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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12-én megtartott 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Könyvtár- olvasóterem 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kajsza Béla    alpolgármester 

Bátainé Réti Márta   képviselő 
Gáncs Tamás József   képviselő  
Jilling Tibor    képviselő 

   Kászpári György   képviselő 
Szijártó József    képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
   Tolnai Lászlóné   jegyző 
   Huber Péterné    óvodavezető 
   Schmidt Mária   művelődésszervező 
   Károly József    mezőőr 
   Feilné Szombat Csilla   kirendeltségvezető 
 
 
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:  
- 4/2013. A képviselő-testület felmentette Dr. Dömötör Zita háziorvost az ügyeleti feladatok ellátása 
alól, egyúttal módosította a háziorvos szerződését. A módosított szerződést a felek aláírták. 
 
- 5/2013. A képviselő-testület megbízta az Alisca Comp Kft-t a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok 
elvégzésével. A megbízási szerződést a polgármester aláírta. 
 
- 6/2013.  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatos tervezési és építési 
munkák elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és nyertesnek hirdette ki 
a Sugár Építőipari Kft-t. A vállalkozási szerződést a felek 2013. február 13-án aláírták.  
 
- 7/2013. A képviselő-testület, döntése szerint csatlakozik a 2013. évi iskolatej programhoz, s 
biztosítja az óvodás gyermekeknek az ingyenes tejet. Az iskolatej értékesítésére, szállítására a 
szerződést a Tolnatej Zrt.vel az önkormányzat megkötötte. Az óvodások 2013. március 4. napjától 
kapják az ingyenes tejet. 
 
- 9/2013. A képviselő-testület arról döntött, hogy a Sárköz-Dunavölgye- Siómente Egyesületet 2013. 
évben egyszeri 290.591.-Ft összegű támogatásban részesíti. A támogatást 2013. február 21-én 
átutaltuk. 
 



 3

- 10/2013. A képviselő-testület 12.107.592.-Ft összegű támogatási igényt nyújtott be működési célra a 
TEIT-hez. Az erről szóló határozatot elpostáztuk és a támogatási alszerződés aláírásra került.  
 
- 11/2013. A képviselő-testület az önkormányzatnál működő részmunkaidős karbantartói álláshelyet 
teljes munkaidősre bővítette 2013. február l. napjától. A határozat alapján Garajszki Krisztián 
karbantartó kinevezése módosításra került. 
 
- 14/2013. A képviselő-testület elfogadta a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződést, melyet a polgármester és a Paksi Tankerület vezetője is aláírt. 
 
- 18/2013. A képviselő-testület 40 e Ft-tal hozzájárul a Tengelici Vadásztársaság történetét bemutató 
könyv nyomdai költségeihez. Az összeg a nyomdához átutalásra került 
 
- 20/2013. A képviselő-testület elfogadta a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását a 
vagyongazdálkodási tervek hiányáról. Az erről szóló határozatot és az elfogadott vagyongazdálkodási 
tervet a Kormányhivatalnak megküldtük. 
 
- 22/2013. A képviselő-testület egyetértett a Tengelici Általános Iskola felvételi körzethatárával 
kapcsolatos javaslattal. A véleményező határozatot elpostáztuk a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz. 
 
- 23/2013. A képviselő-testület visszavonta a - Szekszárdi Többcélú Kistérségi Társulásból való 
kilépésről szóló - 73/2012(IX.11) számú Kt. határozatát. A határozat kivonatot a Szekszárdi 
Polgármesteri Hivatalhoz eljuttattuk. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta. 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
24/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 4/2013., 5/2013., 
6/2013., 7/2013., 9/2013., 10/2013., 11/2013., 14/2013., 18/2013., 20/2013., 22/2013. és a 
23/2013. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselő-
társaimat és a meghívottakat. 
Az egyebek napirendi pontban tárgyalnunk kell a következőkről: Tolna Megyei Területfejlesztési 
Koncepció véleményezése, Szedres község településrendezési tervének II. számú módosítása, 
haszonbérleti szerződés megszűntetése, az óvoda kötelező felvételi körzetének meghatározása, egy az 
önkormányzat tulajdonában lévő jánosmajori ingatlan eladása. 
 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:         Előterjesztő: 
        
1./ A Paksi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség              Feilné Szombat Csilla 
     tájékoztatója         kirendeltség-vezető 
 
2./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzésről      Gáncs István 
           polgármester 
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3./ A civil szervezeteknek nyújtott 2012. évi önkormányzati támogatások             Gáncs István 
     elszámolása         polgármester      
 
4./ Javaslat a 2013. évi közbeszerzési tervre      Gáncs István  
           polgármester 
 
5./ Tengelici Mézeskalács Óvoda óvodavezetői álláshelyére vonatkozó   Gáncs István 
      pályázat kiírása         polgármester 
  
6./ Az óvodai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a  Gáncs István 
     2013/2014. nevelési évre        polgármester 
      
 
7./ Beszámoló a 2012. II. félévi mezőőri tevékenységről    Károly József 
           mezőőr 
 
8./  Tájékoztató a Faluház féléves programtervéről     Schmidt Mária 
                      művelődésszervező 
 
9./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának Gáncs István 
     megtárgyalása         polgármester 
     
10./ Egyebek          Gáncs István 
                polgármester 
 
11./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
 
12./Zárt ülés: gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos      Tolnai Lászlóné 
                      fellebbezések elbírálása      jegyző    
 
 
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 napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 
 
 
Napirend tárgyalása:  
 
1./ A Paksi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatója 
Előterjesztő: Feilné Szombat Csilla kirendeltség-vezető 
 
Gáncs István polgármester: Bemutatnám a bal oldalamon ülő hölgyet Feilné Szombat Csillát a Paksi 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség kirendeltség-vezetőjét. A munkanélküliek ellátása 
várhatóan júliustól kerül át a szekszárdi munkaügyi kirendeltségről a paksi kirendeltségre.  
Megkezdtük a tárgyalásokat a buszjáratok számának bővítésével kapcsolatban. A mai nappal 
megkaptuk az összes érintett intézményvezető levelét, melyek tartalmazzák a járatszám emelésre 
vonatkozó indokaikat. A következő napokban megkeressük a Gemenc Volán Zrt. vezetőségét 
egyeztetés céljából a járatok meghatározását illetően. Az autóbusz közszolgáltatási menetrend 
módosításához miniszteri jóváhagyás szükséges.  
Átadnám a szót kirendeltség-vezető asszonynak. 
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Feilné Szombat Csilla kirendeltség-vezető: Köszönöm. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Azért jöttem 
el, hogy bemutassam a munkaügyi kirendeltség munkáját, működését és egy-két dolgot, melyben 
újítók vagyunk, ez lenne az ismerkedés első fázisa.  
A kirendeltség Pakson a Dózsa Gy. u. 62. szám alatt található, behatárolásképp mondanám, hogy a 
Duna Hotellal szemben és a rendőrség mellett. A kirendeltség 2006-ban került ebbe az épületbe, mert 
egy modernizáció keretében bevezetésre került egy minőségirányítási modell, illetve az épület is 
számunkra lett kialakítva. A minőségirányítás arra szolgál, hogy az ügyfeleinket a lehető 
legszínvonalasabban próbáljuk meg kiszolgálni. Nem véletlenül mondom ezt a szót, hogy kiszolgálni, 
mert el is várom a kollégáktól, mivel nem hatóságként szeretnénk működni, hanem szolgáltató 
szervezetként. Ha az ügyintézés során bármilyen, a kiszolgálással kapcsolatos probléma adódik 
nyugodtan lehet hozzám fordulni. Nagyon fontos dolog, hogy 2002 óta az ügyfeleinket időpontra 
hívjuk vissza. Ennek a szükségét azért éreztük, mert nem szerettük, hogy tömegek állnak a 
kirendeltségen. Megpróbáljuk úgy szervezni a munkánkat, hogy minél hatékonyabb legyen az 
ügyfeleknek és nekünk is. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha időpontokat határozunk meg és az 
időpontokat be is tudjuk tartani. Mindig kérjük az ügyfeleinket arra, ha nem tudnak megjelenni az 
adott időpontban, akkor azt jelezzék. Az „új” ügyfeleknek ezt mindig elmondjuk. 2013. július 1-jével 
kerül át illetékességben Tengelic a paksi kirendeltségre.  
A kirendeltségen 15-en dolgozunk, ebből 11-en vagyunk kormánytisztviselők, akik közül 9 fő a járási 
hivatal alkalmazásában áll 2 kolléga van, akik TÁMOP-osok – tehát uniós program keretében 
dolgoznak nálunk. A kormánytisztviselők mellett 2 mentorunk van, akik a TÁMOP-os program 
keretében segítik az ügyfeleket, 2 fő pedig az információban fogadja az ügyfeleket.  
Az ügyintézés a következőképpen zajlik: Először az információhoz kell mennie az ügyfélnek. 
Egyablakos ügyfélfogadásunk van, ezt azt jelenti, hogy területi alapon vannak szétosztva az ügyfelek 
az ügyintézők között. Minden ügyintézőnek megvan az ügyfél köre, egy település lakói egy 
ügyintézőhöz járnak minden ügyükkel – a kérelem benyújtásától az ellátás megszüntetéséig. Ez azért 
szerencsés, mert kialakulhat egy jó kapcsolat az ügyfél és az ügyintéző között. Azt tapasztaljuk, 
hogyha kétszer háromszor találkozunk valakivel sokkal könnyebben meg tudnak nyílni. Arról még 
nem tudok beszámolni, hogy Tengelic esetében ki lesz az ügyintéző, mert más változások is lesznek. 
Most kezdtük meg a kollégákkal a feladat elosztás átgondolását. Úgy gondolom, hogy április 15-ig 
végezni fogunk vele, ekkora tudjuk majd megmondani melyik ügyintéző kapja meg a települést. Ezt 
természetesen jelezni fogjuk. Illetve a szekszárdi kirendeltséggel fel fogjuk venni a kapcsolatot és 
rajtuk keresztül a megfelelő információkat át fogjuk adni. Illetve a polgármester úrral történt 
megbeszélés alapján a helyi újságban is meg fogjuk jelentetni, hogy fog történni az átvétel. Nagy 
valószínűséggel tartani fogjuk azokat az időpontokat, amiket Szekszárdon kaptak az ügyfelek, de már 
Pakson kell megjelenni. Ha torlódás következne be, akkor plusz kollégával fogjuk megoldani, hogy az 
első időszakot átvészeljük. A járási hivatal alkalmazásában álló 9 fő munkaköre a következőképpen 
tevődik össze: egy fő kirendeltség-vezető, öt fő ügyfélszolgálati ügyintéző, kettő fő, aki a 
pénzügyekkel és a támogatások elszámolásával foglalkozik, egy fő vállalati kapcsolattartó – fontosnak 
tartjuk, illetve a mi térségünk igényli is, hogy egy személy, aki a munkáltatókkal foglalkozik -, egy fő, 
aki a képzésekkel foglalkozik és az én helyettesem.  
A felkészülésről beszéltem, elindult az átcsoportosítási munka. Azt gondolom, hogy meg tudjuk majd 
gördülékenyen oldani. Mindenképpen azon leszünk, hogy az ügyfelek ne érezzék meg, hogy 
átkerültek. Ha éreznek valamit, az az legyen, hogy még jobban „kiszolgáljuk” őket. 
Nagyon ügyfélcentrikus vagyok és a kollégáktól is elvárom, hogy így álljanak az ügyfelekhez. Nem 
csak a regisztráltakhoz, hanem a munkáltatókhoz és az önkormányzatokhoz is. A most meglévő 14 
önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatunk, mindent meg tudunk beszélni, minden problémát, ha 
időben jeleznek a megoldást megkeressük rá. Ezt az Önök önkormányzatának is fel tudom ajánlani.  
A közfoglalkoztatással kapcsolatban már volt is, a szekszárdi kirendeltség-vezetőt megkerestem, hogy 
a felhasználható keret, hogyan kerüljön leosztásra és keressünk megoldást rá.  
Bátran keressenek minket, már az alatt az idő alatt is, ameddig nem kerülnek át hozzánk hivatalosan. 
Már magunkénak érezzük a településüket.  
Azt még el kell mondjam, hogy olyan szemlélettel dolgozunk a támogatások tekintetében – 
mindegy,hogy az ügyfélnek adjuk vagy a munkáltatónak - , hogy a hatékonyságot tartjuk szem előtt. 
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Ez mit is jelent? Pénzügyes végzettségű vagyok és nagyon fontosnak tartom, ha kihelyezünk egy 
támogatást annak legyen hatása is. A képzések esetében nem szeretem azt a tömeges képzést, aminek 
nincsen kimenete. Kérném a képviselőket is, mi preferáltan azokat a képzéseket támogatjuk és helyben 
azokat is indítjuk, amik hiány szakmára épül. Jelenleg el tudom mondani, hogy Pakson van egy 
villanyszerelő képzés, ami helyi csoportos képzés. Illetve augusztusban fog hegesztő képzés indulni. 
Ezek olyan végzettséget adnak, amivel a tapasztalataink alapján el is tudnak helyezkedni az emberek.  
A képzések kapcsán még azt tartom hatékonynak, ha a munkáltató igényére képezünk. Ha esetleg 
megjelenik egy befektető, akkor lehet ajánlani neki, hogy a munkaügyi szervezettől hozzá lehet tenni a 
képzés finanszírozását. Több ilyen próbálkozásunk is volt, ilyen újszerű dolgokba szeretünk belevágni. 
A Jako igényére az ESZI-vel közösen képeztünk már, az MVM Kontónak az igényére is képeztünk 
már. Ha 20 főt képezünk meg van az esély rá, hogy mindannyian el tudnak helyezkedni. Véleményem 
szerint ebbe az irányba kellene haladni. A vállalkozások esetében utána járunk, hogy nem-e csak a 
támogatásért veszik fel az embert, hanem azért mert hosszabb távra gondolkodnak.  
Pár gondolatot mondanék az újszerű dolgokról, ami nem nagyon található meg másik kirendeltségen. 
Többek között az egyik az e-adat, ami a „mi gyermekünk”. Ez egy olyan internetes rendszer, amin 
keresztül az önkormányzatok és a kirendeltségek kommunikálnak. Ez lett az országos rendszer alapja. 
Van még egy programunk, amire büszkék vagyunk, a pályaválasztást segítő program. Ami országosan 
egyedi. Vannak elemei, amik megtalálhatók az országban, de így összefűzve, ahogy nálunk van, így 
nincs. Ez onnan indul, hogy a pályaorientációt már 5.-6. osztályban elkezdjük egy munkafüzettel. Ezt 
a térségben ingyenesen kapják meg a gyerekek és osztályfőnöki órán ismerkedhetnek a gyerekek a 
szakmákkal. Ez egy játékos munkafüzet, ha jól emlékszem a tengelici iskolának már küldtem. Ezzel 
indítjuk el az érdeklődésüket a szakmák iránt, illetve az ismeretszerzésért. Sajnos az a tapasztalat, 
hogy a mai gyerekek nincsenek tisztában a szakmákkal. Honnan is lennének, hiszen nincsen 
testközelben a fizikai munka. Ezt már lassan el lehet mondani a falvakról is és nem csak a városokról. 
A 6.-7. osztályosoknak harmadik éve fogjuk megszervezni a mesterségem címere vetélkedőt. Ez most 
lesz áprilisban, erre is már meghívtuk a tengelici iskolát. Adtunk hozzá kapcsolódó anyagot és 
szeretettel várjuk a tengelici gyerekeket is. Arról van szó, hogy az iskolákban helyi vetélkedőt 
tartanak, amin hat fős csapatok vehetnek részt, amelyik csapat nyeri az elmehet a kistérségi 
vetélkedőre. Ezen a vetélkedőn az első három helyezetett tárgyi jutalomban részesítjük, illetve az 
összes gyermeket, aki részt vett a kistérségi vetélkedőn elvisszük szakmai kirándulásra. Az első ilyen 
kirándulás a Suzuki gyárba volt, a tavalyi Decsen, ha minden igaz az idei évben a Mercedes gyár a cél. 
Az erre irányuló tárgyalásokat már megkezdtük. A kirándulás ingyenes. A kistérségi vetélkedőre is 
ingyen szállítjuk be a településükről a gyermekeket. Nem csak a 6 fős csapatot, hanem lehet hozni 
kísérő gyermekeket is. A vetélkedő az ESZI sportcsarnokban lesz. Hihetetlenül jó hangulat szokott 
lenni, nagyon szokták élvezni a gyerekek. Az egyik iskolában már elmondták, hogy azért jók a 
gyerekek, hogy eljöhessenek kísérőként. Még fegyelmezésben is elérünk dolgokat, mindazok mellett, 
hogy addig, ameddig felkészülnek a vetélkedőre nagyon sok információhoz jutnak. Ezen kívül a 7.-8. 
osztályosok számára minden ősszel, ha kérik az iskolák, elmegyek szülői értekezletre tájékoztatót adni 
a pályaválasztással kapcsolatban. Bemutatom, hogy milyen lehetőségek vannak, hol és miben tudunk 
segíteni a választásban. Nem megmondva azt, hogy hova menjen a tanuló, hanem hogy hogyan 
ismerheti meg önmagát a gyermek, mi lehet jó neki, ki az, aki pályaorientálásban segíteni tud neki. Ezt 
követően a pedagógiai szakszolgálat volt az, aki kiment az iskolába segítségként vizsgálni a 
gyerekeket. Tesztlapokat töltetnek ki velük és tanácsokat adtak. Zárásként a szakma túra nevű 
rendezvényünk van még, amit szintén a 7.-8. osztályosoknak szervezünk. Ez arról szól, hogy 25-30 
cég megnyitja kapuit és mi elvisszük a tanulókat ezekhez a cégekhez. Előzetes jelentkezés alapján, itt 
az iskolával kell jó kontaktba legyünk. Ez ingyenes. Mindig szokták mondani a hasonló beosztásban 
lévő kollégáim, hogy könnyen vagyok, mert „van egy Paksi Atomerőművem”. Igen, lehet. De azt is 
hozzá kell tegyem a férjem is szokta mondani, ha ennyit tarhálnál haza is, akkor lehet, hogy jobban 
élnél. Ennek a célnak próbálok mindig pénzt szerezni és eddig mindig sikerült. Mindig van olyan cég, 
aki támogat bennünket és meg tudjuk oldani azt, hogy a gyerekek ingyenesen jussanak hozzá ehhez a 
programhoz.  
Ennyit szerettem volna elmondani bemutatkozásként. Aztán az ügyek intézése kapcsán biztosan 
találkozni fogunk, kivel így kivel úgy. Mindenkit szívesen várunk a kirendeltségen. Köszönöm szépen. 
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Gáncs István polgármester: Mi is köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése a kirendeltség-vezető 
asszonyhoz? Ha nincs, akkor én hozzáfűznék pár gondolatot, ami nem csak a mostani 
bemutatkozáshoz kapcsolódik. 
Remélem érzik a képviselők az Ön pozitív kicsengését. Nem egy PR tevékenység részeként tartotta 
meg a bemutatkozást. Pakson valóban így működik a rendszer. Természetesen ehhez csúnya szóval 
mondva fel kell takarni a településnek, illetve az iskolának is. A járással kapcsolatban sok gondolat és 
információ keringett a településen. Azért szeretnénk és szerettünk volna kinyitni településünket Paks 
irányába, hogy ne csak egypólusúak legyünk Szekszárd irányába tanulás és munkalehetőség 
szempontjából is. Úgy gondoljuk rövid idő alatt megvalósul egy bizonyos fejlesztés sok ember 
megélhetését fogja jelenteni. Akik majd érintettek lesznek, azok most lehet az általános iskola felső 
tagozatába járnak. Ennek az előkészítésében mindenkinek részt kell venni. Itt kapcsolódik be az a 
dolog, hogy fel kell készíteni a településen élő gyerekeket is. A buszjáratok bővítésének is fontos 
szerepe van. A pályaválasztás kapcsán ne legyen az hátrány, hogy nincs megfelelő buszjárat Paksra. 
Pakson is jó a közösségi élet. Van oktatás, egészségügyi ellátás, munkalehetőség. Csak Tengelic 
esetében nincs nyitva a település. A drága benzinköltség mellett pedig nem kifizetődő, hogy nap, mint 
nap autóval járjon Paksra az ember.  
Fontos szerepe van a munkaügyi kirendeltség másféle szemléletének a megyén belül is. A 
kirendeltség-vezető asszonyt már régóta ismerem. Tudom, hogy mennyi mindent megtesz a jó 
működésért. Ezt valóban így lehet csinálni vagy nem sok értelme van. Valóban a közelünkben van a 
Paksi Atomerőmű és a külsős cégek. Azt nekünk is sokszor elmondják, hogy könnyen vagyunk. 
Valóban, de amikor megkapjuk a pénzt, akkor felelőssége is van a képviselő-testületnek, hogy mire 
fordítja.  
Ha majd arra kerül a sor, hogy meg kell jelentetni a Hírmondóban a megfelelő információkat az 
átkerüléssel kapcsolatban, akkor a kirendeltség-vezető asszonynak a képviselő asszonnyal kell 
felvennie a kapcsolatot. A tervek között szerepel, hogy majd minden háztartásba el szeretnénk juttatni 
egy tájékoztatót a kirendeltséggel kapcsolatos alapinformációkról.  
Köszönjük még egyszer a bemutatkozást. 
 
 
2./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzésről 
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.  
A választott ellenőrzési témák kapcsán a belső ellenőrtől dicséretet kaptak a gazdálkodási ügyintézők. 
Az ellenőrzés tárgya az önkormányzat vagyonnyilvántartásának ellenőrzése volt. A 2013-as évre az 
Alisca Comp Kft-vel kötöttünk szerződést a belső ellenőrzés elvégzésére. Az ellenőrzés költsége több 
százezer forint. Az ellenőrzést azért tarjuk fontosnak, hogy a felettes szerv vagy az ÁSZ ellenőrzése 
előtt kijavíthassuk az esetleges hibákat. Ugyanilyen fontosnak tartjuk a könyvvizsgálót, akivel már 
évek óta szerződésben állunk pedig nem kötelező. Ellenőrizzenek független emberek is minket. 
Természetesen ezek ellenére is vannak hibák, de próbáljuk őket minimálisra szorítani.    
 
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 
 26/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót.  
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3./ A civil szervezeteknek nyújtott 2012. évi önkormányzati támogatások elszámolása  
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.  
Az önkormányzat által adott támogatások az államháztartáson kívül átadott pénzeszköznek 
számítanak. Sem az elszámolás tematikája, sem a határideje nem lett megváltoztatva. Egy civil 
szervezet kivételével minden kedvezményezett a megállapodásnak megfelelően elszámolt a támogatás 
felhasználásáról. A kivétel a Rollecate Kézilabda SE. A mai napon küldtünk egy levelet a részükre, 
hogy a 2012. évi támogatási összegről a kézhez vételt követően számoljanak el, ellenkező esetben a 
400 e Ft-os visszafizetési kötelezettség fogja őket terhelni, illetve az idei évben nem kaphatnak 
támogatást. Ígéretet tettek, hogy eleget tesznek a hiánypótlási felhívásnak, egyéb technikai okokra 
hivatkoztak, amiért nem tudtak elszámolni időben. Két civil szervezet esetében keletkezett maradvány. 
A Tengelici Polgárőr Egyesületnek 58 544 Ft, a Tengelic Községért Alapítványnak 29 450 Ft fel nem 
használt támogatási összege maradt.  
Elmondanám, hogy az idei évi támogatást ebben a hónapban egy összegben megkapják a kisebb 
összegű támogatásra jogosult szervezetek. Akik nagyobb összegű támogatást kapnak azok márciusban 
50%-át kapják meg a másik felét pedig egy későbbi időpontban.  
Az előterjesztéshez a következő kiegészítést kaptuk. Az egyik, hogy a játékvezetői költséget ki kell 
javítani versenyeztetési költségre.  
 
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 
 27/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi tengelici székhelyű civil és nem civil 
szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja: 
 

1. Tengelici SE 
2. Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány 
3. Magyar Vöröskereszt 
4. Tengelici Polgárőr Egyesület  
5. Tenkop Zrt. Üzemi Horgász Egyesület 
6. Nyugdíjas Klub Tengelic-Szőlőhegy 
7. Tengelic Szőlőhegyért Egyesület 
8. Tengelic Községért Alapítvány 
9. 3T Civil Szervezet 
10. Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság 

 
2. A képviselő-testület megkeresi a Rollecate Kézilabda SE-t,  hogy a 2012. évi támogatási összegről 8 
napon belül  számoljon el, ellenkező esetben a támogatás összegét vissza kell fizetni az önkormányzat 
részére. 
 
 
4./ Javaslat a 2013. évi közbeszerzési tervre  
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. Tengelic Község 
Önkormányzatának a 2013. évi közbeszerzési terve nemleges. Az idei évben a közbeszerzési 
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értékhatárokat meghaladó közbeszerzést az idei évben nem tervezünk. A tavalyi évben egy 
közbeszerzés került kiírásra, ami a Polgármesteri Hivatal épületének az átalakítására/felújítására 
irányult. A felújítás az idei évben fog megvalósulni.   
 
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 
 28/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati beszerzésekre vonatkozó 
2013. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. 

 
 
5./ Tengelici Mézeskalács Óvoda óvodavezetői álláshelyére vonatkozó pályázat kiírása  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
A vezetői megbízás időtartama 2013.08.01-2018.07.31-ig szól. A munkavégzés helye a Tengelic, 
Aradi u. 6. szám alatt található intézmény. A jelenlegi óvodavezető megbízása 2013.07.31. napjával 
megszűnik. A pályázat benyújtásának határideje 2013.04.15. Az előterjesztésben szerepelnek a 
pályázat kiírásával kapcsolatos jogszabályi előírások. Az előterjesztéssel együtt kiküldésre került a 
pályázati kiírás a képviselők részére. 
 
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 
 29/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Tengelici 
Mézeskalács Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) feladatok ellátására a határozat melléklete 
szerinti tartalommal. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy végezze el a pályázati eljárás lebonyolításával 
összefüggő előkészítő feladatokat úgy, hogy az óvodavezetői megbízással kapcsolatos döntését 
a képviselő-testület legkésőbb 2013. június hónapban meg tudja hozni. 
 
Határidő: közzétételre 2013. március 20 .  
               döntés előkészítése 2013. május 31. 
Felelős:  jegyző 
 

 
6./ Az óvodai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2013/2014. nevelési évre 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek a következő okmányokat kell bemutatnia:  
- gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát 
- gyermek születési anyakönyvi kivonatát.  
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A 2013/2014. nevelési évre a következő időpontokban lehet beíratni a gyermeket:  
2013. április 23-án ( kedd)       8.00-16.00 óra 
2013. április 24-én (szerda)      8.00-16.00 óra  
2013. április 25-én (csütörtök) 8.00-16.00 óra. 
 
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 
 30/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelici Mézeskalács Óvodába  történő 
beiratkozás időpontját a 2013/2014. nevelési évre az alábbiakban állapítja meg: 
2013. április 23-án (kedd)         8.00-16.00 óra 
2013. április 24-én (szerda)      8.00-16.00 óra 
2013. április 25-én (csütörtök) 8.00-16.00 óra 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beiratkozással kapcsolatos 
hirdetmény közzétételéről. 
 
Határidő: 2013.március  24. 
Felelős: polgármester 
 
 
7./ Beszámoló a 2012. II. félévi mezőőri tevékenységről 
Előterjesztő: Károly József mezőőr 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Itt van a körünkben Károly József mezőőr. Mivel a beszámolója részletes, ezért nem kell kiegészítést 
tennie. Pár mondatot fel is olvasnék a beszámolóból. A mezei őrszolgálat 2012.02.01-étől kezdte meg 
működését. A szolgálat igazgatási területén belülről sem hozzám, sem a jegyzőasszonyhoz nem 
érkezett észrevétel vagy bejelentés a szolgálattal kapcsolatban. Ezzel a szolgáltatással nagyon jó 
tevékenységet folytat a mezőőr. A területen élőkkel és dolgozókkal olyan kapcsolata alakult ki, hogy a 
problémákat meg tudta oldani. 5105,7 hektár földterületen végzi munkáját. A gazdákkal, 
földtulajdonosokkal napi kapcsolatot ápol. Nagy figyelmet fordít a dúvadak elriasztására, gyérítésére. 
A működési területen az évben bűncselekmény nem történt. Felhívnám a figyelmét március lévén a 
takaró fóliák, síkfóliák elhelyezésének, tárolásának, és majdan megsemmisítésének figyelemmel 
kísérésére. Ezzel viszonylag sok problémája volt az előző évben, de megfelelő módon tudta kezelni. 
Az engedély nélküli, illegális homokkitermelésnek is gátat kell szabni, mivel komoly büntetéseket 
vonhatnak maguk után. Az őrizetlenül hagyott munkagépeket a nyári és őszi betakarítások alatt 
próbálta őrizni.  
Egy alkalommal a polgárőrséggel teljesített közös szolgálatot. Kérésem lenne, hogy ezen szolgálatok 
számát meg kellene növelni.  
Rendkívüli eseményként történt tavaly egy haláleset a levágott kukoricaföldön. Az eseménnyel 
kapcsolatos eljárást az illetékes szakhatóság folytatta le.  
Tulajdon elleni szabálysértés elkövetését harminchárom esetben sikerült megakadályozni.  
Azt tudjuk, hogy a mezőőr munkája főként a megelőzést szolgálja. Fontos, hogy az illegális 
hulladéklerakók ne jöjjenek létre, az eltulajdonítások ne történjenek meg.  
Tájékoztatásként mondanám el, hogy a jogszabályváltozás miatt a mezőőri munkakör betöltésére újra 
ki kell írjuk a pályázatot. A jelenlegi mezőőrnek választania kell a nyugdíj vagy a közalkalmazotti 
munkaviszony között. Ennek az időpontja várhatóan 2013. június 30. Nagy valószínűséggel nem a 
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közalkalmazotti munkaviszonyt fogja választani. Szeretném megköszönni az eddig végzett munkáját 
és egyben a beszámolót is. 
 
Károly József mezőőr: Én is köszönöm. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy így alakultak a 
jogszabályi viszonyok. A szolgálati járadékot kell válasszam, mert annak összege a bérem 
másfélszerese. Szívesen végeztem a munkámat. Nem egy-két évre terveztem az elején, hanem 
hosszútávra. Meg szeretném köszönni a lakosság segítségét. Sajnálatosan közös szolgálatra csak egy 
alkalomra került sor, mert a rendőrség nem tudott biztosítani embert. Lehetséges, hogy a jövőben ez 
másképp lesz. Június 30-ig szeretném becsülettel végezi munkámat, nem tervezem, hogy ezen időszak 
alatt szabadságra megyek.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. 
 
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 
 31/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőri szolgálat 2012. II. félévi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
8./ Tájékoztató a Faluház féléves programtervéről  
Előterjesztő: Schmidt Mária művelődésszervező 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Azt szeretném kérdezni a művelődésszervezőtől, hogy az IKSZT működését elősegítő pályázat 
benyújtásra került-e a 2013-as évben? 
 
Schmidt Mária művelődésszervező: Nem. 
 
Gáncs István polgármester: A pályázat kapcsán több millió forintra lehet pályázni. A megírására egy 
külső pályázatírót vontunk be. A pályázat 100%-os támogatást foglal magába, tehát nem kell önerőt 
biztosítani. De ezért több száz embert kell „megmozgatni” különböző programok kapcsán.  
Az IKSZT Szolgáltatási és Programterv az első félévre vonatkozik. Az illetékes szervnek ezt a tervet 
meg kell küldeni, akik elbírálják. 
 
Schmidt Mária művelődésszervező: November 30-ig kellett elküldeni. Ez megtörtént és azt a 
visszajelzést kaptam, hogy elfogadták.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. 
 
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 
 32/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. 01.01-től 2013.06.30-ig tartó időszakra 
vonatkozó IKSZT Szolgáltatási és Programtervről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
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9./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának megtárgyalása 
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: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény írja elő, hogy mit kell 
tartalmazzon a társulási megállapodás. Jelen társulási megállapodás megfelel az előírásoknak. Az 
előterjesztésben szerepel, hogy jelenleg 25 önkormányzat fogja alkotni a társulást. A bővülés 
lehetősége is fenn áll, aminek szintén van jogszabályi háttere, hogyan lehet csatlakozni, illetve, hogyan 
lehet a társulásból kilépni. A társulási megállapodás tartalmazza, hogy milyen feladatokat fog ellátni a 
társulás. A mielőbbi döntés azért szükséges, hogy a Magyar Államkincstárhoz az elfogadott társulási 
megállapodás minél előbb eljusson.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. 
 
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 
 33/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88.§.(2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a határozat 
mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
10./ Egyebek  
 
Gáncs István polgármester: A megyei főjegyző megküldte részünkre a Tolna Megyei Területfejlesztési 
Koncepció társadalmi egyeztetési változatát, mivel az önkormányzatnak 45 napos határidővel 
véleményezési jogosultsága van. A koncepcióban Tengelic szerepel turisztikai szempontból.  
A Homológia Kft. bevonásával Tengelic-Szőlőhegyen azt a területet, ahol az autópálya építkezés 
alkalmával volt az aszfaltkeverő üzem ipari parkká szeretnénk minősíttetni. A terület nagysága kb. 5-7 
hektár. Az átminősítéshez szeretnénk a megyei önkormányzat támogatását kérni. Ezt a lépést azért 
szeretnénk megtenni, mert az atomerőmű bővítésekor az átminősített területen az építkezésben 
résztvevő cégek letelepedhetnének. Jelenleg az autópálya mentén és az atomerőmű bejáratához ilyen 
közel nincsen ipari park. A Homológia Kft. szakvéleményét már kikértem.  
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A honlapon a koncepció megtalálható.  
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Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt 
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 33/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Megye Területfejlesztési 
Koncepciójának társadalmi egyeztetési változatát megismerte és a következő kiegészítést javasolja a 
koncepcióba beépíteni: 
A Tenkop Zrt. tulajdonában lévő a határozat mellékletében szerelő Tengelic Szőlőhegyen lévő 
területek ipari parkká minősítése az Atomerőmű esetleges bővítése esetén. 
 
2.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tolna Megyei Önkormányzat tájékoztatására. 
 
Határidő: 2013. április 14  
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Szedres község településrendezési terv II. számú módosításának 
egyeztetési anyagának véleményezése tárgyában kaptunk levelet. A levelet a napokban kaptuk meg. 
Tavaly már hoztunk egy határozatot előzetes véleményezés során.  
Átadnám a szót Tolnai Lászlóné jegyzőnek. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A módosítás a 2012-es évben indult. A tavalyi megkeresés tárgyában, ahogy a 
polgármester úr is mondta a testület hozott döntést. A határozatban az is leírásra került, hogy a testület 
az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. Ennek ellenére újra megkeresték 
önkormányzatunkat, mivel a folyamat egy újabb szakaszához ért.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. 
 
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 
 35/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szedres Község településrendezési 
terve II. módosításának véleményezése” című előterjesztést megvitatta, és a módosítással 
kapcsolatos észrevételt nem tesz. 

 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 

 
 
Gáncs István polgármester: A következő döntést Berner Sándor tengelic lakos kérelmével 
kapcsolatban kell meghozni. A kérelmező a haszonbérleti szerződés közös megegyezéssel történő 
megszűntetését kérte, mivel nem tart rá tovább igényt. A szerződés 2013. március 1. napjával történő 
megszűntetését javasolom.  
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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 
 36/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
lévő 0142/1 hrsz-ú legelő művelési ágú 5755 m2 területű ingatlanra Berner Sándor 
Tengelic Gyimesi u.55. szám alatti lakossal 2009.01.01. napján kötött haszonbérleti 
szerződés közös megegyezéssel  történő megszüntetését 2013. március 1. napjával 
elfogadja. 
 
2.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés 
megszüntetésére vonatkozó okirat aláírására. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 

 
 
Gáncs István polgármester: Meg kell határozni az óvoda kötelező felvételi körzetét a 2013/2014. 
nevelési évre vonatkozóan. Az iskola estében csak véleményezni kellett a kormányhivatal által 
meghatározott felvételi körzet határt. Az óvoda esetében mint már mondtam a testületnek kell 
meghatároznia azt. A felvételi körzet meghatározását Tengelic közigazgatási területére javasolom. 
 
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 
 37/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013/2014. nevelési évtől a Tengelici 
Mézeskalács Óvoda felvételi körzetét Tengelic közigazgatási területeként határozza meg. 
 
Határidő: közzétételre azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Gáncs István polgármester: Meg kell tárgyaljuk Vimhel Józsefné vételi szándéknyilatkozatát a 
Jánosmajor Fő u. 14. szám alatti ingatlanra. Az ajánlatot a pénzügyi bizottság tárgyalta.  Az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanról van szó. Ingatlant évek óta már csak nagyon indokolt 
esetben adunk el. Az érintett lakás a kultúrházzal egy helyrajzi számon szerepel. A lakást 1987 óta 
bérlik. Éves szinten közel 28 e Ft-ot fizetnek bérleti díjként.  
Az eladás során felmerülő költségek kb. 300 e Ft-ot fognak jelenteni. Telekmegosztást kell 
kezdeményezni, a nyilvántartásokon történő átvezetésért illetéket kell fizetni. A lakás 75 m2-es. Régen 
összkomfort nélküli volt. Komfortossá tette a jelenlegi bérlő a saját pénzéből. Ezt nem tudjuk 
figyelembe venni a vételár meghatározásánál, hiszen az évek alatt nagyon alacsony áron lakhatott ott.  
Jánosmajorban egy hasonló tulajdonságokkal rendelkező ingatlant (önálló telekkel) 870 e Ft-ért tudtak 
értékesíteni a tulajdonosok.   
A szándéknyilatkozaton ajánlott vételárnak 600 e Ft-ot jelöltek meg. A pénzügyi bizottság 700 e Ft-ot 
javasol vételárnak.  
Várom a véleményeket az előterjesztéshez. 
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Gáncs Tamás képviselő: A kultúrházat nem szeretné megvásárolni? 
 
Gáncs István polgármester: A kultúrház forgalomképtelen ingatlanként szerepel a vagyonkataszterben, 
tehát nem lehet eladni.  
 
Gáncs Tamás képviselő: A kultúrházra kell-e jelenleg pénzt fordítani a vételárból megmaradó 
összegből? 
 
Gáncs István polgármester: Jelenleg nem kell, a volt orvosi rendelő esetében nem rég történt egy 
beruházás. Vízesblokk működik és a nagyterem fűthető. Tehát a mostani funkciójának megfelel. A 
jánosmajori lakosok nem jelezték felénk, hogy közösségi programokat szeretnének szervezni. Ugyanez 
a helyzet Júliamajor esetében is. Mind a két épület estében csak állagmegóvási munkálatokat végzünk.  
A tervek szerint a megmaradó összegből Jánosmajorban a járdát szeretnénk rendbe tenni.  
Javasolom a telekmegosztás költségei miatt, amit az önkormányzat fizet foglalót kérni a vevőtől 300 e 
Ft összegben. 
 
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 
 37/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  felhatalmazza Gáncs István polgármestert, 
hogy az önkormányzat  tulajdonában lévő Tengelic Jánosmajor Fő u.14. szám alatt lévő 1331-hrsz-ú 
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanon lévő 75 m2 területű lakás értékesítésének 
előkészítését végeztesse el. Ennek keretében a szükséges telekalakítási eljárást kezdeményezze, majd 
az ingatlannyilvántartási bejegyzésről intézkedjen.  
 
2. A képviselő-testület a lakást a telekmegosztás után értékesítésre kijelöli. A vételárat 700.000.-Ft-ban 
határozza meg.  
 
3. A képviselő-testület az értékesítésre kijelölt lakást Vimhel Józsefné Tengelic Jánosmajor Fő u.14. 
szám alatti lakosnak – jelenleg fent nevezett szolgálati lakás bérlője -értékesíti. 
 
4. Vimhel Józsefné 300.000.-Ft szerződéskötési biztosítékot köteles befizetni az adásvételi szerződés 
megkötését megelőző 15  napon belül  az önkormányzat 7060008511109608 számú számlájára,  amely 
összeg a vételárba foglalóként beszámításra kerül. 

 
Határidő: előkészítésre azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
11./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
 
Gáncs István polgármester: 2013. január 1-vel a paksi központi orvosi ügyelethez tartozunk. Kaptunk 
egy beszámolót az orvosi ügyelet 2012. évi munkájáról, illetve az ügyelet 2013. évi díjának 
meghatározásáról. Ezzel kapcsolatban az a kérésem lenne, hogy a Hírmondóban szerepeljen, hogy a 
településnek az idei évre mennyit kell fizetnie a szolgáltatásért. Emellett a beszámolóból pár mondatot 
át is lehetne emelni a cikkbe.  
Táblázatos formában megkaptuk az ügyelet 2012. évre vonatkozó betegforgalmát. A táblázatban 
többek között szerepel a település neve, az ambuláns ellátás száma, hívások száma, a korházi ellátások 
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száma, az esetek összesítése. Bontásban szerepel az ellátott felnőttek és gyermekek száma. A táblázat 
tartalmazza még, hogy hány esetben volt indokolt és hány esetben indokolatlan az ügyelet felkeresése. 
Néhány példát mondanék. Bikács esetében 21 indokolt és 43 indokolatlan, Dunaföldvár esetében 187 
indokolt és 280 indokolatlan, Paks esetében 707 indokolt és 1541 indokolatlan eset volt. Az ügyelethez 
tartozó összes településre vetítve 2756 indokolt eset és 5588 indokolatlan eset volt a tavalyi évben.  
Fel szeretném hívni a lakosság figyelmét, hogy jól gondolják át, mielőtt kihívják vagy felkeresik az 
ügyeletet.  
A Emergency Service Kft. a 2013. évben nem kívánja a szolgáltatás díját emelni az előző évhez 
képest.  
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Bátainé Réti Márta képviselő: Az újságba a cikket el fogom készíteni. 
 
Gáncs István polgármester: Úgy gondolom, hogy a beszámoló megfelelő anyag a cikk elkészítéséhez.  
 
 
Pár gondolatot szeretnék mondani a felsőtengelici falopás kapcsán, amivel több millió forintos kárt 
okoztak. A történés mindenkiben felháborodást keltett. A rendőrség a bűncselekménnyel kapcsolatban 
a sajtóban megjelenteken kívül bővebb információt nem szolgáltatott a részünkre. Ez azt jelenti, hogy 
folyik a nyomozás.  
Tárgyalásokat folytatunk a terület tulajdonosával a Gyulaj Zrt-vel és a terület szomszédságában lévő 
Hotel Orchidea vezetésével. Felsőtengelicet az infrastruktúrális és turisztikai fejlesztések kapcsán 
kiemelt területként szeretnénk kezelni. Lakóparkszerű övezetet szeretnénk kialakítani 5 éven belül. 
Háromoldalú megállapodást fogunk kötni a két céggel.  
A befolyt idegenforgalmi adó egy részét szeretnénk ezen területre fordítani. A nyár folyamán fog 
megtörténni a Zöldút átadása. A turistaút Tengelicről indulni és Sióagárdon ér véget. Ennek a hossza 
kb. 70 km. Információs kis,- és nagytáblák lesznek kihelyezve az útvonal mentén. Tudomásom szerint 
Paks is szeretne csatlakozni, gyalogos és biciklis ösvényként folytatódna a paksi térségben is az út.  
A megfelelő méltó helyre szeretnénk visszahelyezni a fent említett területet.  
 
 
A Polgármesteri Hivatal épületének átalakításával/felújításával kapcsolatban szeretnék tájékoztatást 
adni. A tervek szerint április 15-től a volt Tenkop Rt. volt iroda épületébe fogunk átköltözni a felújítás 
idejére. A költözést április második hétvégéjén szeretnénk lebonyolítani. Reményeik szerint június 15-
ig végeznek a beruházással. A költözésre azért van szükség, mert így tudnak a leghatékonyabban 
dolgozni az épületben. Az ügyiratok átvitele és a számítógépes rendszer biztosítása nélkülözhetetlen a 
kollégák munkájához.  
A felújítás tartalmazza a homlokzat felújítását, nyílászárók cseréjét, belső felújításokat, a 
tetőfelújítását, vizesblokkok felújítását, átalakítását, akadálymentesítést, illetve fűtéskorszerűsítést. A 
beruházás közel 30 000 e Ft, melyhez közel 10 000 e Ft önerőt biztosít az önkormányzat. A felújítás a 
Jövőnk Energiája Alapítványhoz benyújtott és elnyert pályázat útján valósulhat meg. Mint már 
mondtam a tervek szerint 2 hónapot fog igénybe venni a kivitelezés, de mint tudjuk ilyen régi 
épületnél bármilyen probléma felmerülhet.  
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
zárt ülésen folytatja. 
 
 

kmft 
 
 

    Gáncs István         Tolnai Lászlóné 
    polgármester               jegyző 


