Az ügysegéd minden szerda délelőtt 8:30-12:00 között tartózkodik a
hivatal egyik helyiségében. Reményeink szerint egy másik napra kerül majd át a félfogadása.
Előzetes jelzésünk ellenére arra a napra tették az ügysegéd ügyfélfogadási napját, amikor a
polgármesteri hivatal ügyfélfogadása szünetel.
Itt elmondanám, hogy minimális az a feladat amiért ténylegesen át kell utazni Paksra a járási
hivatalba. A járási hivatal okmányirodáiban történő ügyintézés, mint például a személyigazolvány
és útlevél, jogosítvány készítés stb. szabadon választott okmányirodában történhet. A járási
hivatalokhoz tartoznak a munkaügyi központok is. Nálunk ez azért fontos, mert év közepétől
Szekszárdról Paksra kerülnek át a munkanélküliek, ami magas lakosságszámot érint.
Összességében a paksi járási hivatalhoz való tartozás miatt szükségessé vált a Paks-Tengelic
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közötti buszjáratok számának bővítése. Ez ügyben tárgyalásokat folytatunk többek között a paksi
polgármesterrel, a paksi munkaügyi központ kirendeltség vezetőjével is. Azt szeretnénk, ha 3 járat
pár közlekedne a két település között. A buszjáratok indulási időpontját igazítani kell az iskolába
járók, a leendő Pakson munkát vállalóknak és a szakrendelést igénybe vevőkhöz.
Pár szót szeretnék mondani az orvosi ügyelettel kapcsolatban. 2013. január 1-tõl Tengelic a Paksi
Kistérség tagja. Ennek hozadékaként az orvosi ügyelet rendje is módosult. Fenti időponttól az
ügyeleti szolgálatot az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. látja el szerződés alapján.
A szerződés magasabb színvonalú szolgáltatást jelent, így az azt igénybe vevők az eddiginél jobb
orvosi ellátást kapnak. Tehát amennyiben az orvosi ügyeletre rászoruló nem tud az ügyeleti
rendelőbe eljutni, úgy az ügyeleti szolgálat az otthonában fogja a beteget ellátni. Az ügyeleti
ellátásért nem kell fizetni, valamint a gyógyszerért, injekcióért sem, melyet az ellátó orvos az ellátás
során kell, hogy alkalmazzon, és ami más módon nem áll rendelkezésre. Az önkormányzat az
Emergency Kft.-nek 66,9 forint/lakos/hó összeget fizet az ellátásért. Ez az összeg jóval magasabb,
mint amit eddig a szekszárdi ügyeletért fizettünk. Azt kiemelném, hogy gyermekorvosi ügyeletet is
biztosítanak. 2 vagy 3 gépjárművel látják el az ügyeletet.
Az ügyeleti idő hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig tart, munkaszüneti napokon és
ünnepnapokon 8 órától másnap reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a járóbetegellátás az eddigi rendszerben folytatódik, tehát mindenki a
megszokott szakorvosi rendelőket keresheti fel.
Fontosnak tartom még elmondani, hogy az idei évben reményeink szerint befejeződik a SzedresTengelic összekötő útszakasz felújítása, ami változást hoz a település életébe.
Változás még, hogy a Paksi választókerülettől átkerültünk a Szekszárdihoz.
Tájékoztatásként elmondanám, hogy az eddigiektől eltérően idén február végén lesznek megtartva a
közmeghallgatások.
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést
bezárta.

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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