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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-én megtartott 
rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem 
 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 

Kajsza Béla    alpolgármester  
Bátainé Réti Márta   képviselő 
Gáncs Tamás József   képviselő 
Kászpári György   képviselő 
Szijártó József    képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
   Tolnai Lászlóné   jegyző 
   Séta Péterné    adóig.üi. 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

Jilling Tibor    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. 
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm jegyzőasszonyt és képviselő-társaimat. 
Az egyebek napirendi pontban tárgyalnunk kell egy tulajdonosi hozzájárulásról, a Tenkop Zrt. 
ingatlan felajánlásáról és a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének támogatási 
kérelméről. 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:         Előterjesztő: 
 
1./ A Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság  Gáncs István 
     Társasági Szerződése módosításának megtárgyalása    polgármester 
                        
 
2./ Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának   Tolna Lászlóné 
    megtárgyalása                                                               jegyző   
           
3./ Egyebek          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. 
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Napirend tárgyalása:  
1./ A Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződése 
módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendhez tartozó anyagot minden testületi tag megkapott.  
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Megkereste a képviselő-testületet a Meződöldvíz Kft., hogy a társasági 
szerződés módosítását a testület tárgyalja meg és fogadja el. Az önkormányzat az előző ülésen 
döntött, hogy tulajdoni részt vásárolunk a kft-ben. A társasági szerződés magában foglalja a név, 
székhely mellett, a társaság tagjait, a tevékenységi kört, a törzstőkét, a tagok jogait, hozzájárulását, 
a társaság legfőbb szervét, a taggyűlés határkörét, az ügyvezető személyét és rendelkezik a társaság 
könyvvizsgálójáról. A jelenlegi előterjesztés módosítja a társaság székhelyén belül a fióktelepek 
számát, kiegészíti a tagok számát, módosítja a társaság törzstőkéjét, az egyes tagokat megillető 
szavaztok szám arányát, például Tengelicet megillető száma 27, valamint módosítja a 
könyvvizsgáló megbízatásának idejét.  
 
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 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 73/2013. (VII.04.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőföldi Regionális 
Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződésének módosítását a 
határozat mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Tengelic Község 
Önkormányzata, mint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 
tagja nevében a társasági szerződés elfogadására vonatkozó nyilatkozatot aláírja, valamint 
felhatalmazza a társasági szerződés módosításának, az egységes szerkezetbe foglalt 
társasági szerződésnek az aláírására. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
2./ Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának megtárgyalása 
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző 
  
Gáncs István polgármester: A napirendhez tartozó anyagot minden testületi tag megkapott.  
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Tegnap készült el a végleges Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP). Az 
anyagot meg kellett küldeni a Türr István Képző és Kutató Intézetnek (TKKI), akik elfogadásra 
javasolták azt. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a HEP-ben milyen alapvető dolgokat kell 
szerepeltetni.  
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A felmerülő problémákat szeretném, ha most átvennénk. Elmondanám, hogy milyen intézkedési 
tervet írtunk a tervben a problémákra.  
A települési önkormányzatoknak ötévente, öt évre szóló esélyegyenlőségi programot kell készíteni, 
melyet két évente felül kell vizsgálni. A HEP elkészítéséhez segítséget kaptunk a TKKI-től 
ingyenes képzés és mentorhálózat biztosításával. A Önkormányzatunktól Séta Péterné vett részt a 
képzésen, ő lett a helyi esélyegyenlőségi referens. Ő kíséri majd figyelemmel a programot.  
A program elkészítéséhez kaptunk segédanyagokat, illetve voltak táblázatok, amiket kötelező volt 
kitölteni. A kötelező táblákon kívül nem kötelező táblák is szerepelnek. A táblázatok kitöltését Séta 
Péterné végezte el. A kitöltésnél segítségénél voltak a KSH népszámlálási adatai, a Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal adatai, a Magyar Államkincstár adatai, valamint saját adatgyűjtés és egyéb 
szervezetek adatszolgáltatása. Például háziorvos, védőnő, iskolavezető, óvodavezető, képviselő 
asszony. A HEP két fő részből áll egy helyzetelemzésből és egy intézkedési tervből. A bevezetést 
követően a HEP a település történetét és földrajzi elhelyezkedését, valamint a program céljait 
mutatja be.  
A helyzetelemzés 6 célcsoportot foglal magába. A célcsoportok: mélyszegénységben élők, romák, 
gyermekek, nők, idősek és a fogyatékkal élők. A helyzetelemzésben meg kell határozni ezen 
csoportok a teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási 
(közfoglalkoztatási ide tartozik), egészégi, szociális és területi mutatóit, valamint a településünkön 
felelhető esélyegyenlőségi problémákat. 
Minden egyes célcsoport elemzése után dokumentálásra kerül a problémák beazonosítása és a 
fejlesztési lehetőségek meghatározása. A mélyszegénységben élők és a romák esetében 
beazonosított problémaként tekintünk arra, hogy nő a szegénységben élők és a munkanélküliek 
száma. Erre megoldás lehet a közfoglalkoztatás lehetőség szerinti bővítése (pályázat, anyagi forrás 
függvénye), munkahelyteremtő vállalkozások letelepedésének támogatása. A mélyszegénységben 
élőknél jellemző még az adósságcsapda. Sok esetben felveszik a hitelt, amit nem tudnak 
visszafizetni, vagy nem fizetik a számlákat, akár saját hibájukból is, de ez mindenképpen 
problémához fog vezetni. Fejlesztési lehetőség lehet ez esetben a háztartásvezetési, 
családfenntartási tanácsadás. Nyilvánvalóan a fejlesztési lehetőség mellé az intézkedési tervbe 
szerepeltetjük azokat a partnereket, akik majd segíteni fogják az érintett családokat. Például a 
családsegítő szolgálatot vagy a Faluházat tekintve, oda lehet előadókat hívni a témával 
kapcsolatban, akik tudnának segíteni háztartásvezetéssel vagy hitelek rendezésével kapcsolatban.  
Szerencsére községünkben nincs komoly probléma a romákkal kapcsolatban, így szegregáció sem. 
Hiányosság, hogy 2012. augusztusa óta nincs roma nemzetiségi önkormányzat, így probléma az 
érdekképviselet hiánya. Fejlesztési lehetőség a roma nemzetiségi önkormányzat megalakulása 
esetén annak támogatása. A tavalyi évben többek között 50 e Ft-tal is tudtuk támogatni őket.  
A következő célcsoport a gyermekek. Itt kifejtésre került, hogy hogyan tudnak hozzájutni szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokhoz. A gyermekek esetében a településen nincsen szegregáció, sem az 
intézményeket, sem lakókörnyezetet tekintve. Bemutatásra kerültek a hátrányos, illetve halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek.  
Az alábbi következtetéseket vontuk le: A mélyszegénységben élő gyermekek száma nő. Ennek 
csökkentésére megoldás lehet, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítja a kedvezményes 
gyermekétkeztetést és emellett fenntartja, lehetőség szerint bővíti a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásra szánt költségvetési keretet. Az idei évtől a Szociális Bizottság kérelmére az 
önkormányzat megemelte a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretét, így több esetben vagy 
nagyobb összegben tudnak támogatást odaítélni.  
Nem megoldott sajnos a gyermekek nyári napközbeni ellátása (felügyelet). Erre a gyermekvédelmi 
beszámoló véleményezésénél a kormányhivatal minden évben felhívja figyelmünket. A fejlesztési 
lehetőség erre a problémára pénzbe kerül, akár a nyári napközit akár a családi napközit tekintve. 
Vannak települések, ahol a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szervez nyáron programokat a 
gyermekeknek. Nálunk a tavalyi évben a Faluház szervezett táborokat.  
A következő probléma, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkező családok számára gondot jelent 
a gyermekek étkeztetése a nyári szünetben. Ennek a kiküszöbölésére továbbra is szeretnénk részt 
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venni a nyári gyermekétkeztetési programban. Úgy véljük ez továbbra is megoldható, amennyiben 
az önkormányzatnak nem jelent nagymértékű plusz kiadást. Az idei évben nem csak a nyári 
étkeztetési programmal kapcsolatos pályázattal oldjuk meg a rászoruló gyermekek melegétellel való 
ellátását. A szociális bizottság felvállalta azt - ha van olyan rászoruló gyermek, aki a pályázati 
keretbe nem fért be - hogy egy bizonyos időszakra kifizeti a gyermekek étkezési térítési díját, így 
biztosított lenne a nyári étkezésük.  
A szegénységben élők számára probléma a tanszerek (füzet és írószerek) megvásárlása is. Az 
önkormányzat továbbra is ingyenesen biztosítja a füzet és tanszercsomagot. Ez is sajnos valamilyen 
szinten anyagi forrás függvénye.   
Az iskolaigazgató javasolta problémaként feltüntetni a programban, hogy a sajátos nevelési igényű, 
illetve magatartási vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek aránya magas. Erre megoldás 
lehet az integrált oktatás – ami jelenleg is működik – folyamatos fenntartása, az iskolai hiányzások 
csökkentése.  
Következő célcsoportként szerepelnek a nők. Megállapítottuk, hogy a településen lévő munkáltatók 
nagy része több nőt foglalkoztat, mint férfit. Ilyen az óvoda, iskola, önkormányzat, egészségügy, 
kereskedelmi egységek, takarékszövetkezet, egyéb vállalkozások. Úgy gondoljuk ebben a 
tekintetben nincs probléma, amit kezelni kellene. Ugyanakkor nem tudunk adatot a családon belüli 
erőszakról. Reméljük nem is jellemző ez a településünkön. A nőkkel kapcsolatban problémaként 
tüntettük fel, hogy az alacsony jövedelmű gyermeket egyedül nevelő nők száma viszonylag magas, 
ezt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők köréből szűrtük le. Fejlesztési 
lehetőségként beírtuk az óvoda nyári nyitva tartási idejének bővítését. Szükség esetén az eddig 6 
hétnél kevesebb időre zárna be az óvoda, hogy az anya el tudjon menni dolgozni, ezen időszak alatt 
is. Emellett a szociális és gyermekvédelmi ellátások bővítését javasoljuk megoldásnak.  
Minden évben megszervezésre kerülnek a nőket érintő szűrővizsgálatok. Sajnos a 
méhnyakrákszűrés ingyenes lehetőségével a településen élő nők alacsony számban élnek, annak 
ellenére, hogy az önkormányzat ingyenesen biztosítja a szűréshez szükséges helyszínt és minden 
házhoz értesítést küld a szűrővizsgálat lehetőségéről. Fejlesztési lehetőségként a bővebb 
tájékoztatást és felvilágosítást írtuk. 
Az idősek helyzeténél, esélyegyenlőségénél kiemelném, hogy a lakosság 25%-a 60 év feletti mind 
a belterületet, mind a külterületeket tekintve. A településen egyedül élő idősek száma magas. A 
szociális területen az önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának. Tudomásunk szerint 
saját jogon vagy hozzátartozója jogán jövedelemmel rendelkezik minden idős ember. A szociális 
étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a tanyagondnoki szolgálatot magas arányban veszik igénybe 
az idősek. Szerencsére a közművelődési és kulturális rendezvényeken ez a korosztály is részt vesz, 
mint például a népfőiskolai előadások, író-olvasó találkozó, kiállítások, költészet napi 
versfelolvasás. Tengelic-Szőlőgyen működik nyugdíjas klub is. Ők szerveznek maguknak 
programokat, kirándulásokat, ahová a központi belterületen élő időseket is meghívják. Sajnos 
belterületen már nem nyugdíjas klub. Következő felmerült probléma a korosztályt érintő 
elmagányosodás, aminek az elkerülése lehetséges lenne aktivitás megőrző programok 
szervezésével, illetve az önszerveződő közösségek támogatásával. Mint már említettem magas 
számú a településen élő idős emberek száma, fejlesztési lehetőségként írtuk a biztonságérzet 
növelése érdekében a tájékoztatás nyújtását. Ilyen kezdeményezést a rendőrség is indított már, 
szórólapokat osztanak, illetve előadásokat is tartanak, ha van rá igény. A beteg illetve egyedül élő 
emberek napi életvitelével kapcsolatos felmerülő problémáknál - például favágás, hó söprés, amit 
fizikailag már nem tudnak elvégezni - megoldásként az önkéntes munka szervezését javasoltuk. 
Tudomásunk szerint be szeretnék vezetni, hogy az érettségi előtt álló fiataloknak „x” órát önkéntes 
munkával kell töltsenek. Őket ebben az esetben be lehetne vonni, ha van rá igény.  
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége esetében volt a legkevesebb statisztikai adatunk a 
falut tekintve. Ebbe a csoportba nem csak a mozgásszervi fogyatékosok tartoznak, hanem például 
a látás és szellemi fogyatékosok is. A községben az egészségkárosodottak közül legnagyobb 
létszámban a mozgáskorlátozottak élnek. A településen működő munkáltatók tudomásunk szerint 
nem foglalkoztatnak egészségkárosodott munkavállalókat, de Szekszárdon és Pakson néhány 
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munkáltató foglalkoztat csökkentett munkaképességű személyeket, ahová a faluból is eljárnak 
dolgozni.  Az önkormányzat együttműködik a szekszárdi székhelyű Kék Madár Alapítvánnyal. Az 
együttműködés keretében javaslatot teszünk enyhe fogyatékosságban szenvedők foglalkoztatására. 
A fogyatékkal élők esetében problémaként vetettük fel, hogy a közintézmények 
akadálymentesítése csak részben megoldott (csak a mozgáskorlátozottak számára megoldott), erre 
megoldás az, hogy a közintézményeket teljes körűen akadálymentesíteni kell. A település honlapja 
sem akadálymentes, úgy véljük, hogy a vakok és gyengénlátók részére akadálymentessé lehetne 
tenni, ez már sok helyen működik. A tanyagondnoki gépjármű akadálymentését is célszerű lenne 
megoldani. Erre megoldás lehetne egy új akadálymentes tanyagondnoki busz vásárlása pályázati 
lehetőségből. Probléma még, hogy nincs helyi munkalehetőség az egészségkárosodottak részére. 
Itt a Kék Madár Alapítvánnyal való folyamatos kapcsolatfenntartást írtuk fejlesztésként.    
A HEP további részében felsorolásra kerültek a községben működő civil szervezetek és leírtuk, 
hogy ők miben tudnak segíteni a HEP megvalósítása során.  
A program második része az intézkedési terv. Többek között magába foglalja a helyzetelemzés 
megállapításának összegzését, az intézkedés címét, a bevont partnereket, felelősöket célcsoportok 
szerint, a jövőképünket, az intézkedési területek részletes kifejtését, az összegző táblázatot, 
valamint a megvalósítást. 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program mindenki számára elérhető a honlapon. Program 
végrehajtásában szeretnénk kérni az imént felsorolt a program elkészítését segítők segítségét is. A 
programmal kapcsolatban bárki tehet észrevételt.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Meg szeretném köszönni mindenkinek a munkáját, aki 
részt a program elkészítésében.  
 
Mivel 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 
 74/2013. (VII.04.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az elfogadott Esélyegyenlőségi 

Programot küldje meg a Türr István Képző és Kutató Intézet számára. 
 
Határidő: 2013.július 11. 
Felelős:   Tolnai Lászlóné jegyző 

 
 
3./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A Kossuth utca 69. szám alatti ingatlan középnyomású gázellátása 
építési munkái tárgyában tulajdonosi hozzájárulást kérnek, mivel a gázelosztó vezeték építési 
munkái közterületiet is érintenek. A tervező kéri a tulajdonosi hozzájárulást, amit javasolok 
megadni. 
 
Mivel 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:  
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Tengelic Község Önkormányzatának 
 75/2013. (VII.04.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy az E.On  Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. a Tengelic Kossuth u.69. számú 
ingatlan középnyomású gázellátása építési munkáinak a Gv-105. számú helyszínrajz 
szerinti elvégzéséhez  a tengelici 589 hrsz-ú  közterületet  igénybe vegye.  
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Gáncs István polgármester: Kaptunk egy levelet a Tenkop Zrt. gazdasági igazgatójától - 
Kövecsesné Prikkel Gabriellától -, miszerint szervezeti változás miatt felajánlják megvételre a 
részünkre a következő ingatlanokat:  
- Tengelic Jánosmajor 1332 hrsz-ú 3610 m2 gazdasági épület, udvar,  
- Tengelic-Szőlőhegy 0184 hrsz-ú 17091 m2 saját használatú út (Kenedy-telep felé, aszfaltos) 
- Tengelic 0123/9 23286 m2 sporttelep (lelátó, játékos és bíró öltöző, kézilabda pálya) 
Mivel a felsorolt ingatlanok részben elhelyezkedésük, részben használati jellegüknél fogva az 
önkormányzatunk érdekkörébe sorolhatók, az igazgatóság úgy döntött, hogy elsőként a testületnek 
ajánlja fel a megvásárlási lehetőséget. 
Az első ingatlan ámbár romos állapotban van, laknak benne. Ezért nem gondolom, hogy meg 
kellene vásárolnunk.  
Az út úgy vélem mindegy kinek a tulajdonában van. Nem hiszem, hogy szükségünk lenne még egy 
útra, amit nekünk nem kevés pénzért karban kellene tartani. 
Tudomásom szerint a sporttelepet annak idején társadalmi munka segítségével építették. Sajnos ez 
az ingatlan is egyre rosszabb állapotban van. Amíg nincs az önkormányzat tulajdonában, addig nem 
fordíthatunk rá pénzt. Úgy vélem, hogy ez az egy ingatlan az, ami az önkormányzatot „érdekelheti”. 
Mivel nagy az esély arra, hogy ha magántulajdonba kerülne, akkor a sportegyesület is feloszlana. 
Ez pedig nekünk nem érdekünk, mivel akkor más településre kellene elmenniük focizni a 
gyerekeknek, fiataloknak. 
A fentiek alapján javasolom a testületnek, hogy a 0123/9 hrsz-ú megvásárlása iránti szándékát 
fejezze ki. Csak azért a szándékot, mivel anyagiakról nincs szó a levélben.  
 
Mivel 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 
 76/2013. (VII.04.) számú Képviselő-testületi  határozata 
 

1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a tengelici 0123/9 
hrsz-ú 23286 m2 alapterületű sporttelep megnevezésű ingatlan önkormányzat általi 
megvásárlására vonatkozóan. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanvásárlással kapcsolatos 
további tárgyalások lefolytatására a TENKOP Zrt. vezetőségével. Felkéri a polgármestert, 
hogy az ingatlantulajdonosokkal történt tárgyalások eredményét terjessze a Képviselő-
testület elé. 

3. A képviselő-testület nem kívánja megvásárolni a tengelici 1332 hrsz-ú 3610 m2 alapterületű 
gazdasági épület, udvar megnevezésű valamint a tengelici 0184 hrsz-ú 17091 m2 
alapterületű saját használatú út megnevezésű ingatlant. 

Határidő: Közlésre azonnal 
               Tárgyalások lefolytatására 2013. 12.31. 
Felelős: polgármester 
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Gáncs István polgármester: A Tolna Megyei Polgárőr Szerveztek Szövetségétől érkezett egy 
kérelem, miszerint szeretnének tőlünk anyagi támogatást kérni az augusztusi XIII. Tolna Megyei 
Polgárőr Találkozó megszervezéséhez. Javasolom a támogatási kérelem elutasítását. Azt 
elmondanám, hogy a településen működő polgárőrséget támogatjuk anyagilag, illetve ha valamilyen 
a polgárőrséget érintő rendezvény van, biztosítjuk számukra az egyik buszunkat. Pont a hétvégén 
vettek részt Pannonhalmán egy országos rendezvényen.  
 
Mivel 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 
 77/2013. (VII.04.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek 
Szövetsége részére, a XIII. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó megrendezéséhez támogatást 
nem tud biztosítani. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Gáncs István polgármester: Bátainé Réti Márta képviselő asszonytól érkezett egy kérelem, mivel 
Tengelicről Paks felé változtak a buszjáratok, illetve két új járat került bevezetésre 2013. július 1-
vel, ezzel egyidejűleg és nem következtében Szőlőhegyet is érintenek változások. A levél a 
következőképpen hangzik: 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
támogatását, hogy Tengelic Község Önkormányzata hivataloson felkérje a Gemenc Volánt, hogy 
Tengelic-Szőlőhegyről az iskolai szünet idején is el lehessen jutni Paksra a reggeli órákban. 
Indoklás: a reggeli/délelőtti időszakban különben sem volt rózsás a helyzet, de az iskolaszünet 
kezdete óta a nyári időszakban reggel, átszállás nélkül nem tudtunk eljutni Paksra, mivel az iskola 
időben közlekedő – 7 óra 05 perckor innen induló – járat ilyenkor nem érinti Tengelic-Szőlőhegyet. 
Ez számos problémát vet fel. Mivel Tengelic, tehát Tengelic-Szőlőhegy is már a Paksi Járáshoz 
tartozik, így számos ügyintézés csak ott lehetséges, de reggeli buszjárat nélkül ez rendkívül nehézzé 
válik. Nem beszélve arról, hogy az esetleges Pakson munkát vállalók vagy nem tudnak 
munkakezdésre eljutni oda, vagy járat hiányában eleve nem vállalhatnak ott munkát.  
 
Támogatjuk a kérést és fogunk írni egy levelet ezzel kapcsolatban a Gemenc Volánnak. 
 
 
A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
 
 
 

kmft 
 
 

 
   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyző 


