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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én megtartott 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 

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

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
   Tolnai Lászlóné   jegyző 
   Huber Péterné    óvodavezető 
   Sarkadi Ferenc   kirendeltség-vezető 
   Barabás Ildikó    gazdálkodási ügyintéző 
 
 
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. 
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm jegyzőasszonyt, képviselő-társaimat és a 
meghívott vendégeket. Elmondanám, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokban annyi 
változás történt, hogy az első pontnál, azaz a Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről nem Bán 
Attila az előterjesztő, hanem Sarkadi Ferenc, mivel személyi változásra került sor a Paksi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségen. 
 
 
Napirend előtt:  
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester:  
- 80/2013. A képviselő-testület elfogadta a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 
Társulás 2012. évi működéséről és pénzügyi helyzetéről szóló besz6ámolót. Az erről szóló határozatot 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének megküldtük 
 
- 81/2013. A képviselő-testület elfogadta a Tolna Megyei Kormányhivatalnak a testületi 
jegyzőkönyvek valamint az önkormányzati rendeletek kormányhivatalok felé történő megküldésével 
kapcsolatos törvényességi felhívását. Az elfogadott határozatot a Kormányhivatal felé postáztuk. 
 
- 83/2013. A képviselő-testület pályázatot nyújtott be konyha technológiai fejlesztésére. A pályázat 
benyújtásra került, a pályáztatótól még nem kaptunk semmiféle értesítést. 
 



 

 

- 84/2013. A képviselő-testület elfogadta a könyvtári szolgáltatóhely tevékenységéről szóló 
beszámolót, mely döntésről a könyvtárost tájékoztattuk. 
 
- 85/2013.  A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Tengelic Gindli u.2. szám alatt lévő épület 
megnevezését Pártházról Szolgáltatóházra változtatja. Paks Város Önkormányzat Jegyzője megküldte 
a hatósági bizonyítványt az épület nevének megváltoztatásáról. A hatósági bizonyítvány birtokában 
még a Földhivatal felé ingatlan-nyilvántartási kérelmet kell benyújtani az átnevezésről. 
Ez folyamatban van. 
 
- 86/2013. A képviselő-testület Tivadar Tünde óvónő közalkalmazotti kinevezését 2014. június 30. 
napjáig meghosszabbította. A meghosszabbításról a munkaügyi iratok elkészültek. 
 
- 87/2013. A képviselő-testület Tóthné Megyer Katalin dajka közalkalmazotti kinevezését 2014. 
június 30. napjáig meghosszabbította. A meghosszabbításról a munkaügyi iratok elkészültek. 
 
- 88/2013. A képviselő-testület Parrag Jánosné dajka közalkalmazotti kinevezését 2014. június 30. 
napjáig meghosszabbította. A határozatot a közalkalmazott megkapta. 
 
- 90/2013. A képviselő-testület támogatta Szijártó Józsefnek a Zombai Általános Iskola Tengelici 
Tagiskolája tagintézmény-vezetői álláshelyére benyújtott pályázatát. Az erről szóló határozatot a 
Zombai Általános Iskola Igazgatójának megküldtük. 
 
- 92/2013. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2 millió Ft vételáron megvásárolja a Tengelic 
Felsőtengelic 7/2 szám alatt lévő lakóingatlant. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta. 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
93/2013. (IX.10.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 80/2013., 
81/2013., 83/2013., 84/2013., 85/2013., 86/2013., 87/2013., 88/2013., 90/2013., és a 
92/2013. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:                   Előterjesztő: 
        
1./ Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről     Sarkadi Ferenc 
                      kirendeltség-vezető 
         
2./ A 2013. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet   Gáncs István 
     megtárgyalása            polgármester 
    
3./ Beszámoló a 2013. évi I. félévi gazdálkodás helyzetéről   Gáncs István 
                Polgármester 
 
 
 



 

 

4./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda pedagógus továbbképzési programjának Gáncs István 
     jóváhagyása         polgármester 
      
5./ Egyebek          Gáncs István 
           polgármester 
           
6./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A 
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 
 
Napirend tárgyalása:  
 
1./ Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről  
Előterjesztő: Sarkadi Ferenc kirendeltség-vezető 
 
Gáncs István polgármester: Megkérem Sarkadi Ferenc kirendeltség-vezetőt, hogy ismertesse a 
napirendi pontot. 
 
Sarkadi Ferenc kirendeltség-vezető: Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-
testület! A közigazgatási reform előtti időszakban már évente egy-két alkalommal tartottam 
beszámolót a képviselő-testület előtt. 2013. szeptember 1-jei hatállyal személyi változásra került sor. 
Kinevezést kaptam a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetői beosztásra. A korábbi 
kirendeltség-vezető Bán Attila alezredes úr pedig a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra 
került áthelyezésre, ott ő szervezi és irányítja a híradó ügyeleti osztályt, azaz osztályvezetői státuszba 
került.  
Az az igazság, hogy kissé szűkös volt ez az idő a felkészülésre, mivel bizonyos átadás-átvételi 
feladatok vannak és nem kis volument érintenek. Elnézést kérek, hogy az írásos tájékoztatót csak most 
tudtam hozni.  
Általánosságban szeretnék rövid tájékoztatást adni a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokról, 
illetve az elmúlt időszakban történt eseményekről, természetesen beleértve a településre vonatkozó 
tűzvédelmi kérdésekről is. A katasztrófavédelmi törvény hatályba lépését követően 2012-ben 
megalakult az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányításával a szintenkénti hierarchikus 
rendszer. Létrejött egy egységes katasztrófavédelmi irányítási rendszer, aminek három fő pillére van. 
Ezek a polgári védelmi tevékenység, az iparbiztonsági tevékenység és a tűzvédelemi tevékenység. 
Negyedikként megemlíteném a hatósági tevékenységet. A korábbi években a polgári védelem és a 
tűzvédelem témaköröket minden állampolgár ismerte és most a katasztrófavédelmi rendszer 
felállásával egy új fejezet „lépett be”, ez az iparbiztonsági tevékenység. A polgári védelem területe azt 
hiszem mindenki számára ismerős. A közbiztonsági referenseket ostromoltuk több kéréssel, 
adatszolgáltatással. Itt jegyezném meg, hogy ebben a hónapban a paksi kirendeltség az összes 
közbiztonsági referens részére lesz egy kötelező az infokommunkációval kapcsolatos felkészítés. 
Bízom benne, hogy ezeken a felkészítéseken olyan tapasztalatokat kapnak az érintettek, hogyha olyan 
jellegű esemény adódik az adott településen vagy a környezetében, amely során bármilyen 
lakosságvédelmi intézkedésekre kerül sor, azokat a gyakorlatban is alkalmazni tudják. Ezért is vannak 
különböző megkeresések a polgármesteri hivatalok részére, adatszolgáltatások formájában a 
létszámadatokról, beruházásokról, veszélyes anyaggal kapcsolatos létesítési ügyekről, szállítási 
kérdésekről. Ide kapcsolódik az iparbiztonsági terület is, ami elsősorban veszélyes anyag szállítás, 
gyártás, készletezés tekintetében jelentős. Különböző tájékoztatók keretében nagyobb volumenben, az 
állampolgárok „képbe jöhettek”, hogy mit jelent az hogy iparbiztonság. A veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségek, természetesen mindenkit, akik ilyen 



 

 

területen tevékenykednek, érintenek. Nagyjából Tolna megyében, ezeknek a kötelezettségeknek a 
forgalmazók, gyártók, vállalkozók eleget tettek. Kirívó esetet nem tapasztaltunk. Viszont nagyon 
szigorú elbírálás és ellenőrzés alá kerülnek az adott létesítmények, illetve a szállítmányozó cégek is. 
Beleértve a dunai, tehát a vízi szállításokat, a légi szállításokat, a közúti szállításokat, illetve a tárolási 
területeket is. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos foglalkozási kör, ha szabad így fogalmazni az élet 
minden területén komoly ellenőrzés alá kerül. Az atomerőmű közelsége igaz, hogy nem veszélyes, de 
mint nukleáris létesítmény más aspektusból de látóképbe kell, hogy kerüljön. Tűzvédelmi kérdések 
tekintetében is számos változás történt. A kéményseprő hatósági ellenőrzések a katasztrófavédelemi 
kirendeltségek hatáskörébe kerültek. A tűzesetek vonatkozásában lehetett hallani, hogy számtalan eset 
volt, amikor szén-monoxid mérgezés végzett gyerekekkel, családokkal. Úgy vélem, hogy az 
elsődleges dolog az emberi élet megvédése inkább megelőzéssel, minthogy ténylegesen a 
gyászjelentések után történjenek bárminemű intézkedések. Ezért is lett kialakítva az a rendszer, hogy 
közösen a kéményseprő vállalatok bevonásával komolyabb ellenőrzésekre, illetve tűzvizsgálatokra 
kerül sor. A területi intézkedések, mint lakosságtájékoztatás, tüzelő- és fűtőberendezések, kémények 
felülvizsgálatát is magába foglalja. A katasztrófavédelem egységes vezetési, irányítási rendszerének a 
fő célkitűzése az emberi élet megóvása, az anyagi javak megvédése, de inkább a preventív 
intézkedésekkel. Inkább mondják azt, hogy már megint jöttek a katasztrófavédelemtől ellenőrizni, 
minthogy valamilyen tragikus következmény legyen. Elismerem, hogy akár egy a közúti 
ellenőrzéshez is lehetne hasonlítani az ellenőrzéseinket. Mint ember mi sem mindig örülünk, ha 
megállít a rendőr, de ha ne adj isten tudjuk mik azok az apróbb hiányosságok, amik esetleg 
felmerülnek, ne legyen ilyen. Az ellenőrzések és a látótérbe kerülése azoknak az eseményeknek, 
tevékenységeknek, amik az emberi életet megvédik, ezekkel kell, hogy foglalkozzunk. Szűkebb 
körben, általánosságban ennyit szerettem volna elmondani.  
A tengelici eseményekkel kapcsolatban csak a statisztikákra tudok hagyatkozni, hiszen szem és 
fültanúja nem voltam. Elmondanám, hogy eddig a 2013-as évben Tengelic illetékességi területére 
vonatkozóan 4 szakhatósági ügy, 2 hatósági és 1 tűzvizsgálati eljárásra került sor. A szakhatósági 
ügyek a következők voltak: CBA élelmiszer áruház építési engedélye, Tengelic-Szedres összekötő út 
felújítása, Tengelici Polgármesteri Hivatal épületének átalakításával kapcsolatban szakhatósági 
állásfoglalást adtunk ki, illetve Tengelic külterületén éghető folyadék és hulladéktároló tartályok 
létesítési ügye. Hatósági ügyben az aratást megelőző gépszemle ellenőrzésen vettünk részt, illetve egy 
közérdekű bejelentés kivizsgálására került sor Jánosmajorban. Egy tűzvizsgálatra került sor, ami 
Felsőtengelicen keletkezett tűz vizsgálatára orientálódott, a fácánkeltető tűzesetéről van szó. Ez 
esetben felmerült idegenkezűség ténye is és a rendőrséggel közösen történt a vizsgálat. Van-e 
valakinek kérdése? 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Annak külön örülök, hogy a kirendeltségen, ahova mi 
tartozunk Ön lett a vezető, mivel egy régi kapcsolatról van szó. De természetesen a Bán Attila Úrral 
sem volt problémánk. Kívánok jó egészséget és jó munkát a továbbiakban.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
94/2013. (IX.10.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település tűzvédelmi helyzetéről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 



 

 

2./ A 2013. évi költségvetés módosításáról 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 második számú módosítással a bevételi és a kiadási 
főösszeg 296 748 e Ft-ra emelkedik. Ez 3 934 e Ft-os növekedést jelent. A módosítás 4 tételből 
tevődik össze. A nyári gyermekétkeztetésre igényeltünk támogatást és a központi költségvetésből 368 
e Ft-ot kapott az önkormányzatunk, ebből az összegből 44 napig finanszíroztuk a rászoruló gyermekek 
nyári étkeztetését. Bérkompenzációra 349 e Ft-ot kaptunk. Ez az összeg az önkormányzat, a 
polgármesteri hivatal és az óvoda azon dolgozóinak a bérkompenzációját fedezte, akik a törvény 
alapján jogosultak voltak rá. Szerkezetátalakítási tartalékból két célra kaptunk finanszírozást. A 
gyermekétkeztetés támogatására 812 e Ft-ot kaptunk. Illetve a költségvetésnél az állami 
finanszírozásnál szerepelt egy olyan összeg, ami beszámításként jelentkezett. Ez több mint 9 000 e Ft 
támogatás csökkenést jelent. Ezt igyekeznek most visszapótolni a központi költségvetésből. Erre a 
célra 2 405 e Ft-ot kapott az önkormányzatunk, amivel az önkormányzatok, hivatalok működését 
szeretnék támogatni.  
 
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: 
 

12/2013. (IX.11.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül megalkotta az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 12/2013. (IX.11.) számú rendeletet. 
 
 
3./ Beszámoló a 2013. évi I. félévi gazdálkodás helyzetéről 
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 idei évben egy részletesebb beszámolót készítettem.  
A bevételi főösszegünk az első félévben 149 756 e Ft-on realizálódott. Ez az előirányzatokhoz képest 
50,47 %-os teljesülést jelent. Ezzel szemben a kiadásaink ténylegesen 178 114 e Ft-ot tettek ki. Ez az 
előirányzatokhoz képest 60,02 %-os teljesítést jelent. A magasabb teljesülésnek két oka van. Az egyik 
a működési célú támogatás államháztartáson belüli átadása, aminél tulajdonképpen az az összeg 
jelentkezik, ami az intézmények átadása az állam felé, illetve az óvodák önkormányzathoz csatolása. 
Az óvoda esetében kéthavi bért még a Zombai Önkormányzat fizetett ki, ezt az összeg a későbbiekben 
a részükre át kellett utalni, ez majdnem 4 000 e Ft-ot tett ki. Ennek a központi költségvetési 
elszámolása viszont csak 2013. december 31-vel fog meg történni, ami ugye így nálunk előirányzat 
elmaradást mutat. A másik tétel a felújításoknál látszik a magasabb teljesítés. A polgármesteri hivatal 
épületének felújítása pályázati forrásból történt. Viszont mi csak az önerőt terveztük be saját 



 

 

forrásként. A pályázati elszámolás megtörtént, viszont az elnyert támogatás kiutalása csak a napokban 
érkezik majd meg.  
Összességében a bevételek és a kiadások megfelelnek az időarányos teljesítésnek.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Azt elmondanám, hogy az idei év végére a tartalékunkat 
képező összeg körülbelül 50% marad meg. Ezt azt jelenti, hogy a következő évben még alacsonyabb 
lesz, mivel a költségvetési hiányt eddig a tartalék terhére pótoltuk ki. Erre a hétre kértem egy 
kimutatást a gazdálkodási ügyintézőtől, hogy hány 10 000 e Ft-tal van alulfinanszírozva az 
önkormányzat működése. Ezt majd eljuttatom az országgyűlési képviselőnkhöz. E kimutatás 
elkészítésére úgy kértek fel minket, mivel próbálnak ezen segíteni. Az ÖNHIKI támogatási forma már 
megszűnt. Viszont egyéni jogcímeket tudnak elbírálni. Nem szeretnénk a tartalék keretünket teljesen 
felhasználni.  
Az M6 Dél Építési Kkt. helyi iparűzési adó önellenőrzést nyújtott be önkormányzatunkhoz és még 6 
önkormányzathoz a 2009-2010-es évre vonatkozóan. A benyújtott önellenőrzések szerint közel 5 
millió forint iparűzési adót kellene önkormányzatunknak visszafizetnie az előbb említett cég részére. 
A hét önkormányzattól visszaigényelt összegek elég magasak. Ezért gondoltunk arra, hogy szükség 
lenne az önrevízióval érintett évek iparűzési adójának utólagos ellenőrzésére. Az első intézkedésünk 
az volt, hogy a hét önkormányzat közösen kereste meg az illetékes Nemzeti Adó-és Vámhivatalt, arra 
vonatkozóan, hogy ellenőrzést kezdeményezzen az M6 Dél Építési Kkt-nál. Ez azonban nem járt 
sikerrel, mert az ellenőrzést csak külön-külön, saját önkormányzatoktól megindítva lehet megkezdeni. 
Ezek ismeretében a hét önkormányzat közösen szeretné megbízni az Alisca Comp Kft. az ellenőrzés 
lefolytatására. A hét önkormányzatnak a kft összesen 700 e Ft + Áfa megbízási díjért végzi el az 
ellenőrzést, viszont minden önkormányzatra külön-külön.  
Ha az kerül megállapításra, hogy vissza kell fizetnünk a fenti összeget, akkor az idei évi költségvetést 
terheli. Ha viszont az, hogy nem kell vissza fizessük, akkor sikerdíj ellenében az adó „lefaragás” 8 %-
át megkapja a vizsgálatot lefolytató személy. Az ellenőrzés jegyzői hatáskör, a jogszabályoknak 
megfelelően lefolytatjuk.  
Még az idei költségvetést terhelik a Tengelic-Szedres összekötőút felújításával kapcsolatos kiadások. 
Az eredeti előirányzatnál több millióval többet költött az önkormányzat. Ez az összeg is a harmadik 
negyedévben fog megmutatkozni.  
A polgármesteri hivatal épületének felújítása több mint 31 000 e Ft-ot tett ki. Ez esetben csak az 
önerőt terveztük be a költségvetésbe. A pályázati támogatás összegét napokban fogják kiutalni 
részünkre. Az ellenőrzések megtörténtek és mindent rendben találtak.  
Sajnos beigazolódik az az eset, hogy mi akik nem kaptunk konszolidációt, továbbra sem termelünk 
mínuszokat. Többnyire az állam által alulfinanszírozott feladatok kiadásait pótoljuk a tartalékunkból. 
Azokat az önkormányzatokat, akik részesültek a kompenzációban, azokat év végére hasonló 
nagyságrendű hiányok fogják terhelni, mint eddig. Továbbra is az a vélemény, hogy akik kaptak 
kompenzációt, azoknak továbbra sincs a gazdálkodásuk összerakva.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
95/2013. (IX.10.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi gazdálkodás I. félévi 
helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 
 
 



 

 

4./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda pedagógus továbbképzési programjának jóváhagyása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Megkérem Huber Péterné óvodavezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Huber Péterné óvodavezető: Ahogy az előterjesztésben is olvasható az óvodapedagógusoknak 
hétévenként minimum 120 óra képzési időt kell igazolniuk. Ez azt jelenti, hogy 60 és 30 órás 
képzéseken veszünk részt vagy szakvizsgázni szeretnénk. Mindenkinek más intervallum van 
megadva, attól függően, hogy mikor kezdte meg pályafutását az óvodában. Van akinek lejárt a hét év, 
valaki éppen a felénél tart. Igyekeztem úgy összeállítani a továbbképzési programot, hogy akiknek 
lejár a hét éves ciklusuk, azok végezhessenek tanfolyamokat. Általában 60-70 e Ft egy 60 órás 
tanfolyam. Hirdetnek a környéken például Szekszárdon is tanfolyamokat, de vannak Budapesten is. 
Próbálunk olyan módszertani képzésekre jelentkezni, amiket az óvodában fel tudunk használni. 
Legutóbb környezeti neveléssel kapcsolatos tanfolyamon vettek részt kollégák. Jó lenne 
néphagyomány őrzéssel, projektmódszerrel kapcsolatos képzésen részt venni, melyeket a környéken 
rendeznek. Budapesten nagyon sok tanfolyamot hirdetnek, viszont ezeknél biztosítani kell a 
helyettesítést és az útiköltséget is. Ezért igyekszünk közelben szervezett képzéseken részt venni, 
illetve keressük az internetes képzéseket is. Sajnos az integrációs programon az idén nem tudtunk 
indulni, amivel az előző években finanszírozni tudtuk a továbbképzéseken való részvételt. Sajnos a 
kiírt feltételek ránk nem vonatkoztak.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Szijártó József  képviselő: Az alapvető probléma abból adódik, hogy az állami átvétel kapcsán a 
pedagógus továbbképzés az iskolák tekintetében a Klebersberg Intézményfenntartó Központ feladata, 
az óvodánál a finanszírozás az önkormányzat feladata lett.  A korábbi években mindig meg volt, hogy 
létszám arányosan központilag finanszírozott fejkvótát kaptunk a pedagógus továbbképzésre. Azt nem 
tudjuk, hogy a továbbiakban lesznek-e pályázati lehetőségek, ami nagy segítség lenne. A jogszabály 
ugyan előírja azt, hogy meg kell lenni 7 év alatt a 120 órás továbbképzésnek vagy valamilyen újabb 
diplomának vagy szakvizsga letételének. Azt viszont nem teszi a dolgozónak felróhatónak, hogyha az 
önkormányzat nem tudja vállalni a finanszírozását. Korábban a közalkalmazotti törvényben egy fontos 
szabály volt, hogyha önhibájából adódóan nem teljesíti, akkor tulajdonképpen az alkalmazása 
lehetetlené válik. Ezt változatlanul meghagyták olyan módon, hogyha nem finanszírozható nem róható 
fel a dolgozó hibájának. Nem tudjuk, de bízunk benne, hogy lesznek további források azon felül is, 
amit az önkormányzatnak évente az elkészített program alapján a költségvetésből biztosítani kell.  
 
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 
96/2013. (IX.10.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja - a határozat mellékletét képező – 
Tengelici Mézeskalács Óvoda 2013. szeptember 01 – 2018. augusztus 31-i időszakra szóló 
Továbbképzési Programját. 
    
Határidő:  Közlésre azonnal  
Felelős: polgármester 

 



 

 

5./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Határozatot kell hozni az óvodának az iskolatej programban való 
részvételének támogatásáról. A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolta.  
Itt elmondanám, hogy továbbra is reméljük megoldható, hogy azon gyerekek, akik nem isszák meg 
magában a tejet, részükre kakaót biztosítsunk. Megkérném Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, 
hogy ismertesse, hogy a programban való részvétel milyen költségeket ró az önkormányzatra. 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Tulajdonképpen szeptember közepétől indulna az óvodatej.  
Átlagosan 40 pohár tejet osztanak ki az óvodában, ezzel a tej mennyiséggel tervezve és a júniusi euró 
árfolyammal számolva – az árfolyam változhat - az önkormányzatnak 64 555 Ft önrészt kellene 
biztosítania. Ez az összeg a szeptember közepétől december végéig tartó időszakra vonatkozik.  
Az első félévre vonatkozó elszámolás megtörtént, 53 180 Ft lett a tényleges önkormányzati önerő 
összege. Ez körülbelül 30 000 Ft-tal kevesebb, mint a tervezett.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
97/2013. (IX.10.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 2-től 2013. 
december 22- ig tartó időszakban a 141/2012(XII.27) VM rendelet előírásainak megfelelően 
biztosítja a Tengelici Mézeskalács  Óvodában a gyermekek ingyenes iskolatejjel való ellátását. 
 
2. A képviselő-testület a program lebonyolításához 64.555.-Ft önrészt biztosít az 
önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Gáncs István polgármester: A következő döntéseket a szolgálati lakások bérletével kapcsolatosan 
kell meghozni. Az egyik szolgálati lakás bérbeadását az előző ülésen elnapoltuk.  
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A Gagarin u. 5. szám alatti lakás bérletére az előző ülés óta érkezett egy  
kérelem. Illetve előzőleg már Sebestyén Jánostól is kaptunk egy kérelmet, aki nem közalkalmazott. A 
másik kérelmet Sebestyén Beatrix Krisztina adta be, aki szeptembertől az iskolában pedagógusként 
dolgozik. A közalkalmazott nem venné igénybe mind a három lakószobát csak egyet használna. A 
bérleti díj is ennek az arányában csökkenne. Határozatlan ideig kérné, de legkésőbb a közalkalmazotti 
jogviszony fennállásáig. 
 
Gáncs István polgármester: Javasolnám Sebestyén Beatrix Krisztina részére kiadni a Gagarin u. 5. 
szám alatti szolgálati lakást kiadni. 
 



 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
98/2013. (IX.10.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelic Gagarin u.5. szám alatti    
összkomfortos önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás 56 m2 területének használatára (1 
lakószoba, előszoba, étkező, főzőfülke, fürdőszoba, wc, kamra ) 2013. szeptember 2-tól 
határozatlan időre, de legfeljebb a közalkalmazotti jogviszonya fennállásának időtartamára 
bérlőként kijelöli Sebestyén Beatrix Krisztina (sz: Bonyhád 1985.07.18. an: Keidl Margit ) 
Bonyhád Gyár u.8. szám alatti lakost a 12/2008.(VI.25.) számú  önkormányzati rendeletben 
meghatározott mindenkori bérleti díj megfizetése mellett. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 

 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A másik pedig az iskolában található szolgálati lakás. Ez a tavalyi évben 
kiadásra került az akkori testnevelő tanárnak. Ő elment. Most pedig Szabadi Tamás adott be kérelmet, 
miszerint szeretné az említett szolgálati lakást bérbe venni. Szintén határozatlan időre, de legkésőbb a 
közalkalmazotti jogviszony fennállásáig szólna a bérleti jogviszony. 
 
Gáncs István polgármester: Javasolnám Szabadi Tamás részére kiadni a Petőfi u. 2. szám alatti 
szolgálati lakást kiadni. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
99/2013. (IX.10.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelic Petőfi u.2. szám alatti 
32,37 m2 összkomfortos önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás (1 lakószoba,  előszoba, 
konyha, fürdőszoba ) bérlőjéül 2013. szeptember 2-tól határozatlan időre, de legfeljebb a 
közalkalmazotti jogviszonya fennállásának időtartamára bérlőként kijelöli Szabadi Tamás ( 
sz: Kalocsa 1989.04.02. an: Béda Edit) Kalocsa Tavaszi u.48. szám alatti lakost a 
12/2008.(VI.25.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott mindenkori bérleti díj 
megfizetése mellett. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 

 
 
Gáncs István polgármester: Mivel a Gagarin u. 5. szám alatti szolgálati lakást közalkalmazottnak 
adjuk bérbe, így javasolom Sebestyén János kérelmét elutasítani. 
 



 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
100/2013. (IX.10.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sebestyén János és Tóth Réka tengelici 
lakosok kérelmére a Tengelic Gagarin u.5 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás 
bérbeadását nem tudja biztosítani, tekintettel arra, hogy kérelmezőknek a szolgálati lakásra 
jogosító munkaviszonya nincs, ugyanakkor közalkalmazotti jogviszonyban álló kérelmező is 
beadta igényét a szolgálati lakásra.   
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 

 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Komlóska polgármestere azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy támogassuk a Világ 
Királynője Engesztelő Mozgalmat, hogy járuljunk hozzá céljaik megvalósításához. Nem részletezném 
a célokat, mivel az előterjesztés tartalmazza azokat. A pénzügyi bizottság 1 db 30x40x50 cm-es 
faragott terméskő felajánlását javasolja támogatásként az Engesztelő Kápolna felépítéséhez. A 
kifaragtatását Kászpári György képviselő társam vállalta el. 
Javasolnám még, hogy a terméskőbe legyen belefaragva Tengelic község neve. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
101/2013. (IX.10.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Világ Királynője Mozgalom által 
kezdeményezett, Magyarország Kormánya által a Normafa Park kiemelt beruházás 
koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1443/2013.(VII.16.) Korm. 
határozatban nevesített „Engesztelő Kápolna építése” beruházást támogatni kívánja az 
Engesztelő Kápolna építésének támogatását jelképező 1 db 30x40x50 cm-es faragott terméskő 
felajánlásával. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza Kászpári György képviselőt, hogy a faragott terméskövet 
elkészíttesse és Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa. 
  
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

 
6./ Bejelentések, kérdések, interpellációk  
 
Gáncs István polgármester: Pár gondolatban kitérnék arra, hogy az óvodánál több mint 2 000 e Ft 
normatívát vissza kellett fizetnie az önkormányzatnak. Ez mint már egy előző ülésen is mondtam nagy 
valószínűséggel abból származik, hogy a gyermekeket nem viszik a szülők az óvodába. Ez oda vezet,- 
ha a szülők ennyire „lazán” veszik, hogy a beíratott gyermeket járatjuk vagy nem járatjuk az óvodába 



 

 

- hogy az önkormányzatnak nem várt kiadásai keletkeznek. Pár százezer forintos eltérés a 
normatívánál nem akkora probléma, mivel pontosan úgy sem tudjuk megmondani, hogy a gyermekek 
hány %-a jár majd ténylegesen óvodába. Viszont megoldást kell találni az óvoda feltöltésése, mivel 
ennek az lesz a következménye, hogy három csoport helyett kettőt fog csak működtetni az 
önkormányzat. Mivel már most is egy dolgozó bérét az állam nem támogatja és az önkormányzatnak 
kell biztosítania a költségvetéséből, ami több millió forint bérköltséget jelent járulékokkal együtt/év. 
Viszont, ha csak két csoport lesz, akkor két óvónőt és egy dajkát el kell küldenünk. Véleményen 
szerint maximálisan támogatja az önkormányzat az óvodát, szinte nincs olyan kérés, amit ne 
teljesítenénk. Kérném az óvodavezető segítségét, hogy ezt a problémát oldjuk meg. Nem egyszerű 
dolog, azonban azt is tudjuk, hogy sok gyermek érkezik olyan családi körülmények közül, hogy lehet, 
hogy csak az óvodában eszik meleg ételt, sok a hátrányos helyzetű család, sok esetben csak az 
óvodában történik a gyermek nevelése, így szükségük lenne az óvodai ellátásra. 
 
Huber Péterné óvodavezető: Pár szót hozzáfűznék. A törvény szerint, ha a szülő az óvodavezetőnél 
bejelenti, hogy a gyermekét nem kívánja óvodába hozni és megindokolja, arra az óvodavezető vagy a 
csoportban dolgozó óvónő engedélyt adhat. 5 éves kortól kötelező az óvoda. Eddig is igyekeztünk 
mindent megtenni, hogy a gyermekek ott legyenek az óvodában. Ha orvosi igazolást hoznak azt el kell 
fogadjuk. Mindig megbeszéltük a szülőkkel, hogy cipővásárlástól az orvosi vizsgálatig, amit nem 
muszáj azt ne délelőttre tervezzék, tehát a délelőtti 4 órai foglalkozáson feltétlenül vegyenek részt a 
gyermekek. Egy-egy kirívó eset volt, amikor kértem a családgondozó segítségét. Szeptemberben is 
volt egy ilyen példa. Tavalyi évben megesett, hogy bárányhimlő járvány volt és ez minimum 10 nap 
kiesést jelentett a megfertőzött gyermekek esetében.  
Jövő kedden lesz a szülői értekezlet és kértem a kolléganőket és jómagam is próbálom 
nyomatékosítani a szülőkben, hogy fontos az óvodába járás. Ezt igyekeztünk eddig is megtenni, 
illetve kérni fogom az SZMK segítségét.   
 
 
 
A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
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   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyző 


