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Távolmaradását bejelentette:
Kászpári György

képviselő

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel
6 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester:
- 48/2013. A képviselő-testület elfogadta a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról
szóló értékelést. A Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala megküldte az értékelés
véleményezését. A vélemény szerint az értékelés a jogszabályban meghatározott tartalmi
követelményeknek megfelel, a jövőre vonatkozóan javasolják, hogy kerüljön bele a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény kapcsán az önkormányzatot terhelő kiadás nagysága.
- 49/2013. A képviselő-testület egyetértett a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2013.07.01-től 2013.
08.11-ig történő zárva tartásával. A határozatot megküldtük az óvodavezetőnek, aki tájékoztatta a
szülőket.
- 50/2013. A képviselő-testület elfogadta a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának
módosítását. Az erről szóló határozatot a Paksi Önkormányzatnak elpostáztuk.
- 51/2013. A képviselő-testület elfogadta az Alisca Terra Kft. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási
Tervét, melyről a közszolgáltatót értesítettük.
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- 52/2013. A Képviselő-testület tudomásul vette a 2013. évi nyári gyermekétkeztetésről szóló
tájékoztatót. A beadott pályázatot elbírálták, összesen 19 gyermek nyári ingyenes étkeztetését hagyták
jóvá az igényelt 40 fő helyett.
- 53/2013. A képviselő-testület Benkéné Varga Erzsébetet jelölte ki a Gagarin u.2. szám alatti
szolgálati lakás bérlőjéül 2013. június 1-től 2013. december 31-ig. A bérleti szerződés módosításra
került.
- 54/2013. A képviselő-testület arról döntött, hogy a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátására
a Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási Központhoz csatlakozik. Jelenleg folyamatban van a Központ
működési engedélyének módosítása.
- 55/2013. A képviselő-testület –amennyiben a Dunaág Kft. 2013. június 1-től nem kapja meg a
működési engedélyt, vagy más okból nem szolgáltathat – bérleti szerződést kíván kötni a Mezőföldvíz
Kft-vel. A határozatot a Paksi Mezőföldvíz Kft megkapta.
- 56/2013. A képviselő-testület elutasította László Mária Tengelic Jánosmajor Mátyás kir. u. 42. szám
alatti lakos Jánosmajor és Alsóhídvég területrészek átcsatolásával kapcsolatos kérelmét. A határozatot
a kérelmezőnek elküldtük.
- 57/2013. A képviselő-testület Nesz Dávid Péter Tengelic Bezerédj u.16. szám alatti lakost kinevezi
mezőőr munkakörbe 2013. július l. napjától 3 havi próbaidő kikötése mellett. A döntésről Nesz Dávid
Pétert értesítettük.
- 58/2013. A képviselő-testület a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyta. A határozatot Szekszárd Városnak elpostáztuk.
- 59/2013. A képviselő-testület mint tulajdonos hozzájárulását adta a tengelici 401 hrsz-ú közterület
(Petőfi utca) igénybevételéhez földkábeles elektromos csatlakozó építési munkáinak elvégzéséhez.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 6
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta.
Tengelic Község Önkormányzatának
60/2013. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 48/2013.,
49/2013., 50/2013., 51/2013., 52/2013., 53/2013., 54/2013., 55/2013., 56/2013., 57/2013.,
58/2013. és a 59/2013. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
elfogadja.

Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat és a meghívottakat.
Az egyebek napirendi pontban tárgyalnunk kell a következőkről: TEIT társulási megállapodás
módosítása, a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséből eredő
pénzügyi elszámolás és a megszüntető megállapodás elfogadása, Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesülete, Barna Gyula és Szeri Árpád támogatási kérelme, Szabó János üzlethelyiség
bérlésére irányuló kérelme, illetve dohánytermék kiskereskedelemmel ideiglenes foglalkozó
vállalkozás kijelölése.
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A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Gáncs István
polgármester

2./ A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározása

Gáncs István
polgármester

3./ Tengelici Mézeskalács Óvoda napi nyitva tartásának meghatározása

Gáncs István
polgármester

4./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

5./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
6./ Zárt ülés
A Tengelici Mézeskalács Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálása
Első lakáshoz jutók támogatási kérelem elbírálása

Gáncs István
polgármester

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 2013. évi költségvetésének 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 rendelet első módosítása során 5 897 e Ft olyan bevételt kell
rendeznünk, amit eredetileg nem terveztünk.
Az első módosítás technikai jellegű. Az év elején fennállt egy dilemma, miszerint nem tudtuk, hogy az
óvodai normatívát ki igényelje le – Zomba KONI vagy mi. Most az óvodai normatíva módosításként
bekerül az előirányzataink közé.
A következő módosító tételünk a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása.
Áprilisban, miután felálltak a közös önkormányzati hivatalok az állam a rendelkezésére álló pénzt
felosztotta az önkormányzatok között. Tengelic Önkormányzatának 1 282 e Ft-tal több pénz jutott.
Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás, ami 1 035 e Ft-os előirányzat
növekedést jelent. Ez a dolgozók bérkompenzációjának a fedezete.
Két pályázatunk elszámolása az idei évre csúszott át. Az egyik a Kolbásztöltő- és Forraltbor Fesztivál
megrendezésére elnyert támogatás, ami az előirányzatot 2 137 e Ft-tal növeli. Felhalmozási
bevételként szerepel a „Zöldút” pályázat részleges elszámolása, ami 1 433 e Ft-os előirányzat
emelkedést jelent.
A kiadási oldalon a bérkompenzáció bevételi tétele a személyi juttatások és a járulékok soron jelenik
meg. Bevételként az önkormányzatnál jelenik meg, kiadásként pedig három felé oszlik az
önkormányzati dolgozók, a hivatali dolgozók és az óvodai dolgozók személyi juttatására.
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A dologi kiadások teljes egészében az önkormányzati költségvetést módosítják 3 419 e Ft-tal.
Szintén csak az önkormányzatnál jelenik meg a „Zöldút” beruházásból az 1 443 e Ft-os felhalmozási
kiadás.
Összesen a bevételi és kiadási főösszeg 292 814 e Ft-ra módosul.

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:
10/2013. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2013. (II.15.) számú rendelet
módosításáról szóló 10/2013. (VI.20.) számú rendeletet az eredeti előterjesztésnek megfelelően.

2./ A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Az előterjesztésben szerepel az intézmény minimum, maximum és átlag létszáma. Az előterjesztéshez
csatolva lett az óvodavezető által készített szakmai indokolás.
Viszont az elkövetkezendő nevelési években, ha a demográfiai mutatók azt mutatják, hogy nagy
mértékben csökken a gyermeklétszám, akkor a csoportok számát csökkentenünk kell. Ami 2 óvónő és
1 dajka állását veszélyeztetné. De ez még nem a most következő nevelési évre vonatkozik. Az
esetleges létszám leépítés esetén a helyi munkaerő védettségét fogom javasolni. De ha az óvodavezető
nem a helyit támogatja és szakmailag megindokolja, akkor természetesen tárgyalásokat fogunk
lefolytatni.
Egyetértek az óvodavezetőnek a 3 csoport megtartására irányuló szakmai indokolásával.. Sok a
hátrányos helyzetű gyermek, sok az a problémás család, akinek az óvoda egy támaszt jelent.
Az indokolás alapján javasolom a 2013/2014-es nevelési évre 3 csoport indítását.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
61/2013. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva úgy határozott,
hogy a Tengelici Mézeskalács Óvodában a 2013/2014-es nevelési évre indítható csoportok száma
3 (három).
Határidő: közlésre azonnal, 2013. szeptember 1.
Felelős: polgármester

3./ Tengelici Mézeskalács Óvoda napi nyitva tartásának meghatározása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
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Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A jelenlegi óvodai SZMSZ a napi nyitva tartást reggel fél ½ 7 órától délután 17 óráig határozza meg.
Úgy vélem a ½ 7-es nyitási időt nem kell korábbra hozni, mivel a szülők munkaideje nem indokolja,
úgy ahogy a 17 órai zárást sem.
Az óvodavezetővel történt egyeztetést követően javasolom a következő nevelési évtől, a fent említett
nyitva tartást meghatározni.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
62/2013. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelici Mézeskalács Óvoda
2013/2014-es nevelési évre vonatkozó napi nyitvatartási idejét reggel ½ 7-óra és délután 17-óra
közötti időtartamban összesen 10,5 órában határozza meg.
Határidő: 2013. szeptember 1.
Felelős: polgármester

4./ Egyebek
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Határozatot kell hozni a Társadalmi Ellenőrző, Információs és
Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. A napirendi ponthoz tartozó
anyagot minden testületi tag megkapta. A módosítás inkább technikai jellegű. Ez a megállapodás
rögzíti azon feltételeket, amik alapján a TEIT-től kapjuk a támogatási összegeket. A Paksi Atomerőmű
Zrt-vel és az RHK Kft-vel együttműködünk. A módosítás nem érinti a támogatás mértékét és összegét.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
63/2013. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88.§.(2) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását a határozat mellékletének megfelelően jóváhagyja.
2 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Meg kell tárgyaljuk a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti
Társulás megszüntetéséből eredő pénzügyi elszámolását. 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 az anyagot.
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Tolnai Lászlóné jegyző: Minden évben a társulásnak el kell számolnia a fenntartó önkormányzatok
felé. Ennek értelmében megküldte a 2012. évi elszámolást, illetve a megszűnés miatt a 2013. I. félévi
elszámolást Szedres Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat. A 2013. évi elszámolásra
azért van szükség, mivel 2013. június 30. napjával megszűnik a társulás.
A 2012. évi költségvetésben forráshiány keletkezett, amit a településekre lakosságarányosan
szétosztottak. Tengelicet 80 116 Ft terhelte volna, ha tovább működne a társulás. A 2013. I. félévi
elszámolás alapján 241 030 Ft többlettel rendelkezik a településünk. A kettő különbségéből
kiszámolva 160 914 Ft-ot kapunk vissza.
Gáncs István polgármester: Aki az elszámolással egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
64/2013. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás 2012. évi valamint a 2013. I. félévi pénzügyi elszámolását elfogadja a
mellékletben szereplő tartalommal.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Döntést kell hozni a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti
Társulás megszüntetéséről. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse az anyagot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Szedres Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat jegyzője által
készített előterjesztés mellé megküldték a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást. A társulást
meg kell szüntetni június 30-val, mivel a társulásban lévő önkormányzatok nem tudják biztosítani
azokat a feltételeket, amik a feladatellátáshoz szükségesek. A pénzügyi elszámolás alapján a bevételi
többleten kívül nincs szükség egyéb vagyon szétosztására. A tengelici családgondozó visszaadta az
általa használt használt számítógépet, mely rossz, selejtezése szükséges. (Az új családgondozónak
majd kell biztosítanunk számítógépet.)
A társulás által foglalkoztatottak munkajogi sorsáról is szó esik az előterjesztésben. A szedresi
családgondozó a szekszárdi társulás által fenntartott intézményhez kerül áthelyezéssel. Szedres Község
Önkormányzata a szekszárdi társuláshoz csatlakozott. A kölesdi, kistormási, medinai telephelyen
dolgozó családgondozó a paksi társulás által fenntartott intézményhez kerül szintén áthelyezéssel.
Ezen települések és Tengelic is a paksi társuláshoz való csatlakozást indította el. Az eddig Tengelicen
dolgozó családgondozó nem írta alá az áthelyezési okmányt. Az ő számára 4 havi felmentési időre járó
bért és 1 havi végkielégítést kell fizetni. Így 2013. október 31-ig állományban lesz. A kifizetés úgy fog
történni, hogy Szedres Község Önkormányzata megelőlegezi a járandósságát és utána havonta
megigényli önkormányzatunktól.
A jelen állás szerint július 1-től még nem megoldott az új családgondozó személye. A Paks Kistérségi
Alapszolgáltatási Központnak – aki majd ellátja a feladatokat - működési engedély módosítást kell
kérnie. A családgondozót a köztes időszakra is biztosítani kell, mivel a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat feladatainak ellátása kötelező. Mivel Kölesd is a paksi központhoz csatlakozott, a jelenleg ott
dolgozó családgondozó elvállalná Tengelicen is a feladatokat. Így őt fogja a kölesdi önkormányzat
foglalkoztatni, mi pedig megállapodást kötünk a kölesdi önkormányzattal erre az időszakra.
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A kiküldött megállapodás tartalmazza, hogy az önkormányzatoknak milyen jogaik és kötelezettségeik
vannak a megszüntetés kapcsán.
Gáncs István polgármester: Aki a megállapodás elfogadásával egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
65/2013. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88.§.(2) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva jóváhagyja a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
2013. június 30. napjával - közös megegyezéssel - történő megszűntetését és elfogadja a
Társulás megszüntetéséről szóló, - a határozat mellékletét képező - megállapodást.
2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Társulás megszüntetésével kapcsolatos
megállapodás aláírására.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete támogatási kérelmet
nyújtott be a képviselő-testületnek címezve. A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és a
támogatási kérelem elutasítását javasolja. Mivel van egy elvi elhatározásunk, miszerint ha támogatást
nyújtunk, akkor az legyen helyi vagy helyi érdekeltségű, magánszemély vagy szervezet.
Az említettekre való tekintettel nem javasolom a támogatásukat.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
66/2013. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete részére támogatást nem tud biztosítani.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Barna Gyula tengelici lakostól kaptunk egy kérelmet, melyben az áll, hogy
meghívást kapott a Tapolcán megrendezésre kerülő Kickbox világbajnokságra, és a részvételhez
szeretne támogatást kérni. Várható költsége kb. 100 e Ft lesz. A pénzügyi bizottság megtárgyalta
Barna Gyula támogatási kérelmét és 15 000 Ft támogatási összeg megítélését javasolja.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Gáncs Tamás képviselő: Javasolnám a részére egy Tengelic-i címerrel ellátott póló felajánlását.
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Gáncs István polgármester:
kézfeltartással jelezze.

Aki a támogatási összeggel és póló felajánlásával egyetért, kérem

Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
67/2013. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Barna Gyula Tengelic Rákóczi u.59.
szám alatti lakos részére a 2013. évi Kickbox Világbajnokságon történő részvétellel kapcsolatos
költségekre 15.000.-Ft támogatást ad a 2013. évi költségvetés terhére, valamint felajánl egy
Tengelic-i címerrel ellátott pólót.
2. Barna Gyula a fenti összeggel 2013. július 31-ig köteles elszámolni.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: A következő kérelmet Szeri Árpád szerzőtől kaptuk. Tolna Megye
Történelmi Atlaszának kiadásához kér támogatást, ami három nyelven – magyar, angol, németmutatja be Tolna megye történelmét. Nyomtatott példányt sajnos nem tudtam hozni, mivel nincs még
nyomtatott formában. Ha jól tudom Tengelicről vállalkozók is támogatják az atlasz kiadását. Nagyon
komoly összegyűjtött anyagról van szó. A támogatási kérelemben leírja a szerző, hogy a támogatókat
egy tiszteletpéldánnyal honorálja.
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a Tolna Megye Történelmi Atlasz kiadásához kapcsolódó kérelmet
és 40 000 Ft támogatási összeg megítélését javasolja azzal a feltétellel, hogy három darab
tiszteletpéldányt ajánl fel Önkormányzatunk részére.
A 1-1 példány kerülne kiosztásra az óvodának, iskolának és az önkormányzatnak.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
68/2013. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Megye Történelmi Atlasza
című könyv kiadási költségeihez 40.000.-Ft-tal járul hozzá, három darab tiszteletpéldány
Önkormányzat részére történő fejajánlása mellett.
2. A képviselő-testület a hozzájárulás fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében
biztosítja
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Szabó János paksi vállalkozótól érkezett egy kérelem, miszerint a volt
pártházban (Gindli u. 2.) ki szeretné bérelni az emeleti üzlethelyiséget – ahol eddig a kínai bolt
működött. A helyiségben Nemzeti Dohányboltot és kávézót szeretne üzemeltetni. A szerződéskötés
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esetén szeretné a helyiséget felújítani. A felújítás költsége kb. 600-700 e Ft-ra tehető (ablakok festésemázolása, új ajtó beépítése, burkolás, villanyszerelés és kétrétegű falfestés). Dohánybolt üzemeltetési
pályázata sikeressége esetén a helyiséget 10 évre szeretné kibérelni. Az első kérelmében 20 évet jelölt
meg bérleti időnek. Véleményem szerint ez a helyiség a jogszabályi feltételeknek nem felelne meg,
mivel nem akadálymentes. Ha a pályázata sikertelen, akkor nem kívánja bérbe venni a helyiséget.
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a Gindli u. 2. szám alatti üzlethelyiség bérlésére irányuló kérelmet
és nem javasolja a bérbeadást a képviselő-testületnek. A jövőre való tekintettel inkább ruházati cikkek
árusítására kellene biztosítani a helyiséget, mivel jelenleg nincs a településen ilyen üzlet.
Tudomásunk szerint a településen működő kereskedelmi boltok közül a Coop üzletlánc, a Fűszeres és
a Bodetti pályázott dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság betöltésére.
Aki egyetért a kérelem elutasításával, kérem kézfeltartással jelezze.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
69/2013. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelic Gindli u.2. szám alatti
szolgáltató ház emeletén lévő 97 m2-es üzlethelyiségét jelenleg nem kívánja bérbe adni, más
irányú, hosszú távú hasznosítási tervekre tekintettel.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Kaptunk egy megkeresést, miszerint javaslatot kell tennünk dohánytermék
ideiglenes árusítás gyakorlására feljogosított személy/vállalkozás kijelölésére. A napirendi ponthoz
tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse az
anyagot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Levélben megkereste a képviselő-testületet a Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt., mivel Tengelic településen az árusításra vonatkozóan első körben senki nem nyert
pályázatot. Az ilyen települések ellátásának biztosítása érdekében, amikor a dohánytermékek
kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság gyakorlása egy településen megszűnik a tevékenységet az
állam a Zrt. által erre külön feljogosított - tehát kijelölt – személy/vállalkozás útján gyakorolja az új,
eredményes pályázat alapján kötendő szerződés aláírásáig. Ugyanolyan feltételekkel, mint ahogy eddig
dohányterméket árult. Nem kell külön helyiséget nyitnia, külön pénztárgépet beszereznie. A
településen megkérdeztük a vállalkozókat, ki szeretné a tevékenységet ideiglenesen végezni. A
következők válaszoltak igennel: Coop, Fűszeres, Bodetti és a Frissten Kft. Ebből a négyből kellene
egyet kijelölnie a testületnek.
Jilling Tibor képviselő: Jelenleg mindegyikük árul dohánytermékeket?
Tolnai Lászlóné jegyző: Igen.
Kajsza Béla alpolgármester: Azt javasolom, hogy a helyi cégeket részesítjük előnyben. Így a Bodetti
és a Frissten Kft. maradna.
Gáncs István polgármester: A Fűszerest azért nem javasolnám, mivel nem helyi lakosokat foglalkoztat.
Véleményem szerint nem csak azt kell figyelembe venni, hogy helyiek-e, mert itt sokat számít a
dohányterméket vásárló lakosoknak a nyitva tartási idő. Hogyan vannak nyitva?
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Tolnai Lászlóné jegyző: Coop: H-P: 6:00-18:00; Sz:6:00-12:00; V: 6:00-10:00
Bodetti: H-P: 6:00-17:30; Sz:6:00-18:00
Frissten Kft.: H-P: 6:00-11:00 és 14:00-17:00 Sz: 8:00-11:00
Gáncs István polgármester: A nyitva tartás idő alapján a Frissten Kft-t sem javasolnám. A fentieket
figyelembe véve a Bodetti Bt-t és a Megyek Füszért Zrt (Coop) vállalkozásokat javasolom kijelölésre
dohánytermék kiskereskedelem ideiglenes végzésére.
Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
70/2013. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi - jelenleg is működő vállalkozásokat javasolja kijelölésre dohánytermék kiskereskedelem ideiglenes végzésére
Tengelic településen:
Bodetti Bt. 7054. Tengelic Kossuth u.13.
Mecsek Füszért Zrt (Coop) Székhely: 7623.Pécs Megyeri u.59. Telephely: 7054 Tengelic
Kossuth u.2.
Határidő: 2013. június 20.
Felelős: polgármester

5./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
Gáncs István polgármester: Figyelemfelhívás céljából elmondanám, hogy 2013. július 1-től a település
álláskeresői és munkáltatói illetékesség szempontjából a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Paksi Kirendeltségéhez fognak tartozni. Mint tudják június 1-től több buszjárat közlekedik
Tengelic és Paks között. Sajnos van olyan külterületi településrészünk, ahol így is gondot okoz a
Paksra való utazás. Mivel rugalmasak vagyunk mi is és a munkaügyi kirendeltség is a probléma
megoldására a következőkben állapodtunk meg. Az álláskeresőknek három havonta egyszer kell
megjelenniük a kirendeltségen. Így három havonta egyszer az önkormányzat elvállalja, hogy az
érintett településről beszállítja az érintett lakosokat Tengelicre, akik a 10:55-kor induló busszal el
tudnak utazni Paksra. A hazautazást szintén ezzel a tematikával oldanánk meg. Tengelicről Paksra
útiköltséggel nem kell számolniuk a lakosoknak, mivel azt a munkaügyi központ biztosítja. Viszont,
ha valakinek valamilyen ok miatt nem jó az adott nap, akkor saját magának kell megoldani a
beutazását Paksra. Ekkor sem kell útiköltséggel számolnia.
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést
zárt ülésen folytatja.

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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