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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-án 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 
                        Barabás Ildikó    gazd. üi. 
 
 
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:  
26/2013. A képviselő-testület elfogadta a tengelici székhelyű civil és nem civil szervezetek 2012. 
évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót és egyidejűleg felszólította a Rollecate 
Kézilabda SE-t az elszámolásra. A sportszervezet az elszámolását benyújtotta. 
  
27/2013. A képviselő-testület elfogadta a 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervet, melyet 
Tengelic honlapján közzétételre került. 
 
28/2013.  A Képviselő-testület a Tengelici Mézeskalács Óvoda óvodavezetői feladatainak 
ellátására pályázat kiírásáról döntött. A pályázati anyagot elküldtük a KSZK honapjára, valamint 
az Oktatási és Kulturális Közlöny szerkesztőségének. A pályázati határidőre 1 pályázat érkezett.  
 
29/2013. A képviselő-testület meghatározta az óvodai beiratkozás időpontját a 2013/2014-es 
nevelési évre. A beiratkozással kapcsolatos hirdetmény közzétételre került. 
  
32/2013. A képviselő-testület jóváhagyta a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodását, melyet a polgármester aláírt. 
33/2013. A képviselő-testület Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának tervezetét 
megismerte és kiegészítette. Az erről szóló határozatot a Tolna Megyei Önkormányzatnak 
elpostáztuk. 
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34/2013. A képviselő-testület Szedres Község településrendezési terve II. számú módosítását 
véleményezte, melyről a határozatot Szedres Község Önkormányzata megkapta. 
 
35/2013. A képviselő-testület közös megegyezéssel megszüntette a tulajdonában lévő 0142/1 hrsz-
ú legelő haszonbérleti szerződését. A megszüntető okiratot a polgármester aláírta. 
 
36/2013. A képviselő-testület a Mézeskalács Óvoda felvételi körzetét Tengelic közigazgatási 
területeként határozta meg. A felvételi körzetről hirdetményt tettünk közzé. 
 
37/2013. A képviselő-testület felhatalmazást adott a polgármesternek a Tengelic Jánosmajor Fő 
u.14. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan értékesítésének előkészítésére. Egyidejűleg a 
telekmegosztást követően az ingatlant értékesítésre kijelölte 700.000.-Ft vételárért Vimhel 
Józsefné jelenlegi bérlő részére. Az erről szóló határozatot Vimhel Józsefnének elküldtük. Jelenleg 
a telekmegosztás folyamatban van. 
 
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, 
képviselő-társaimat, illetve a két megjelent meghívottat. 
Az egyebek napirendi pontban határozatot kell hozni a sportcsarnok felújítására beadandó 
pályázathoz az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, valamint az óvodavezetői pályázat 
lebonyolítását előkészítő bizottság megválasztásáról. 
Javasolom a 2014. évi költségvetési koncepció meghatározásáról szóló napirendi pont elnapolását. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy mondja el az elnapolás indokát. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Az államháztartási törvény alapján április 30-ig a képviselő-testületnek el 
kell fogadnia a költségvetési koncepciót, mely koncepciót a tervezett bevételek, 
kötelezettségvállalások mellett a Kormány által március 31-ig meghatározott gazdaság-
pénzügypolitika fő irányait figyelembe véve kell elkészíteni. Azonban a kormány által 
elkészítendő anyag még nem áll rendelkezésre. A napokban az országgyűlés elé került egy 
törvénymódosító javaslat, miszerint a költségvetési koncepció elfogadási határideje október 31-re 
módosulna. A módosítás elfogadásra került.  
 
A polgármester az elhangzott módosítással a napirendre az alábbi javaslatot teszi: 
 
Napirendi javaslat:                    Előterjesztő: 
        
1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.16.)  Gáncs István 
     önkormányzati rendelet módosítása      polgármester 
           
2./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló   Gáncs István 
   rendelet-tervezet megtárgyalása       polgármester 
 
3./ A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására  Tolnai Lászlóné 
     irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló  jegyző 
     rendelet-tervezet megtárgyalása       
            
4./ Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása     Tolnai Lászlóné 
                 jegyző   
 
5./ Mezőőri munkakör ellátásra pályázat kiírása     Gáncs István 
                polgármester 
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6./ Sportcsarnok tetőfelújításához pályázat benyújtása    Gáncs István 
           Polgármester 
 
7./ Egyebek          Gáncs István 
                polgármester 
 
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 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.16.) önkormányzati 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: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének ez a 4. 
módosítása és egyben az utolsó is. A módosítás részben technikai jellegű, illetve előirányzat 
helyesbítésre van szükség, mivel az előző módosítás során nem került rendezésre. A bevételi és a 
kiadási főösszeg 4 032 e Ft-tal emelkedik. Ez a közfoglalkoztatottak után kapott bértámogatás. A 
táblázatban látszik, hogy két technikai módosítást végeztünk el, mely a benyújtott beszámoló 
alapján történt. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. 
 
Mivel 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: 
 

6/2013. (IV.25.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2013. (IV.25.) számú rendeletet. 
 
 
2./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Barabás Ildikó 
gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: A 2012. év végső bevételi és kiadási főösszege 337 836 e 
Ft. A bevételeink 334 494 e Ft-ra teljesültek, ebből az intézményi működési bevétel 255 086 e Ft. 
Ez részben saját bevétel és részben az államtól kapott finanszírozás. Felhalmozási bevételünk 
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3 655 e Ft-ot tett ki, melynek nagy része az óvoda tetőfelújítására elnyert pályázati összeg. A 
költségvetési hiányt belső finanszírozással oldottuk meg, ez az előző évi pénzmaradvány 
beépítését jelenti, melynek összege 74 589 e Ft.  
A kiadások a következőképpen alakultak: működésre 237 442 e Ft-ot fordítottunk, felhalmozási 
kiadások 16 905 e Ft-ot tettek ki.  
2012. év pénzmaradványa úgy alakult, hogy a bankszámlákon és a pénztárakban 76 605 e Ft volt 
2012. december 31-én. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összege 2 321 e Ft. Az év 
végi beszámoló elkészítése után derült ki, hogy az önkormányzatot még 658 e Ft illeti meg, az 
összeg kiutalása kb. május hónapban történik meg. Így az önkormányzat módosított 
pénzmaradványa 79 584 e Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt 1 642 Ft, ami a már beérkezett 
számlákat jelenti, melyek kifizetése csak a január hónapot érinti. Így a szabad pénzmaradvány 
77 942 e Ft, mely részben beépítésre került a 2013. évi költségvetésbe. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Az előterjesztéshez csatoltuk Zsinkó Lajos könyvvizsgálónak az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóját is. Az 
önkormányzatnak nem kötelező feladata két vagy három éve könyvvizsgálót alkalmazni, de mi 
megbízási szerződés alapján felkértük, hogy segítse a munkánkat. A szakmai segítséget egész 
évben meg is kaptuk tőle. A tájékoztató utolsó mondatában van a lényeg, miszerint „Az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról a vagyoni és pénzügyi helyzetéről az 
előterjesztésben foglaltak valós tájékoztatást adnak”. A tájékoztató nem tartalmaz hiányosságra 
való utalást.  
 
Szijártó József képviselő: Nagyon jó dolog, hogy az utóbbi években – és kezdünk hozzászokni -, 
amikor zárszámadás van csak jó híreket hallunk. A pénzmaradványunk összege nem csökken, 
hanem nő. Felolvasnék egy mondatot Zsinkó Úr értékeléséből: „Kedvező, hogy visszafogott, 
takarékos gazdálkodás eredményeként 79 584 e Ft felhasználható pénzmaradvány keletkezett, 
melynek 97,9 %-a szabadon felhasználható maradvány.  
Annak ellenére, hogy az állami támogatási összegek csökkennek, nagyon elégedett vagyok azzal, 
hogy az adófizetési morál a községben jól alakul. A kollégák is jól végzik a munkájukat. Ezek, 
amik biztos alapot adnak arra, hogy a 2013. évben is biztosítani tudjuk az önkormányzat kötelező 
és önként feladatait. Ha hozzáteszem azt – ha megnézték képviselő-társaim-, hogy a felhalmozási 
(felújítási) kiadásokat az eredeti előirányzathoz képest tovább tudtuk bővíteni, további forrásokat 
tudtunk áldozni, akkor azt mondhatjuk, hogy eredményes évet tudtunk zárni 2012-ben. Ezt 
kívánjuk a 2013-as évre is.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Szeretném megköszönni a képviselő-társaimnak a 
támogatást a 2012-es évre, a kollégáknak azt a szemléletet, amit remélem sikerült mindenkiben 
„rögzíteni” és már mindenki tudja, hogyan lehet a sok-sok nehézség ellenére jól gazdálkodni. 
Ehhez kell magas fokú bizalom, szakmai hozzáértés. A közös munka eredményességet hozott. 
Szeretném kiemelni a lakosságot, ők is talán átérzik annak a súlyát, hogy általuk befizetett adókat 
a képviselő-testület megpróbálja a legjobb tudása szerint visszaforgatni. Ezáltal a településen élők 
mindennapjait és komfortot érzetét növelni. Azok a beruházások, fejlesztések, szolgáltatások, 
amiket nyújtunk, a lakosság érdekeit szolgálják. Az önkormányzat próbál a lakosok által befizetett 
tételekből gazdálkodni. A polgármesternek az a feladata, hogy külső forrásokból maximális 
lehetőségeket nyújtson a település számára.  
Mindenkinek megköszönném a 2012-es évben végzett munkáját és hasonlókat kívánok a 2013-as 
évre.  
 



 6

Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

7/2013. (IV.25.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendeletet az eredeti előterjesztésnek megfelelően. 
 
 
3./ A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
A médiában hallhatták, hogy bizonyos utcaneveket (a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez 
köthetőek) módosítani kell. Ilyen módosítás Tengelic közigazgatási területét nem érinti. 
A rendelettel többek között a lakosságot kívánjuk kötelezni a házszámtáblák kihelyezésére, mivel 
szükséges például a posta, a mentőszolgálat, tűzoltóság munkájához is. A házszámok nem 
kerülnek olyan sokba.  
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló törvény 2013. január 1-től 
hatályos egyik bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy rendeletben állapítsa 
meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés a házszám-megállapítás szabályait. 
A rendelet-tervezet készítésekor a már meglévő utcaneveket és házszámokat vettük alapul. Azokat 
nem kell módosítani. A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetés céljából közzétételre került (ez 
kötelező feladat). Vélemény nem érkezett a tervezettel kapcsolatban.  
A Polgármester Úr említette, hogyha lenne elnevezés a településen XX. századi önkényuralmi 
rendszerekhez köthetőek azt módosítani kellene.  
A tervezet meghatározza, hogy mely közterületeket és miről vagy kiről lehet elnevezni, s ennek 
során mire kell figyelemmel lenni. Ehhez támpontot a magyarországi hivatalos földrajzi nevek 
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló Korm. rendelet ad, amely kimondja: „ a közterületek 
elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait kell tükröznie, vagy a 
helyhez kötődő személyekkel kell kapcsolatosnak lennie.” A tervezet több alternatívát tartalmaz a 
névválasztásra.  
A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni.  
A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és alátöréssel az ABC 
betűje. A külterületi lakott helyek közül több esetében nincs utcanév csak házszám.  
A közterületi névtáblák kihelyezésről az önkormányzat már régebben gondoskodott. A táblák 
kihelyezésének szabályozása a jelenlegi gyakorlatból indult ki. A házszámok kihelyezése a 
lakosság kötelezettsége.  
A rendelet 2013. május 1-én lépne hatályba. Azon ingatlan tulajdonos, ahol az ingatlan 
házszámozása hiányzik, e rendeletben foglalt kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 
60 napon belül köteles eleget tenni. 
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Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

9/2013. (V.23.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
rendeletet az eredeti előterjesztésnek megfelelően. 
 
 
4./ Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása 
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
A tanyagondnoki szolgálat a településszerkezetünk miatt az egyik legfontosabb feladatunk. Nagy 
valószínűséggel a következő évben a szolgálatot ellátó gépjármű cseréjére sor fog kerülni. Nagy a 
kihasználtsága az autónak, a futott kilométer meghaladta a 200 000 km-t. Az autó állapotára nagy 
hatással vannak az útviszonyok. A Tengelic-Szedres, illetve reményeink szerint a Paks-Kölesd 
útszakasz felújítása mérsékelni fogja az autó elhasználódásának idejét. (A tervek szerint az utóbbi 
útszakasz felújítását is elkezdik az idei évben.) A heti öt napon kívül még hétvégente is igénybe 
szokták venni. A szolgálat működtetésére az állami normatíva nem elég, ezért az 
önkormányzatnak is hozzá kell járulnia. A 2012-es évben közel 4,5 millió forintba került a 
szolgáltatás működtetése, melyből csak közel 2 millió forint az állami támogatás. A költségeket 
próbáljuk csökkenteni, de sajnos számos tétel van, amit nem lehet. Nagy segítség, hogy a 
településen van üzemanyagtöltő állomás. Az összes gépjárművünket itt tankoljuk.  
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. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A napirendi pontot a szociális bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A szakmai programot 2008-ban fogadta el a képviselő-testület, azóta nem került módosításra. A 
jogszabályi változások miatt szükségessé vált a módosítás. Illetve volt egy ellenőrzésünk, melyet a 
Tolna Megyei Kormányhivatallal együtt a gyönki Hegyhát Integrált Szociális Intézmény végzett. 
Egy dolgot hiányoltak a szakmai programmal kapcsolatban, mégpedig azt, hogy nem volt benne a 
más intézményekkel történő együttműködés módja. Ez most már a IV. részben található. A 
szakmai program tartalmát jogszabály írja elő.  
 
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 
41 /2013. (IV.23.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat szakmai 
programját az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, mely szakmai program a 
25/2008.(IV.17.)Kt. számú határozattal elfogadott szakmai program helyébe lép 2013. április 
24. napjától. 
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5./ Mezőőri munkakör ellátásra pályázat kiírása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 

 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
A bevezetett tevékenység nagyon jónak bizonyult az előző évben. A gazdák részéről a mezőőri 
járulék befizetése majdnem 100%-os. Ezt meg is szeretném köszönni a gazdáknak. A mezőőr 
személyére egy olyan embert sikerült választani, aki „szívügyének tartja” a munkakör ellátását. 
Sajnos olyan döntés elé került, hogy választania kellett a szolgálati járadék és a közalkalmazotti 
jogviszony között.  
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Mint a Polgármester Úr is mondta, a jelenlegi mezőőrünk szolgálati 
járadék folyósítása mellett látja el a mezőőri munkakört. A társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló törvény alapján 2013. január 1-től szüneteltetni kell a szolgálati járadékát többek között 
annak, aki közalkalmazotti jogviszonyban, köztisztviselői jogviszonyban, bírói szolgálati 
viszonyban vagy igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban áll. Károly József mezőőr 
nyilatkozott, hogy 2013. július l-től a nyugdíját igényli tovább, így meg kell szüntetni a 
közalkalmazotti jogviszonyát. Erre tekintettel szükséges a pályázatot kiírni. A pályázat 
benyújtásának határideje 2013. május 17. A munkakör 2013. július 1-től tölthető be. A pályázatot 
elnyerőnek mezőőri vizsgát kell tennie – ha nem rendelkezik vele -, illetve rendészeti vizsgát, 
utóbbit csak akkor, ha közalkalmazottként felvételre került. A pályázat benyújtása történhet 
postai úton és személyesen is.  
 
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 
42 /2013. (IV.23.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján a melléklet szerinti tartalommal 
pályázatot hirdet  mezőőr munkakör betöltésére.  

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott pályázat 
megjelentetésére.  

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
6./ Sportcsarnok tetőfelújításához pályázat benyújtása 
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. 
Fejlesztési források elnyerésére nyílik lehetőség óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztésének, felújításának támogatására. E forrásból lehetőség nyílna a sportcsarnok 
tetőszerkezetének felújítására. A támogatás mértéke azon településeken megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztések esetében, ahol az önkormányzat nem részesült törlesztési célú 
támogatásban vagy adósságkonszolidációban, 100 %, vagyis szükséges önerő 0 Ft. A támogatási 
összeg max. 20 000 e Ft lehet. A pályázat beadási határideje 2013. május 2-a. A benyújtáshoz 
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többek között szükséges fotódokumentáció, részletes árajánlat és műszaki leírás. A mai napon 
megkaptuk a felújításra vonatkozó árajánlatot. A beruházás költsége 14 763 938 Ft + áfa.  
A sportcsarnok épületével a tetőn kívül semmilyen probléma nincsen. Az sportcsarnok átadása 
előtt már egy teljes tetőcsere történt. Lindab tetőszerkezet kerülne a jelenlegi palatetőre. 
Reményeink szerint ez a felújítás hosszabb távra megoldja a beázási problémákat. Mivel 
közbeszerzési értékhatáron alulra esik a beruházás költségvetése, ezért közbeszerzést sem kell 
kiírni. A kivitelezést a 2014. évre terveznénk, de ha gyorsan történik a pályázatok elbírálása és a 
kivitelező is azt mondja, hogy ősszel befejeződhetne a munka, akkor az idei évben sor kerül a 
beruházásra. A felújítás kb. másfél hónapot vesz igénybe.  
Ha nem kellett volna a hivatal épületét felújítani, akkor a sportcsarnok tetőfelújítására pályáztunk 
volna nagy valószínűséggel. 
Van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása. 
 
Gáncs Tamás képviselő: A pályázatba belefér egy belső tisztasági meszelés? 
 
Gáncs István polgármester: A pályázatba nem fér bele, de opcióba bele fog férni.  
 
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 
43 /2013. (IV.23.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 

1. Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2013.(III.29.) BM rendelet 
kiírására a sportcsarnok (Tengelic, 291/3 hrsz.) tetőfelújítására irányuló pályázat beadását 
támogatja. 

2. A fejlesztés bekerülési költsége bruttó 18.750.201.- Ft. Az igényelt támogatás összege 
18.750.201.-  Ft. 

 
Határidő: 2013. május 2. 
Felelős: polgármester 

 
 
7./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A pályázat benyújtásához szükség van még egy határozatra, mely az 
önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sportra fordítandó összegeiről szól.  
 
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 
44 /2013. (IV.23.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a 
sporttal kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit: 

• az önkormányzat együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel 
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• anyagi lehetőségei függvényében – megállapodás keretében - évek óta támogatja a 
sportszervezeteket.  

• az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményt ( sportcsarnok) fenntartja, működteti. 
A sportcsarnok színtere az óvodai és iskolai testnevelésnek, iskolai sportkörnek és a 
tömegsportnak.  

• gondoskodik a tömegsport egyéb  helyszíneinek karbantartásáról.  
 
2. A képviselő-testület 2013. évben a költségvetéséből a következő összegeket fordítja a sporthoz 
kapcsolódó célokra: 

• sportegyesületek támogatása: 2.000. e Ft 
• sportcsarnok működtetése ( tárgyi, személyi feltételek) : 3.570. e Ft 
• tömegsport rendezvények helyszínének karbantartása ( fűnyírás, eszközbeszerzés )   : 953 e 

Ft. 
 
Határidő: 2013. május 2. 
Felelős: polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Előkészítő bizottság létrehozásáról kell döntést hozni az óvodavezető 
pályázat elbírálásához. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A közalkalmazottakról szóló törvény írja elő, hogy magasabb vezetői 
beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül létre 
kell hozni egy legalább háromtagú szakértelemmel rendelkező bizottság, akik meghallgatják a 
pályázókat és véleményezik. A bizottság feladata, hogy a pályázó meghallgatása után az írásba 
foglalt véleményét eljuttatja a képviselő-testületnek. A bizottságba – előzetes egyeztetést követően 
- megválasztani az alábbi szakértelemmel rendelkező személyeket javasoljuk: 
Pál Gyuláné a Zombai Napköziotthonos Óvoda óvodavezetője, Fodorné Andics Marianna a 
Tengelici Mézeskalács óvoda óvónője és Szijártó József a tengelici általános iskola igazgatója.  
 
Gáncs István polgármester: Egy pályázat érkezett a munkakör betöltésére.  
 
Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
45 /2013. (IV.23.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§.(6) bekezdése alapján az óvodavezető munkakörre kiírt 
pályázat lebonyolításához előkészítő bizottságot hoz létre melynek tagjai: 
 

• Pál Gyuláné   Zombai  Napköziotthonos Óvoda óvodavezetője 
• Fodorné Andics Marianna a Tengelici Mézeskalács Óvoda óvónője 
• Szijártó József a tengelici általános iskola igazgatója. 

 
2. A képviselő-testület felkéri az előkészítő bizottságot, hogy a pályázat elbírálásának 
előkészítő eljárását folytassa le, és annak eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
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Határidő: 2013. júniusi képviselő-testületi ülés 
Felelős: polgármester  
 
 
Gáncs István polgármester: 2013. június 22-én kerül megrendezésre a Falunap. A Kolbásztöltő és 
Forraltbor Fesztivál az idei évben elmarad. A Faluház udvarán épül a Falu kemencéje, mely nagy 
valószínűséggel a Falunap előtt kerül felavatásra egy táncos est keretein belül. Decemberben azért 
nem mondunk le a kolbásztöltésről, a Faluház udvarán fizetős rendezvény keretein belül módot 
teremtünk rá.  
A tervek szerint a Falunap és a kolbásztöltő fesztivál felváltva kerül majd megrendezésre.  
Természetesen a programokról a Hírmondóban tájékoztatni fogjuk a lakosságot.  
 
Fel szeretném arra hívni a lakosság figyelmét, hogy az útfelújítással kapcsolatos problémáikkal a 
Faluházban székelő illetékest kell megkeresni. A megkeresés ne szóban történjen, hanem írásban. 
Nem tudok olyan problémáról, ami bejelentésre került és nem „orvosolták” volna. 
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az 
ülést bezárta. 
 
 
 

kmft 
 
 

 
   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyző 


