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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 13-án
megtartott üléséről.
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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 13-án megtartott
üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem
Jelen vannak:

Gáncs István
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Kászpári György
Szijártó József

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné
Tóthné Csapó Sára
Távolmaradását bejelentette:

jegyző
könyvtáros

Kajsza Béla
Jilling Tibor

alpolgármester
képviselő

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 5 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm jegyzőasszonyt, képviselő-társaimat és Tóthné
Csapó Sára könyvtárost.
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester:
- 61/2013. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Tengelici Mézeskalács Óvodában a 2013/2014es nevelési évre indítható csoportok száma három lesz. Az erről szóló határozatot az óvodavezető
megkapta.
- 62/2013. A képviselő-testület a Mézeskalács Óvoda napi nyitvatartási idejét a 2013/2014-es
nevelési évre vonatkozóan ½ 7-17 óra közötti időtartamban határozta meg. Az óvodavezetőnek
megküldtük a határozatot.
- 63/2013. A képviselő-testület elfogadta a TEIT Társulási Megállapodásának módosítását, mely
döntésről a határozatot elpostáztuk, a megállapodást a polgármester is már aláírta.
- 64/2013. A képviselő-testület elfogadta a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti
Társulás 2012. évi és a 2013. I. félévi pénzügyi elszámolását. A döntésről a gesztort, Szedres
önkormányzatát értesítettük.
- 65/2013. A Képviselő-testület jóváhagyta a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti
Társulás 2013. június 30. napjával történő megszűntetését és elfogadta a társulás megszüntetéséről
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szóló megállapodást. A döntésről a gesztort, Szedres önkormányzatát értesítettük. Jelenleg a
családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ideiglenesen Horváth Gergely családgondozó látja el.
- 66/2013. A képviselő-testület nem tudta támogatni a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesületét. Erről a döntésről az egyesület megkapta a határozatot.
- 67/2013. A képviselő-testület Barna Gyula Rákóczi u.59. szám alatti lakosnak a 2013. évi
Kickbox Világbajnokságon való részvételét 15.000.-Ft-tal és egy Tengelic feliratú pólóval
támogatta. Barna Gyula a támogatási összeggel 2013. július 31. napjáig már elszámolt.
- 68/2013. A képviselő-testület 40.000.-Ft-tal járult hozzá a Tolna Megye Történelmi Atlasza című
könyv kiadási költségeihez. A határozatot eljuttattuk Szeri Árpád szerzőnek.
- 69/2013. A Képviselő-testület nem kívánta bérbe adni a Gindli u.2 szám alatt lévő üzlethelyiséget
Szabó János paksi lakosnak, akit a határozat megküldésével értesítettünk a döntésről.
- 70/2013. A képviselő-testület dohánytermék ideiglenes árusítására javasolta a Bodetti Bt-t és a
Mecsek Füszért Zrt.-t. A határozatot elpostáztuk a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-nek.
Tudomásunk szerint mindkét vállalkozást kijelölte a Zrt. dohánytermék árusítására.
- 71/2013. A képviselő-testület Huber Péterné Tengelic Munkácsy u.15. szám alatti lakos 2013.
augusztus l-től 2018. július 31-ig megbízta a Tengelici Mézeskalács Óvoda óvodavezetői
feladatainak ellátásával. Az erről szóló határozatot az óvodavezető megkapta.
- 73/2013. A képviselő-testület jóváhagyta a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. Társasági
Szerződésének módosítását, melyről a Kft-t határozat kivonattal értesítettük.
- 74/2013. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját,
melyet megküldtünk a Türr István Képző és Kutató Intézet számára.
- 75/2013. A képviselő-testület mint tulajdonos hozzájárulását adta a tengelici 589 hrsz-ú közterület
(Kossuth u.69. sz. előtti járda) igénybevételéhez középnyomású gázellátás építési munkáinak
elvégzéséhez. A határozatot a Sirály Terv Bt-nek megküldtük.
- 76/2013. A képviselő-testület szándékát fejezte ki a tengelici 0123/9 hrsz-ú ingatlan (sporttelep)
megvásárlására, s felhatalmazta a polgármestert az ingatlanvásárlással kapcsolatos tárgyalások
lefolytatására. A határozatot a sporttelep tulajdonosának a Tenkop Zrt. vezetőségének elpostáztuk.
- 77/2013. A képviselő-testület nem tudta támogatni, a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek
Szövetségét. Erről a döntésről a szervezet megkapta a határozatot.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 5
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta.
Tengelic Község Önkormányzatának
78/2013. (VIII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 61/2013.,
62/2013., 63/2013., 64/2013., 65/2013., 66/2013., 67/2013., 68/2013., 69/2013.,
70/2013., 71/2013., 73/2013., 74/2013., 75/2013., 76/2013. és a 77/2013. számú lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
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A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.

Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ A közterületek használatáról szóló 9/2004(V.29) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Tolnai Lászlóné
jegyző

2./ Döntés a települési értéktár létrehozásáról

Tolnai Lászlóné
Jegyző

3./ Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás
2012. évi működéséről

Gáncs István
polgármester

4./ Törvényességi felhívás megtárgyalása

Tolnai Lászlóné
jegyző

5./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről

Tolnai Lászlóné
jegyző

6./ Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz Pályázat benyújtása az
önkormányzat konyhájának felújítására

Gáncs István
polgármester

7./ Beszámoló a könyvtári szolgáltató hely (könyvtár) tevékenységéről

Tóthné Csapó Sára
könyvtáros

8./ A Tengelic Gindli u.2. (Pártház) megnevezésének megváltoztatása

Gáncs István
polgármester

9./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
11./ Zárt ülés: közalkalmazotti kinevezések tárgyalása

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.
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Napirend tárgyalása:

1./ A közterületek használatáról szóló 9/2004. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Tolnai Lászlóné
jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A rendelet-tervezet társadalmi véleményeztetés céljából a honlapra
feltöltésre került, az eljárás során nem érkezett vélemény. A mozgóképekről szóló törvény (Mktv.)
kötelezettséget ír elő az önkormányzatoknak, arra vonatkozóan, hogy rendeletben szabályozzák a
települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos
feltételeket. Mivel településünkön nem gyakori a filmforgatás, ezért nem önálló rendeletben
szabályozzuk, hanem a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításával
minimális szabályokat alkotunk. A Mktv. szerint önkormányzati rendeletben kell meghatározni a
díjakat, mivel e törvény melléklete csak városi szintig határozza meg. A törvény értelmében lehet
külön díjat kérni a forgatási helyszínért, a technikai kiszolgálásért és a stáb parkolásáért is. A
rendelet-tervezetben két kategória lett beépítve. Az egyik a filmforgatási helyszín ez esetben 150
Ft/m2/nap, a másik a technikai kiszolgálás és a stáb parkolás (együttesen) ez esetben 100 Ft/m2/nap
került meghatározásra. Szabályozni kell a mentességek és kedvezmények körét. Mivel a
jogszabályban szereplő legalacsonyabb díjakat vettük alapul, ezért kedvezményt nem állapítottunk
meg. Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetében adható.
Szabályozni lehet a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeket. A rendelet-tervezet
alapján a közterület filmforgatási célú igénybevétele nem haladhatja meg a 30 napot, illetve nem
akadályozhatják a lakosságot a mindennapi életvitelben filmforgatás során. Nem került
szabályozásra a turisztikailag kiemelt közterületek köre.
A filmforgatás célú közterület-használati engedélyt a Tolna Megyei Kormányhivatal adja ki, ezért a
részükre augusztus 1-ig el kellett küldenünk a teljes közterület listánkat. A filmforgatás célú
közterület-használatról a fővárosi és megyei kormányhivatal hatósági szerződésben állapodik meg a
kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé,
azonban célszerű ezen hatáskört a polgármesterre átruházni, mivel a közterület tulajdonosa 2
munkanapon belül a hatósági szerződéssel kapcsolatos a jóváhagyó vagy a jóváhagyást megtagadó
nyilatkozatot meg kell küldje a Kormányhivatal részére.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
11/2013. (VIII.14.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a közterületek használatáról szóló 9/2004. (V.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 11/2013. (VIII.14.) számú rendeletet.
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2./ Döntés a települési értéktár létrehozásáról
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény alapján a
települési önkormányzat az önkormányzat területén fellelhető értékek adatait tartalmazó
gyűjteményt, települési értéktárat hozhat létre. Az értékek besorolási kategóriái a következők
lehetnének: agrár-és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki
megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás. Az
önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot is létrehozhat, mely bizottságok feladata szervezni a
településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozni a településen fellelhető nemzeti
értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldeni azt a megyei értéktárba.
Az önkormányzatnak kötelezettsége, hogy döntést hozzon, hogy kíván-e értéktára létrehozni vagy
sem. Az önkormányzat a nemleges döntését bármikor megváltoztathatja. Bárki javaslatot tehet
települési értékre. Ha nincsen a településen értéktár, akkor a megyei értéktárhoz, ha az sincs, akkor
a Hungarikum Bizottsághoz kell elküldeni a javaslatot.
Gáncs István polgármester: Köszönöm.
Javaslatom, hogy ne hozzunk létre települési értéktárat.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
79/2013. (VIII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván települési értéktárat létrehozni.

3./ Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás 2012. évi működéséről
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 társulásban Szekszárd és Harc után településünkön a legmagasabb a házi segítségnyújtásban
részesültek száma a 2012-es évben. Az elszámolás alapján megállapítható, hogy a társulás kiadásai
451 541 Ft-tal meghaladták a lehívott normatíva összegét. A forráshiány kiegészítésére a későbbiek
során egyeztetésre kerül sor. A szolgáltatásért térítési díjat Szekszárdon, illetve településünkön kell
csak fizetni. A térítési díjat nem kívánjuk emelni, mivel akkor csökkenne az igénybe vevők száma.
Bátainé Réti Márta képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
hogy hogy nem működik már, holott kaptunk készülékeket néhány évvel ezelőtt.
Gáncs István polgármester: Sem az üzemeltető, sem a karbantartó nem az önkormányzat volt. Egy
pályázat kapcsán kerültünk a rendszerbe. A készülékek valószínűleg még mindig a lakosoknál
vannak, de már nem működnek. A szolgáltatás valamilyen okból nem működött. Az
önkormányzatot nem kereste fel az akkori szolgáltató, hogy kérnék vissza a készülékeket.
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
80/2013. (VIII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási Társulás 2012. évi működéséről, és pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: Közlésre Azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester
4./ Törvényességi felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt az
önkormányzat mulasztásával szemben. A jogszabály értelmében a testületi ülések jegyzőkönyveit
15 napon belül papír alapon egy eredeti példányban és elektronikus formában elektronikus levél
útján meg kell küldeni a kormányhivatalhoz. A jegyzőkönyvek eredeti példányban kerültek
megküldésre, viszont megállapításra került, hogy a beküldött jegyzőkönyvek mellékletét képező
rendeletek nem eredeti, hanem másolati példányban lettek beküldve. Ezt a jövőben korrigálni
fogjuk és a rendeleteket is eredetiben küldjük meg.
Mint említettem elektronikus formában is meg kell küldeni 15 napon belül a jegyzőkönyvet.
Megállapításra került, hogy 2 db jegyzőkönyv átlagosan 15 napon túl került elektronikusan
feltöltésre. A kolléganővel utána néztünk a dátumoknak és akkor több ülés volt, illetve akkor
tárgyaltuk a költségvetést és a kolléganőnek összetorlódtak a munkái és elmaradtak a 15 napos
határidők betartása. Ennek kiküszöbölését munkaszervezés segítségével fogjuk megoldani.
Gáncs István polgármester: Javasolom a törvényességi felhívás elfogadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
81/2013. (VIII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal XVII-B22/983-1/2013. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, azt elfogadja.
2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, gondoskodjon arról, hogy a képviselő-testület ülései
jegyzőkönyveinek és rendeleteinek, az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a
fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló
23/2012.(IV.25) KIM rendeletben foglaltaknak megfelelően kerüljenek elküldésre a
Kormányhivatal részére.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző
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5./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A hivatal személyi összetétele a tavalyi évben nem változott. A hivatal köztisztviselői állománya
2012. évben 8 fő, ebből jegyző 1 fő, gazdálkodási ügyintéző 3 fő, igazgatási ügyintéző 2 fő,
adóigazgatási ügyintéző 1 fő, közszolgálati ügykezelő 1 fő. A tárgyi feltételek biztosítottak voltak.
A beszámoló ügytípusonként mutatja be a Polgármesteri Hivatal tevékenységét.
A testületi és a bizottsági ülések száma a tavalyi évben a következőképp alakult: Képviselő-testületi
ülések száma ( nyilvános és zárt ): 23
Pénzügyi bizottsági ülések száma: 10
Szociális bizottsági ülések száma: 29
Cigány nemzetiségi testületi ülések száma (megszűnésig): 8
Közmeghallgatás: 1
Az elmúlt évben a felügyeleti szervek az étkeztetést és a tanyagondnoki szolgáltatást ellenőrizték,
valamint közszolgálati ellenőrzést (köztisztviselő személyi anyagai) tartottak. Emellett a Magyar
Államkincstár szintén az étkeztetést vizsgálta az állami normatíva felhasználásának jogossága
szempontjából. Az ellenőrzések során feltárt kisebb hiányosságokat már pótoltuk. A közszolgálati
ellenőrzésekről még nem érkezett visszajelzés.
Jegyzőasszonyon keresztül szeretném megköszönni a hivatali dolgozók munkáját és jó egészséget
kívánok. Illetve a továbbiakban is hasonló munkát vár el a képviselő-testület, mint amilyen a 2012es évben volt.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
82/2013. (VIII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelici Polgármesteri Hivatal
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2./ Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz Pályázat benyújtása az önkormányzat
konyhájának felújítására
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 konyhán mindenképpen ki szerettük volna cserélni az egyik főzőüstöt, melynek beszerzési
becsült összege 1 millió forint lett volna. Pályázat útján lehetőségünk nyílt/nyílik arra, hogy 5 millió
forint összegig 95%-os támogatás mellett az önkormányzati konyhán eszközbeszerzést hajtsunk
végre. A pályázatban szereplő eszközök: gáz főzőüst, villanysütő, 500 l-es hűtőszekrény, olajsütő,
aprító-szeletelő. Az árajánlat szerint az eszközbeszerzés bruttó költsége 4.982.543.-Ft, ebből az
önkormányzati önerő 249.127.-Ft. A pályázathoz számadatot kértek, miszerint 60 000 adagot
főznek egy évben a konyhán. Az új gépek az ételek elkészítésének és minőségének a javítását
szolgálják. Azt meg sem tudom mondani, hogy a főzőüst mikor lett cserélve.
A pályázat már benyújtásra került. A pályázatokat 2013. október 25-ig bírálják el. A projekt
megvalósításának kezdete 2013. október hó, a befejezése 2013. december hó. Az árajánlatokat úgy
kértük, hogy a gépek beszerelésének árát is tartalmazza. A testületnek döntést kell hozni az
önerőről, így javasolom azt biztosítani a 2013-as költségvetésből.
8

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
83/2013. (VIII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány által kiírt pályázati kiírás 2. pályázati ablakhoz illeszkedően pályázatot nyújt be az
Önkormányzati Konyha technológiai fejlesztésére.
2. A fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt, 249.127-Ft-ot a Képviselő-testület az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7./ Beszámoló a könyvtári szolgáltató hely (könyvtár) tevékenységéről
Előterjesztő: Tóthné Csapó Sára könyvtáros
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden bizottsági tag megkapta.
Megkérem Tóthné Csapó Sára könyvtárost, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tóthné Csapó Sára könyvtáros: Csak pár gondolatot fűznék hozzá a beszámolóhoz.
Jelenleg könyvtári szolgáltató rendszerben működünk. Ennek keretében kaptunk már szőnyeget, kis
könyvtári bútorokat és játékokat az óvodás korosztály részére. Az ígért egy új és két használt
számítógép helyett három új számítógépet, illetve egy fényképezőgépet is fogunk kapni. Várhatóan
a három új számítógép segítségével biztosítani tudjuk majd a szolgáltatásokat.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Nagyon jó azt hallani, hogy új gépeket tudnak biztosítani a
könyvtár részére.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
84/2013. (VIII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Könyvtári szolgáltatóhely tevékenységéről
szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: polgármester

8./ A Tengelic Gindli u.2. (Pártház) megnevezésének megváltoztatása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Az önkormányzat tulajdonában álló a tengelici 78/1 hrsz-on lévő épület
jelenleg az ingatlan-nyilvántartásban „Pártház”-ként szerepel. Ez az elnevezés már nem időszerű.
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Tolnai Lászlóné jegyző: A megváltoztatáshoz egy kérelmet kell írni az illetékes építésügyi
hatóságnak, amihez csatolni kell a képviselő-testületi határozatot. Ők kiállítanak egy hatósági
bizonyítványt, amit az illetékes földhivatalhoz kell el küldeni. A megnevezés megváltoztatásáért az
építésügyi hatóságnak 20 000 Ft-os illetéket és a földhivatal hivatal 6 600 Ft-os szolgáltatási díjat
kell megfizetni.
Gáncs István polgármester: Az épületben kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet végző
vállalkozók működnek, így javasolom az épület megnevezését „Szolgáltatóházra” változtatni.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
85/2013. (VIII.13.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, a
tengelici 78/1 hrsz-ú Tengelic Gindli u.2. szám alatt lévő épület nevét, mely az ingatlannyilvántartásban „Pártház” megnevezéssel szerepel „Szolgáltatóház”-ra változtatja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést zárt
ülésen folytatja.

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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