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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 21-én megtartott 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 

Gáncs Tamás József   képviselő  
Jilling Tibor    képviselő 
Kászpári György   képviselő 
Szijártó József    képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
   Tolnai Lászlóné   jegyző 
   Barabás Ildikó    gazdálkodási ügyintéző 
   Huber Péterné    óvodavezető 
 
Távolmaradását bejelentette: 
    

Kajsza Béla    alpolgármester 
Bátainé Réti Márta   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 a 
meghívott vendégeket. Az egyebek napirendi pontban döntést kell hozni a Re-víz Duna-menti Kft-
ben üzletrész vásárlásról, a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról, a Szekszárdi Rendőrkapitányság kérelméről, illetve egy vételi 
szándéknyilatkozatról. 
 
Napirend előtt:  
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester:  
- 96/2013. A képviselő-testület elfogadta a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2013.09.01-től 
2018.08.31-i időszakra vonatkozó Továbbképzési Programját. 
 
- 97/2013. A képviselő-testület 2013.09.02-től 2013.12.22-ig tartó időszakban biztosítja a Tengelici 
Mézeskalács Óvodában a gyermekek ingyenes iskolatejjel való ellátását. A háromoldalú szerződést 
megkötöttük a Tolnatej Zrt-vel és a Niklós Kft-vel. 
 
- 98/2013. A képviselő-testület a Gagarin u. 5. szám alatti szolgálati lakás bérlőjéül kijelölte 
Sebestyén Beatrix Krisztina közalkalmazottat. A bérleti szerződést a bérlővel aláírtuk. 
 
- 99/2013. A képviselő-testület a Petőfi u. 2. szám alatti szolgálati lakás bérlőjéül kijelölte Szabadi 
Tamás közalkalmazottat. A bérleti szerződést a bérlővel aláírtuk. 



- 100/2013.  A Képviselő-testület Sebestyén János és Tóth Réka tengelici lakosok részére a Gagarin 
u.5. szám alatti szolgálati lakást nem tudta bérbe adni, az erről szóló határozatot a kérelmezőknek 
elküldtük. 
 
- 101/2013. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az „Engesztelő Kápolna Építése” beruházást 
támogatni kívánja 1 db faragott terméskő felajánlásával. Az erről szóló határozatot Komlóska 
Polgármesteréhez elpostáztuk. 
 
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 
102/2013. (IX.10.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 96/2013., 
97/2013., 98/2013., 99/2013., 100/2013., és a 101/2013. számú lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:                   Előterjesztő: 
        
1./ A 2013. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet   Gáncs István 
     megtárgyalása            polgármester 
   

2./ Beszámoló az önkormányzat 2013 költségvetésének háromnegyed éves   Gáncs István 
     helyzetéről          polgármester 
 
3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása  Gáncs István 
                 polgármester 
 
4./ A köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével   Tolnai Lászlóné 
     kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása jegyző 
      
5./ Tolna Város rendezési terve 2.számú módosításának véleményezése   Gáncs István 
                 polgármester 
      
6./ Állati eredetű melléktermék gyűjtésével és ártalmatlanná tételével      Gáncs István 
     kapcsolatos önkormányzati feladatellátás       polgármester 
 
7./ Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel   Gáncs István 
    összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet-tervezet   polgármester 
    véleményezése 
 
8./ Pusztahencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkal  Gáncs István 
     kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási    polgármester 
     közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet  véleményezése 
 
9./ Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkal kapcsolatos  Gáncs István 
     tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  polgármester 
     rendelet-tervezetének véleményezése 



 
10./ A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának  Gáncs István 
       I. számú módosításáról döntés       polgármester 
 
11./ „A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel Gáncs István 
       pályázati konstrukció segítségével” című előterjesztés  megtárgyalása polgármester 
 
12./ Szekszárd-Tengelic Hulladékgazdálkodási Társulás megszüntetése  Gáncs István 
           polgármester 
 
13./ Tulajdonosi hozzájárulás a Gindli u.3. szám alatti ingatlan villamos-energia Gáncs István 
       ellátása tárgyában        polgármester 
 
14./ Ebrendészeti telep közös fenntartására létrehozott önkormányzati társulás Gáncs István 
       megszüntetése         polgármester 
 
15./ Egyebek          Gáncs István 
           polgármester 
 
16./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
 

17./ Zárt ülés: Közalkalmazott felmentése 
 
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. 
 
 
Napirend tárgyalása:  
 
1./ 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 szokásos költségvetés módosítások történnek meg a 
harmadik módosítás alkalmával. A költségvetés működési oldalán 1 029 e Ft plusz bevétele 
keletkezett az önkormányzatnak. Ez részben szerkezetátalakítási tartalék, részben bérkompenzációs 
támogatást jelent. Itt jelenik meg az óvodai, illetve iskolai étkeztetés támogatására kapott normatíva 
csökkenés, ami 2 696 e Ft előirányzat csökkenést jelent. A felhalmozási bevételeink 18 000 e Ft-tal 
nőttek, ez a Polgármesteri Hivatal épületének a felújítására nyert JETA pályázat elszámolásából 
adódik.  
Ezek összességében megjelennek a kiadási oldalon is, ami 19 029 e Ft előirányzat növekedést 
jelent.  
A harmadik módosítás során a tavalyi évi pénzmaradvány elszámolása is megtörtént, ami 4 225 e Ft 
előirányzat növekedést jelent az önkormányzat számára. A bevételi és kiadási főösszegek 320 002 e 
Ft-ra módosulnak. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen.  



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: 
 

13/2013. (X.30.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013. (X.30.) számú rendeletet. 
 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat 2013 költségvetésének háromnegyed éves 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 össz önkormányzati bevételeink a módosított 
előirányzathoz képest 83,14 %-ban teljesültek. A kiadásaink pedig 74,59 %-ban. Itt még nem 
szerepel a pénzmaradvány igénybevétele, az majd csak a harmadik módosítás után fog jelentkezni. 
A csak önkormányzati kiadásainknál megemlíteném, hogy a módosított előirányzathoz képest 72, 
57 %-os a teljesülés. Ez az időarányosnak megfelelő. A polgármesteri hivatal esetében ez 53,85 %. 
Itt az eredeti illetve a módosított előirányzathoz képest is kevesebb a kiadásunk. Az óvodánál a 
módosított előirányzathoz képest 60, 57 % a kiadási oldalnak a teljesülése. A polgármesteri hivatal 
és az óvoda az önkormányzattól kapja a támogatást, ami a fő bevétele mind a két intézménynek. 
Kifizetetlen számlánk nincs. Kb. 56 000 e Ft lekötött betéttel rendelkezünk és kb. 20 000 e Ft van a 
számlánkon.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. Javasolom a háromnegyed éves beszámoló 
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 
103 /2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának 
I-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolóját az eredeti előterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi és a szociális bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a 
módosításokkal. 
A koncepciót a kiszámíthatóság és a fenntarthatóság figyelembevételével próbáltuk elkészíteni. 
Továbbra is csak olyan beruházásokat valósítunk meg, ami a működést nem veszélyezteti, illetve 



ami a lakosság minél szélesebb körét érinti. Olyan pályázati kiírásokon próbálunk részt venni, 
melyeknél minimális önerőt kell biztosítani.  
Az idei év egy nagyon kemény év volt. A polgármesteri hivatal épületének a felújítása kb. 30 000 e 
Ft volt, az út felújítása kapcsán több millió forintba került az egységes településkép kialakítása, a 
kapubejárók felújítása. Illetve sokan nem tudják még, hogy a tengelic-szőlőhegyi művelődési ház 
felújítása, nyílászáró cseréje is megtörtént. Ezek a beruházások csak a szigorú gazdálkodásnak 
köszönhetően valósulhattak meg. 
Egy olyan pályázatról kell beszámolnom, ami sajnos nagy valószínűséggel nem fog megvalósulni. 
A legnagyobb értékű ingatlanunk a sportcsarnok tetőfelújításáról van szó. A felújítás kb. 15 000 e 
Ft lenne. A beruházást olyan pályázat segítségével próbáltuk volna megvalósítani, amit a 
belügyminisztérium írt ki. Azon önkormányzatok, akik adósságkonszolidációban nem részesültek, 
100 %-os támogatásra pályázhattak. Jelenleg még nem rendelkezünk semmilyen információval a 
pályázatok elbírálásával kapcsolatosan. El nem utasították a beadott pályázatunkat csak hiánypótlást 
írtak ki rá, aminek eleget tettünk. Véleményünk szerint átcsoportosítják a pénzeszközöket, ezért 
nem kaptunk még visszajelzést a pályázat sikerességéről vagy sikertelenségéről. Reményeink 
szerint sikeresség esetén jövő tavasszal megvalósulhat a felújítás 0 % önerővel.  
Konyhai eszközök beszerzésére is nyújtottunk be pályázatot, ezzel kapcsolatban tegnap kaptunk egy 
értesítést, miszerint sikeres volt és elnyertük az igényelt pénzösszeget. A beruházás 5 000 e Ft. A 
támogatás 95 %-os. Az konyhai eszközök cseréje még az idei évben megtörténik.  
Főként a felhalmozási kiadásokról beszélnék. A felhalmozási kiadásokat pár módosítással 
mondanám el: 
- Móra F. utcában szilárd útburkolat készítése, ez az egyetlen utca a faluban, ami még nincs ellátva 
szilárd burkolattal.  
Kiegészíteném a koncepciót a felsőtengelici bekötőút felújításával úgy, hogy ha sikerül, akkor a 
Paks-Kölesd összekötő út felújításakor az említett út is felújításra kerülne. Ha ez nem sikerül akkor 
csak a Móra F. utca burkolata lenne felújítva.  
- A sportcsarnok tetőcseréjét ki kell venni a koncepcióból, mivel ha az erre irányuló pályázatunk 
sikeres, akkor 100 %-os támogatással tudjuk felújítani.   
- A tengelic-szőlőhegyi orvosi rendelő akadálymentesítésére szükség van, ami kb. 600-700 e Ft-ba 
kerül.  
- A településen meglévő kamerarendszer bővítése. Ennek az lesz a függvénye, hogy a közbiztonság 
milyen irányba halad majd a következő évben.  
A következőkkel kellene még kiegészíteni a koncepciót: 
- A tengelici és a tengelic-szőlőhegyi ravatalozó felújítása. De elsősorban a tengelic-szőlőhegyi, 
mivel temetés estén a ravatalozó előtti rész nem fedett, ahol a halottat búcsúztatják.  
- Sportlétesítmény vásárlása, itt a focipályáról van szó.  
- Ingatlanvásárlás 
- A Rákóczi és a Kossuth u. fásítása. Tavasszal valósulna meg. 
- A tengelici orvosi rendelő teljes belső felújítása JETA által kiírt pályázat segítségével (bútorzat, 
burkolat, vizes blokk).  
Javasolom a koncepció elfogadását a javasolt módosításokkal. 
 
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 
104 /2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és a részletes tervezőmunka 
alapjául elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot.  



Felkéri a polgármestert, hogy a koncepció alapján a törvényben előírt határidő betartásával terjessze 
a képviselő-testület elé a község 2014. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.   
 
Határidő: 2014. február 15.    
Felelős:   polgármester 
 
 
4./ A köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével  kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 
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: 2013. január 1-től hatályba lépett a hulladékról szóló törvény, ami a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi törvényt váltja fel. Mivel a törvényben az 
önkormányzatokat érintő szakaszok is szerepelnek felül kell vizsgálni az önkormányzatoknak a 
helyi rendeleteiket és hozzá kell igazítaniuk a törvényi rendelkezésekhez. Az elkészített rendelet-
tervezetet a honlapon közzétettük társadalmi véleményeztetésre, melyre észrevétel nem érkezett.  
Röviden ismertetném a főbb változásokat: A jelenleg hatályos rendeletünk 7.§. (1) bekezdését 
módosítani kell, mivel még az szerepel benne, hogy az önkormányzat 2008. április 1 napjától 
Szekszárd Megyei Város Önkormányzatát bízta meg társulási megállapodás keretében a szilárd 
hulladék begyűjtésével és elszállításával. Ez a rész úgy módosulna, hogy a hulladékkezelő az Alisca 
Terra Kft. A hatályos rendelet 8.§-a a közszolgáltatás igénybevételének módjáról és feltételeiről 
szóló rendelkezéseket tartalmazza. Ez a § kiegészülne egy új (2) bekezdéssel. Az (1) bekezdés 
kimondja, hogy az ingatlan használója köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni. A (2) 
bekezdés a következőket mondaná ki: A hulladékszállítás igénybevételére kötelezett 
ingatlanhasználó a szolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra hivatkozva, hogy azt a hulladék 
hiányában nem vagy csak részben veszi igénybe. Erre azért van szükség, mert mióta ez a 
szolgáltatás létezik már nem egy ingatlantulajdonostól jött olyan jelzés, hogy ő nem fizeti be a díjat, 
mivel nincsen hulladéka. Szerencsére már egyre kevesebb ilyen jelzés érkezik. Ugyanezen szakasz 
(5) bekezdése a szerződés kötelező elemeit sorolja fel. Ez kiegészítésre kerül. Külön kerülnek 
felsorolásra a természetes illetve a gazdálkodó szervezetek adatai. A szolgáltató jogosult az igénybe 
vevők adatait kezelni. Erről a (6) bekezdés rendelkezik, ahol az új törvényt kell megjelölni, amely 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.  
Pontosítva lett a heti egy alkalommal történő szállítás is. Eddig csütörtök volt ez a nap, amit 
péntekre kell módosítani. Új rendelkezésként bekerül a szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyének 
megnevezése. A következő kiegészítés a közszolgáltató kötelezettségére vonatkozik. A rendelet 
eddig is előírta, hogy a szolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen az elvárható 
gondossággal végezni. Az új rendelkezés alapján a tárolóedényben okozott károkat a szolgáltató 
térítésmentesen köteles kijavítani vagy cserélni, amennyiben a károkozás neki felróható okból 
következik be. Módosításra kerül még a közszolgáltatásért fizetendő díjról szóló rendelkezés. A 
díjak meghatározása már nem az önkormányzatok feladata, hanem miniszteri hatáskör, ezért 2013. 
január 1-től a díjak összege már nem szerepelhetett a rendeletben.  
Az értelmező rendelkezések közül a módosítás az ingatlanhasználó és a háztartási hulladék 
fogalmát igazítja hozzá a Ht. fogalmaihoz.  
Az ingatlantulajdonos fogalmát már nem használja a törvény, így azokat „ingatlanhasználóra” kell 
módosítani. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. 
 



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: 
 

14/2013. (X.30.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XII.10.) számú rendelet módosításáról 
szóló 14/2013. (X.30.) számú rendeletet. 
 
 
5./ Tolna Város rendezési terve 2. számú módosításának véleményezése 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Jogszabályi előírásnak eleget téve Tolna Város Jegyzője előzetes véleményeztetésre megküldte 
Tolna Város településrendezési tervének 2. számú módosítását. Részemről a módosítással 
kapcsolatban észrevétel nincs. Aki ezzel illetve azzal egyetért, hogy az eljárás további részében nem 
kívánunk részt venni az kézfeltartással jelezze.  
 
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 
105 /2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Tolna Város rendezési terve 2. számú 
módosításának előzetes véleményezése” című előterjesztést megvitatta, és a módosítással 
kapcsolatos észrevételt nem tesz, az eljárás további részében nem kíván részt venni. 
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
6./ Állati eredetű melléktermék gyűjtésével és ártalmatlanná tételével kapcsolatos önkormányzati 
feladatellátás 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
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 Paksi Járási Hivatal azzal kapcsolatban kért adatszolgáltatást, hogy az 
állati eredetű melléktermékek – különösen az elhullott állati tetemek – elszállítása és 
megsemmisítése hogyan történik. Illetve a jövőben hogyan fogjuk majd ezt megoldani a 
jogszabályoknak megfelelően. Eddig önkormányzatunkhoz nem érkezett jelzés elhullott állat 
elszállításával kapcsolatban. Utána jártunk, hogy milyen megoldások lehetségesek. Az egyik 
lehetőség, ha az önkormányzat épít egy ilyen gyűjtőt. Ennek komoly költség vonzata lenne. Másik 
megoldás, ha más szomszédos települési gyűjtőhelyre történne a beszállítás. A harmadik pedig a 
Paksi Kistérségi Társuláson belül közös feladatellátás útján. A célszerű megoldás a harmadik lenni, 



mivel a kistérség már ellát ilyen feladatot. A testületnek arról kell most döntést hozni, hogy 
kívánunk-e csatlakozni a társulás által ellátott közös feladatellátáshoz. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Annyi kiegészítést tennék, hogy elhullott állatot az állattartó 
ingatlanán, legfeljebb évi 100 kg össztömegig (kivéve lófélék) elföldelheti, bizonyos feltételek 
betartásával.  
Javasolom a közös feladatellátáshoz való csatlakozást.  
 
Mivel más 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 
106 /2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január l. napjától csatlakozni kíván a 
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott „állati hulladékok gyűjtése és ártalmatlanná tétele” 
közös feladatellátáshoz. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
7./ Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet-tervezet véleményezése 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Szedres Község Jegyzője véleményeztetésre megküldte a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet-tervezetet a jogszabályi előírásoknak eleget téve. 
Észrevételt nem teszek a tervezettel kapcsolatban. 
Jegyzőasszonyt felkérem mondja el, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtése településünkön pontosan hogyan történik.  
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Jelenleg a közművel el nem látott ingatlanok tulajdonosai bármely erre 
jogosult közszolgáltatóval elszállítathatja a szennyvízet és annyit fizet érte, amennyit a szolgáltató 
kér. A vízgazdálkodásról szóló törvény kötelezi az önkormányzatokat arra, hogy a 
csatornahálózatba be nem kötött ingatlanoknál keletkezett szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást 
szervezzen. Ezek alapján majd szerződést kell kötni egy közszolgáltatóval, mely a szennyvíz 
begyűjtését és elszállítását végzi. Ez a szolgáltató fogja végezni ezen feladatokat a település egész 
közigazgatási területén a szerződés megkötése után. Az önkormányzatok általában azon 
szolgáltatókkal kötnek szerződést, melyek a településükön az ivóvíz, szennyvíz szolgáltatást is 
végzik. Tengelicen jelenleg az ivóvíz, szennyvíz szolgáltatást a Dunaág Kft. végzi. Viszont mint 
tudjuk a cég jövője kétséges. Ezért egy másik szolgáltatót kell keresni szennyvíz elszállítására. Ha 
megtaláltuk a megfelelő szolgáltatót és szerződést kötünk velük, akkor nekünk is kell egy helyi 
rendeletet hozni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan, 
melyben a díjakat az önkormányzat állapítja meg. Tárgyalásokat már folytatunk e témában. 
Reményeink szerint ez a probléma 2013. december 31-ig meg fog oldódni.  
Mint Polgármester Úr mondta Szedres Község Jegyzője jogszabályi kötelezettségnek eleget téve 
küldte meg részünkre a rendelet-tervezetet. A jogszabály szerint a települési önkormányzat 
környezetvédelmi tárgyú rendeleteit a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul 
megküldi.  



Gáncs István polgármester: Köszönöm. Részemről a rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétel 
nincs. Aki ezzel illetve azzal egyetért kézfeltartással jelezze.  
 
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 
107 /2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Szedres Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás szabályairól szóló rendelet-tervezetét s arra észrevételt nem tesz.  
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
8./ Pusztahencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet 
véleményezése 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Pusztahencse Község Polgármestere jogszabályi kötelezettségnek eleget téve véleményeztetésre 
megküldte az Önkormányzat új rendelet-tervezetét a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, 
továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. Észrevételt nem teszek a tervezettel 
kapcsolatban.  
Részemről a rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétel nincs. Aki ezzel illetve azzal egyetért 
kézfeltartással jelezze. 
 
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 
108 /2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Pusztahencse Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetét, s arra észrevételt nem tesz.  
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
9./ Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, 
továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetének véleményezése 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  



Paks Város Polgármestere szintén jogszabályi kötelezettségnek eleget téve véleményeztetésre 
megküldte az Önkormányzat új rendelet-tervezetét a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, 
továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
Részemről a rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétel nincs. Aki ezzel illetve azzal egyetért 
kézfeltartással jelezze. 
 
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 
109 /2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Paks Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetét, s arra észrevételt nem tesz.  
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
10./ A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának I. számú módosításáról 
döntés 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Önkormányzatunk tagja a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja, – ami most már magába foglalja a 
társulási szabályokat is - hogy a társulási megállapodásról és azok módosításait minden az adott 
társulást alkotó tagönkormányzatnak dönteni kell. A megállapodás módosítása főként a törvényi 
változásokhoz való hozzáigazításokról szól.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a társulási megállapodás módosításának 
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 
 110/2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88.§.(2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának I. számú módosítását a határozat 
mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 



11./ „A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel pályázati konstrukció 
segítségével” című előterjesztés megtárgyalása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Erről szintén azért kell dönteni, mivel tagja vagyunk a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A pályázat sikeres megvalósításához a tagönkormányzatnak a 
támogatása szükséges.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Annyit hozzáfűznék, hogyha jól emlékszem, akkor a 
társulásnak 104 tagja van. Javasolom a pályázat megvalósításának támogatását. 
 
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 
 111/2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cikói hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztésére benyújtott KEOP-1.1.1/C/13 pályázati rekonstrukció megvalósítását támogatja. 
 
2. A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott 
Megvalósíthatósági Tanulmány sablon kötelező mellékletek 9. Mellékletek 24. pont alapján ezúton 
igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az 
MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott 
üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja. 
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
12./ Szekszárd-Tengelic Hulladékgazdálkodási Társulás megszüntetése 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Ezt a megállapodást akkor kötöttük meg Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával, amikor csatlakoztunk a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos feladat 
ellátásához. Ezen esetben is felülvizsgálatra került a társulási megállapodás. Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött az egyes önkormányzatokkal kötött 
hulladékgazdálkodási társulási megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
azzal, hogy az Alisca Terra Kft. az érintett településeken a hulladékszállítási közszolgáltatást 2013. 
december 31-ig változatlan feltételek mellett biztosítja. A testületnek a társulási megállapodás 
megszüntetéséről kell most döntenie. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Tehát a hulladék elszállítása az idei évben továbbra is 
pénteken történik változatlan díjak mellett. Javasolom a társulás és a társulási megállapodás közös 
megegyezéssel való megszüntetését. 



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 
 112/2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szekszárd Megyei Jogú város 
Önkormányzatával 2008. június 30. napjával kötött  Hulladékgazdálkodási Társulást valamint a 
Társulási Megállapodást 2013. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 

2. A képviselő-testület felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot Tengelic községben az ALISCA Terra Regionális 
Hulladékgazdálkodási Kft. útján 2013. december 31. napjáig változatlan feltételek mellett 
biztosítsa.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
13./ Tulajdonosi hozzájárulás a Gindli u.3. szám alatti ingatlan villamos-energia ellátása tárgyában 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
A tulajdonosi hozzájárulást az épülő CBA földkábeles villamos energia ellátás kiépítéséhez kérik. A 
kiépítés során az ingatlan előtti közterületet szeretnék igénybe venni. Tájékoztatásképpen 
mondanám el, – mert már sokan kérdezték – hogy a tervek szerint karácsonyra ki szeretnék nyitni 
az üzletet. Az építkezés sajnos sokat késett. Ez azért történt meg, mert a tervek alapján a épület 
nagysága meghaladta a 300 m2-t. Viszont Magyarországon pláza építkezési stop van. A 300 m2 
feletti épületet pláza kategóriába sorolják. Ezért át kellett terveztetni az építményt és az egész 
engedélyeztetési eljárást újra kellett indítani.  
Javasolom a tulajdonosi hozzájárulás megadását. 
 
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 
 113/2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Simó Villamossági Kft. (Pécsvárad) a Tengelic Gindli u.3. számú ingatlan villamos energia 
ellátása  építési munkáinak a műszaki leírás és nyomvonalrajz  szerinti elvégzéséhez  a tengelici 91 
hrsz-ú közterületet igénybe vegye.  
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
 
 
 
 



14./ Ebrendészeti telep közös fenntartására létrehozott önkormányzati társulás megszüntetése 
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 Tolnai 
Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Társulási megállapodást kötöttünk arra, hogy a kóbor ebeket Tengelicről 
Faddra szállítsák el, ahol egy ideig tartják, majd Székesfehérvárra szállítják tovább őket. Mivel 
társulási megállapodásról van szó ezt is felül kellett vizsgálni. Fadd, mint gesztor javaslatára a 
társulást meg kellene szüntetni visszamenőleg 2013. június 30. napjával és ezzel egyidejűleg 
szolgáltatási szerződést kellene kötni a kóbor ebekkel kapcsolatos feladatok ellátására. A testületnek 
döntést kell hozni a társulási megállapodás megszüntetéséről és egy szolgáltatási szerződés 
megkötéséről. 
 
Gáncs István polgármester: Javasolom a társulás és a társulási megállapodás közös megegyezéssel 
való megszüntetését és a szolgáltatási szerződés megkötését. 
 
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 
114 /2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok kötelező 
feladatkörébe tartozó kóbor ebek befogására, őrzésére, értékesítésére vagy ártalmatlanná tételére, 
ebrendészeti telep közös fenntartására irányuló Fadd Nagyközség  Önkormányzatával 2012. május 
31. napjával kötött Társulási  Megállapodást 2013. június 30. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti. 
 
2. A képviselő-testület szolgáltatási szerződést köt a település közigazgatási területén, a 
közterületeken, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő területeken a kóbor állatok, elsősorban a 
kóbor ebek befogására, és az állatok karanténba helyezésére, megfelelő állattartó telepre történő 
beszállítására, átadására Fadd Nagyközség Önkormányzatával, mely szerződés 2013. július 1. napján lép 
hatályba. 
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
15./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi pontban tárgyalni kell a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság kérelmét. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.  
A Szekszárdi Rendőrkapitányság a képviselő-testületnek címzett levelében az ÉSZAK KMB 
csoport részére 1 db autós fedélzeti kamera beszerzéséhez támogatást kér. Ehhez a csoporthoz 
tartozó települések önkormányzatának egyenként 20 e Ft-os támogatása elég lenne a kamera 
megvásárlására. Egyre több esetben lett volna szükség a rendőri intézkedések helyszíni 



dokumentálására videó formátumban, a későbbi bizonyítási eljárások megkönnyítése érdekében. 
Javasolom a képviselő-testületnek a 20 e Ft-os támogatás megítélését. 
 
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 
 115/2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20.000.-Ft támogatást nyújt a Szekszárdi   
Városi Rendőrkapitányság Észak KMB csoport részére autós kamera beszerzésére a 2013. évi 
költségvetése terhére.  
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013.december 31 . 
Felelős: polgármester  
 
 
Gáncs István polgármester: A következő döntést a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának 1. számú módosításáról kell meghozni. A napirendi ponthoz tartozó 
anyagot minden testületi tag megkapta.  
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodását 
2013. február 27-én fogadták el. Ezen dátum utána az Állami Számvevőszék ellenőrizte a 
társulásokat. Az észrevételük alapján, illetve a jogszabályi pontosítások átvezetésére módosításra 
kerül a megállapodás. Az előterjesztésben a módosítások kiemelésre kerültek. Csak néhány 
módosítást sorolnék fel, így például változás történt a társulás által ellátandó feladatoknál. Törlésre 
kerültek egyrészt a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások szervezése és ellátása, másrészt 
az egészségügyi alapellátás körében végzett feladatok. Eddig szerepelt a megállapodásban az 
esélyegyenlőségi tervek elkészítése, esélyegyenlőségi program megvalósítása, esélyegyenlőség 
megvalósulásának elősegítése. A módosítást követően a tervek és programok előkészítése és 
megvalósításának elősegítése marad meg. A programok elkészítéséhez szakmai segítséget már a 
Türr István Képző és Kutató Intézet nyújt. A mi elfogadott programunk elkészítését is már ők 
segítették. A feladatok közül kikerül a bűnmegelőzési együttműködés, illetve az ivóvízellátás, 
vízgazdálkodás, vízelhárítás valamint bel- és csapadékvíz- elvezetés feladatainak összehangolása. 
Felsorolásra került, hogy mihez szükséges minősített többségű döntés. Ezt a pontot egy mondattal 
kiegészítették.  
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a társulási megállapodás módosításának 
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 
 116/2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88.§.(2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 



Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 1.számú módosítását a 
határozat mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Határozatot kell hozni a Re-víz Duna-menti Kft-ben üzletrész 
vásárlásról. 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: Az Alisca Terra Kft-nek ahhoz, hogy továbbra is elláthassa a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat nonprofit társasággá kellene alakulnia, hogy a 
jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A vízszolgáltatással kapcsolatban 2011-ben megalakult a Re- 
víz Duna-menti Kft., amelynek jelenleg 48 önkormányzat a tulajdonosa. Ezen önkormányzatok 
nagyrészt azonosak azon önkormányzatokkal, amelyek településein az Alisca Terra Kft. szolgáltat. 
Akik nem tagjai a Re- víz Duna-menti Kft.-nek a további változatlan hulladékszállítási szolgáltatás 
érdekében törzstőke-emeléssel belépnek ebbe a társaságba. Fentiekre tekintettel az elérni kívánt cél 
úgy valósítható meg, ha Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzletrészét felosztja és 
egy meghatározott üzletrészt elad a Re-víz Duna-menti Kft.-nek. Mi esetünkben 100 e Ft-os 
névértékű üzletrész vásárlására lenne szükség.  
 
Gáncs István polgármester: Elmondanám, hogy mi azért nem csatlakoztunk a Re-víz Duna-menti 
Kft-hez a vízszolgáltatással, mert jelenleg a Dunaág Kft. a szolgáltatónk, akivel 20 éves szerződést 
kötöttünk annak idején. A szerződés csak akkor lesz semmis, ha a Dunaág Kft. nem felel meg a 
törvényi előírásoknak és nem folytathatja tovább a tevékenységét.  
A közszolgáltatás folytatása érdekében javasolom az üzletrész megvásárlását. 
 
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 
 117/2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
önkormányzat 100.000.-Ft névértékű üzletrész megvásárlásával lépjen be a Re-víz Duna-menti Kft-
be. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész átruházási okirat  aláírására. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
Gáncs István polgármester: Pete János júliamajori lakostól érkezett egy kérelem, melyben vételi 
szándékát jelzi a Tengelic belterület 1150-től a 1159-ig hrsz-ú beépítetlen területek iránt. Illetve 
amennyiben nem kívánjuk eladni az ingatlanokat, akkor haszonbérlet formájában kívánná bérelni.  



A bérbe kiadott föld ingatlanjaink egy részének bérleti szerződése 2013. december 31-én lejár. A 
föld bérlőket erről kiértesítettük. A válaszok egy kivétellel megérkeztek és mindegyik bérlő 
szeretné tovább bérelni a területeket. Ezen felül érkezett plusz egy haszonbérlet iránti kérelem, mely 
több olyan területet is érint, melyet az eddigi bérlők műveltek és továbbra is szeretnének bérelni. 
A földbérletek közül egy érint külterületet, amit majd ki kell függeszteni, a többi belterületi rész, 
így azoknál nincs kifüggesztési kötelezettség.  A mai ülésen csak a földvásárlásról kellene döntést 
hozni, a haszonbérletekről még nem, arról majd csak a novemberi ülésen.  
Nem javasolom a kérdéses beépítetlen területek értékesítését, mert még az önkormányzat építési 
telekként is hasznosíthatja. 
 
 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 
 118/2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pete János Tengelic Júliamajori lakosnak az 
önkormányzat tulajdonában lévő 1150-1159 hrsz-ú beépítetlen területek megvásárlására vonatkozó 
kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a képviselő-testületnek nem áll szándékában az 
ingatlanokat értékesíteni. 
                 
Határidő: Közlésre, azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
16./ Bejelentések, kérdések, interpellációk  
 
Gáncs István polgármester: Szeretném tájékoztatni a képviselőket a 2014-2020-as év közötti 
fejlesztési elképzeléseinkről. Az uniós csatlakozásunk első hét éves ciklusa 2007-2013-ig tart. A 
második ciklus pedig a fent említett dátum. Várhatóan 2020 után ilyen támogatások már nem 
lesznek.  
A ciklus első évében 2014-ben – az előkészítés éve – valószínűleg nem érkeznek magas összegű 
támogatások.  
 

2014. Köztemető Tengelic (ravatalozó felújítása) 5 millió Ft  
2014. Köztemető Tengelic-Szőlőhegy (ravatalozó felújítása) 5 millió Ft  

2015. Tengelic orvosi rendelő felújítása 10-15 millió Ft  
2015. Általános iskola (Petőfi u. 2.) tetőszerkezetének felújítása 15 millió Ft 2015. Szolgáltató 
ház felújítása 10 millió Ft  

2016. Önkormányzat Tengelic-szőlőhegyi kirendeltségének felújítása 5 millió Ft  

2017. Sportcsarnok felújítása 20 millió Ft  
2017. Tengelic-Szőlőhegy ipari park létesítése 30 millió Ft  

2015-2018. Ökoturisztikai, zöldút (Borok, vizek, kúriák) turisztikai pont fogadóhely kialakítása, 
kellő infrastruktúrával Felsőtengelicen 100-150 millió Ft  

2015-2020. Általános útfelújítás belterületi önkormányzati utak 50 millió Ft  
2015-2020. Belterületi önkormányzati tulajdonban lévő járda felújítás 20 millió Ft  
 



Ez a lista megküldésre került a megyei fejlesztési tanácshoz. Továbbra is vallom azt a nézetet, hogy 
Tengelicnek nem fejlesztési pénzeszközökre kell alapoznia, hanem az atomerőművel kötött 10 éves 
szerződés majdani újra kötésére kell összpontosítani. Illetve az erőmű által működtetett Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Alapítványa - amelynek évi 500 millió forintot bocsát rendelkezésére - 
által kiírt pályázatokat kell figyelemmel kísérni. Ha önkormányzatunknak 15 millió forint felett 65 
%-os, 5-15 millió forint között 80 %-os, 5 millió forintig pedig 95 %-os támogatási arányú sikeres 
pályázatai lesznek, akkor a településnek igazán másik fejlesztési lehetőségre nem is nagyon van 
szüksége. Európai uniós forrásra egyetlen egyszer sem tudtunk még pályázni. Nagyon szigorúak a 
részvételi és az elszámolási követelmények. Itt 100 millió forintos pályázatokról van szó. 
Esetünkben a szennyvíz kiépítése jöhetne szóba, de csak Szőlőhegy esetében. Ezt azért mondom, 
mert sajnos be kell látni, hogy 10-20 év távlatában kétséges a léte azoknak a külterületi 
településrészek, ahol 40-50-en vagy kevesebben laknak.  
 
 
 
Pár gondolatot mondanék a szélessávú internet létrehozásával kapcsolatban, mellyel a Magyar 
Telekom keresett meg. Fejlesztési területként lett kijelölve több település az országban. 
Kistelepülésként Tengelic is meg lett jelölve. Egy kb. 20 méter magas átjátszó tornyot szeretnének 
építeni próba jelleggel. A tervek szerint a torony 2014. márciusára áprilisára lehetne kész. 
Önkormányzatunk a szolgáltató ház mögötti részen biztosítani egy 5x5 méteres területet. 1 tornyú 
lenne az építmény. A torony szél és kitörés biztos. Reméljük a prototípus jól fog működni az ország 
kistelepülései közül nálunk először. Ha működik, akkor egy nagyon magas szintű internetes 
hálózatot fog biztosítani a környékünkön. A szolgáltató ház mögött kb. 8 métert lehet majd látni a 
toronyból, mert a többit eltakarja az épület.  
 
 
 
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet az alábbiakról: Szeretnénk Tengelicről egy filmet 
készíttetni a település kiajánlása céljából. A tervek szerint a filmet kb. egy évig forgatnák, mivel a 
felvételek ősszel, télen, tavasszal és nyáron is készülnének, hogy a települést több szemszögből is 
be tudjuk mutatni. A film elkészítésére eddig egy vállalkozás tett ajánlatot. Az ő részükről jelent 
meg és egyúttal szeretném is bemutatni Nyemcsok Pál Urat. A települést már megtekintették. 
Felkérném Nyemcsok Urat, hogy pár mondatban mutatkozzon be, illetve ismertesse a film 
készítését. 
 
Nyemcsok Pál Men-Te Trió Bt. képviselője: Köszönöm a lehetőséget a személyes bemutatkozásra. 
Nyemcsok Pálnak hívnak. A vállalkozás szekszárdi székhellyel rendelkezik. Két profilja van a 
cégnek az egyik a rendezvényszervezés, ahol a kulturális rendezvényekre helyeztük a hangsúlyt, a 
másik pedig a reklám-, dokumentumfilm és egyéb filmek készítése. Magáról a vállalkozásról annyit 
érdemes tudni, hogy úgy gondoljuk akkor lehet érdemes egy „ütőképes” reklámfilmet készíteni, ha 
a feladatok le vannak osztva. Senki nem mondhatja el magáról, hogy mindenhez ért, ennek 
apropóján indultunk el mi is. Megpróbáltuk azokat a partnereket megkeresni, akik a saját 
szakterületükön hivatásos szinten végzik a munkájukat. Először is ki szeretnék osztani egy 
tájékoztatót a film elkészítésével kapcsolatban. Polgármester Úr említette, hogy egy hosszú kb. 1 
éves projektről van szó. Az elképzelést, ha mondhatom úgy, már az első pillanatokban sikerült 
megtalálni. A kisfilm címe a következő lenne: Kisfilm a múltról, az értékekről és egy fejlődőképes 
jövőről. Nyilvánvalóan nem titok, hogy magának a promóciós filmnek, azon kívül, hogy a több száz 
éves múltat be tudja mutatni azon kívül egy olyan képet kell mutatnia, ami valamilyen oknál fogva 
ide vonzza az embereket. Meg kell említeni Paks közelségét, meg kell említeni, hogy az 
infrastruktúra kiépítése milyen előnyöket jelent Tengelic számára. Be kell valljam Szekszárdra 
nősültem, Tengelicen volt az eljegyzésem, de amikor Polgármester Úrral végigjártuk a települést, 
akkor elcsodálkoztam, hogy itt voltam egy hetet és mégsem láttam semmit a településről, pedig 
hatalmas értékekkel rendelkezik. Ha jól tudom egy kb. 7000 hektáros területről van szó. A község 



gazdag kulturális és természeti értékekben. A filmet úgy képzeltük el, hogy több részből állna. A 
filmben szerepelne a múlt bemutatása, a jövőkép bemutatása. A jövőkép bemutatása nem fejeződne 
be. Azért nem fejeződne be, mivel fejlődőképességről beszélünk. Ami azt jelenti, hogy ez egy fajta 
állapot és az a fajta lendület, ami az utóbbi időkben jellemezte a települést az a jövőt jelentheti. 
Látszik a községen, hogy hatalmas léptekben halad a fejlődés felé. Ahogy az ember belép a 
településre, már kezd egyre vonzóbbá válni egy ide látogatónak.  
A kiosztott tájékoztató hátulján láthatunk egy légi felvétel. A kép tegnapelőtt készült. Illetve a többi 
kép is egy hete készült. Ezt azért mondom el, hogy lássák, mi is egyre szélesebb körben törekszünk 
megismerni a települést, hogy minél hitelesebben tudjuk majd bemutatni a leendő lakosoknak. A 
légi felvételt nem helikopterről vagy repülőgépről készítettük, hanem egy bedolgozó cég egy 
makettel dolgozik. Ez úgy történik, hogy egy HD minőségű kamerát felszerelnek erre a 6 vagy 8 
propellerrel rendelkező makettre. Ugyanolyan minőségű képet tud készíteni, mintha egy 
helikopterre szerelték volna fel a kamerát. Sokan kérdezik, hogy mennyi az ára. Azt hozzá kell 
tenni, hogy a makettről készített kép úgy mozog, mint egy szúnyog a levegőben. Bármikor, 
bármerre képes repülni, felfelé, lefelé. Ez a 21. századi technika nélkülözhetetlen. Már csak azért is, 
mert nagy területről beszélünk és kamera daruval nem lehet róla felvételt készíteni. Látványban 
lehet hasonlókat készíteni, de önmagában az a fajta képi megjelenés, amitől tényleg látványos lesz a 
bemutatás, ahhoz nélkülözhetetlen a makettről készített felvétel.  
A felvételek a tervek szerint 4x6 órában kerülnének felvételre. Ettől természetesen el tudunk térni. 
A Polgármester Úr is említette, hogy a négy évszakot bemutatva próbálunk megfelelő időpontokat 
kitűzni. Télen például jó lenne, ha hó lenne és mellette napsütés is. Ősszel jó lenne, ha a fáról 
lehulló leveleket tudnánk megörökíteni. Itt hozzátenném, hogy még ugyan nem egyeztünk meg, 
hogy mi készítjük el kisfilmet, annak ellenére előre dolgoztunk és már készítettünk néhány felvételt. 
Amennyiben elnyerjük az Önök tetszését ezeket is fel tudjuk majd használni. Tavasszal pedig 
magáért beszél. A virágzásról a természet megújulásáról fantasztikus képeket lehet készíteni. 
Minden árajánlatnál a rendezői díjat és a dramaturgiai díjat azért számítjuk fel, mert minden egyes 
felvételnél fontos az, hogy a zene és a képi megjelenés szorosan kövesse egymást. A filmeknél 
általában a következő kategóriák szoktak lenni: jó, tetszik, értem, nem tetszik. Az ember nem 
nagyon szokott azzal foglalkozni, hogy miért tetszik és miért nem tetszik. Ezért fontos, hogy olyan 
rendező és dramaturg álljon a projekt mögött, akinek ez a szakterülete. Olyan rálátása legyen a 
filmre, amivel az álmokat tényleg meg tudja valósítani. A filmkészítésnél a következő dolog, ami 
nagy volumenű, az a zeneszerzés és a hangstúdió utómunkálatok. A zeneszerző egy pécsi 
vállalkozó, aki több tv adónak a spot reklámaihoz is készít felvételeket. Erről annyit érdemes tudni, 
hogy teljeskörű jogdíjjal tartozik mindez. Azt elmondanám, hogy valószínű kétféle zene fog 
elkészülni. Az egyik egy hosszabb lélegzetvételű, a másik egy rövidebb. Azért fontos 
megemlítenem a teljes körű jogdíjat, mert ez azt jelenti, hogy az Artisjusnak leadjuk a zenei 
anyagot, ők elbírálják. Formanyomtatványokat kell kitölteni, amik egy ellenőrzésen mennek 
keresztül, ahol még azt is vizsgálják, hogy a felvételben visszatükröződnek-e esetleg slágerek 
részletei. Ezt követően engedélyt kapunk arra, hogy az elkészült felvétel Tengelic Község 
tulajdonában lesz csak használható. A hangstúdió utómunkánál szerepel a narráció. Ez esetben a 
rádiós hang utómunkáról beszélünk, ami rádiós stúdióban történik. A videóstúdió munka pedig 
folyamatos. Az árajánlatban leírtam a filmkészítés menetét. Végezetül annyit szeretnék 
megemlíteni, hogy ez egy igen hosszú folyamat és kölcsönös kapcsolat mentén tud úgy 
megvalósulni, ahogy az ember megálmodta. Ezt azért mondom, mert az egy dolog, hogy mi 
megálmodjuk a filmet, de a készítésnek egy folyamatos kontrollon keresztül kell készülnie. A 
különböző munkafázisok csak úgy mehetnek tovább, hogyha Önök „rábólintanak”, hogy igen 
ilyenre gondoltunk. Addig nem lépünk tovább az anyaggal, amíg nem történik meg annak az 
elfogadása.  
Nagyon köszönöm, hogy végig hallgattak. Remélem sikerült egy képet felvázolnom magáról a 
projektről. Kívánok a továbbiakban jó munkát. Várjuk majd a visszajelzésüket. 
 



Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. Várhatóan a következő testületi ülésen születik 
döntés a filmkészítőiről, ami kb. november 26-a körül lesz. 
 
 
 
A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést zárt 
ülésen folytatja. 
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