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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én
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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott
üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem
Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester (később érkezett)
képviselő
képviselő (később érkezett)
képviselő (később érkezett)
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné
Séta Péterné
Szécsényiné Dóka Emőke
Schmidt Mária

jegyző
adóigazgatási üi.
igazgatási üi.
művelődésszervező

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 4 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 két közútkezelői
hozzájárulás ügyében, a Gagarin utca 2. szám alatti szolgálati lakás bérletének meghosszabbításáról,
a tengelici iskola felvételi körzetéről, illetve a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról.
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester:
- 122/2013. A képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda között a
gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási megállapodást. Az erről szóló határozatot és a
munkamegosztási megállapodást az óvoda vezetője megkapta.
- 123/2013. A képviselő-testület pályázatot írt ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére. A pályázatot elküldtük három szolgáltatónak, eddig egy nyújtotta be a pályázatát.
- 124/2013. A képviselő-testület elfogadta a Tengelic Községért Alapítvány éves beszámolóját,
melyről a Kuratórium Elnökét értesítettük.
- 131/2013. A képviselő-testület a tengelici 0287/2 hrsz-ú szántóra vonatkozó bérleti szerződést
Geisz János szedresi lakos kérelmére 5 évvel meghosszabbítja 2013. december 16-tól. A határozatot
a bérlőnek megküldtük, a szerződés elkészítése folyamatban van.

- 134/2013. A képviselő-testület a Mézeskalács Óvoda 2013/2014. évi munkatervét elfogadta. Az
óvodavezető a határozatot megkapta.
- 135/2013. A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adta a tengelici 588 hrsz-ú közterület
igénybevételéhez a Kossuth u. 40. számú ingatlan villamos energia építési munkáinak elvégzéséhez.
A Simó Villamossági Kft.-nek a határozatot elküldtük.
- 136/2013. A képviselő-testület döntött arról, hogy a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás
valamint a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás tekintetében a társulások
munkaszervezetének létszámbővítéséhez a szükséges fedezetet biztosítja. A határozatot a gesztor
Szekszárd Önkormányzatának továbbítottuk.
- 137/2013. A képviselő-testület megbízza a Men-Te Trió Bt-t Tengelic község bemutató
kisfilmjének elkészítésére 878.000.-Ft megbízási díjért. A határozatot elpostáztuk a megbízottnak, a
szerződést a polgármester aláírta.
- 140/2013. A képviselő-testület Gáncs István polgármestert a 2012-2013-as évben végzett munkája
elismeréseként 1 havi bruttó bérének megfelelő pénzjutalomban részesítette. A határozatot a
polgármester átvette.
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
142/2013. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 122/2013.,
123/2013., 124/2013., 131/2013., 134/2013., 135/2013., 136/2013., 137/2013., és a
140/2013. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Tolnai Lászlóné
jegyző

2./ A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013(V.23) önkormányzati
rendelet módosítása

Tolnai Lászlóné
jegyző

3./ Az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól
szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Tolnai Lászlóné
jegyző

4./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tolnai Lászlóné
jegyző

5./ A Tengelici Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési
szabályzatának megtárgyalása

Tolnai Lászlóné
jegyző

6./ Beszámoló a szociális szolgáltatásokról (tanyagondnok, étkeztetés)

Tolnai Lászlóné
jegyző

7./ Beszámoló a 2013. évi közfoglalkoztatásról

Gáncs István
polgármester

8./ Beszámoló a helyi adóztatásról

Tolnai Lászlóné
jegyző

9./ A képviselő-testület 2014. évi munkatervének meghatározása

Gáncs István
polgármester

10./ A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Tolnai Lászlóné
jegyző

11./ Beszámoló a Faluház és könyvtár 2013. évi munkájáról

Schmidt Mária
művelődésszervező

12./ Tájékoztató a Tengelici Sportegyesület munkájáról

Kászpári György
SE Elnöke

13./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

14./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
15./ Zárt ülés: Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről döntés
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

Napirend tárgyalása:
1./ A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
napirendi pontot a szociális és a pénzügyi bizottság tárgyalta és egy módosítást javasolt.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosítása
2014. január l. napjától bevezeti az önkormányzati segélyt, ami egy új ellátási forma. Azért, hogy a
rendeletünk áttekinthető legyen szükségessé vált egy új rendelet megalkotása. A tervezetbe azok a
rendelkezések, amik az előző szociális rendeletünkben hatályosak és jól használhatóak átemelésre
kerültek.
A rendelet-tervezet bevezető részében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
törvény felhatalmazó §-ai kerültek megjelölésre. Az I. fejezet az általános rendelkezéseket
tartalmazza, tehát a rendelet hatályát, a hatásköröket. Kiemelném, hogy a szociális ügyeket tekintve
átruházott hatáskörben a szociális bizottság jogosult eljárni egy-két kivétellel. A polgármesterre és a
jegyzőre is lettek hatáskörök átruházva. A polgármester hatásköre volt eddig a tanyagondnoki ellátás
és az átmeneti segély. Az átmeneti segély az önkormányzati segély bevezetésével meg fog szűnni. Új
hatáskörként a polgármesterre a köztemetés költségeire vonatkozó megtérítési kötelezettség hárulna.

A méltányossági közgyógyellátás megállapítása eddig jegyzői hatáskör volt, viszont 2014. január 1től a képviselő-testület hatásköre lesz. A tervezet alapján átruházott hatáskörben a jegyzőnél
maradna.
Az eljárási rendelkezések is az általános rendelkezések között szerepelnek, mely tartalmazza többek
között, hogy a kérelmeket hol, milyen formában kell benyújtani, a vagyoni, jövedelmi viszonyokat
mivel lehet igazolni illetve, hogy az ellátások kifizetése mikor és hogyan történik.
A II. fejezet részletesen leírja a különböző ellátások fajtáit, így kezdve az aktív korúak ellátásával és
a rendszeres szociális segéllyel. Ezen két ellátásnál nincs nagy változás az előző rendeletünkhöz
képest. Ezen fejezetben szerepel az önkormányzati segély. Mint már említettem 2014. január 1-től
lép hatályba ez az ellátási forma. Az átmeneti segélyt, a temetési segélyt és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást váltja fel. Amit a szociális törvény módosítása előír az az, hogy az
önkormányzati segélyt tekintve az egy főre jutó jövedelem nem lehet alacsonyabb az önkormányzati
rendeletben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-nál. Ez az összeg jelenleg
37 050 Ft. Vannak olyan élethelyzetek, melyek megkönnyítik majd a szociális bizottság munkáját a
döntésben ugyanis megnevezésre kerültek bizonyos élethelyzetek. Pl.: betegség, baleset, magas
gyógyszerköltség, rendszeres ellátás megszűnése, egy hónapot meghaladó átmeneti jövedelem
kiesése, elemi kár, hozzátartozó halála (ez váltaná ki a temetési segélyt), 2 hónapot meghaladó
közüzemi tartozás, gyermek fogadásának előkészítése, válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartása, iskoláztatás biztosítása, védelembe vett gyermek, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartása. A tervezetbe beépítésre került, hogy kivételes méltánylást érdemlő
esetben önkormányzati segély állapítható meg annak a kérelmezőnek is, akinek a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem meghaladja a meghatározott jövedelmi értékhatárt. Kivételes méltánylást
érdemlő eset, ha valaki egyedül él, krónikus beteg, gyermekét egyedül neveli, fogyatékos vagy
közüzemi szolgáltatásait kikapcsolták, vagy az, folyamatban van. A 11. §. tartalmazza a csatolandó
igazolásokat ilyen például a gyógyszer számla, vagy elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről
készült kimutatást.
Amennyiben az önkormányzati segélyt az elhunyt hozzátartozó temetésére kéri valaki abban az
esetben a törvény szerint meg kell határozni egy összegszerű vagy százalékos összeget, melyet a
költségekhez való hozzájárulásként meg lehet állapítani. A törvény rendelkezése alapján a helyben
szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-nál nem lehet alacsonyabb a megállapítható segély. A
tervezetben 20 % szerepel, viszont a pénzügyi bizottság azt javasolja, hogy inkább legyen 10 %. Az
Anhur Kft-től kértünk ajánlatokat. A koporsós temetés náluk 157 397 Ft, az urnás temetés pedig
138 847 Ft. Ezek alapján a koporsós temetésnél a 10 % 15 700 Ft, a 15 % 23 610 Ft, a 20 % 31 479
Ft lenne. látszik hogy elég magas a két % közötti különbség. Az urnás temetésnél a 10 % 13 885 Ft, a
15 % 20 827 Ft, a 20 % 27 769 Ft. Tehát a 20 % elég magas lenne, ahhoz képest is, hogy a jelenlegi
rendeletünkben temetési segély címén 15 000 Ft szerepel. A kérelmező és a vele közös háztartásban
élő családtagjai részére egy időben önkormányzati segély nem állapítható meg. A rendelettervezetben szerepel még, hogy kérelmezőként vagy gyermekenként évente az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének erejéig állapítható meg. Tehát egy évben maximum 28 500 Ft
adható önkormányzati segély címén egy felnőtt vagy egy gyermek részére. Ez azt jelenti, ha egy
családban vannak négyen, akkor 4*28 500 Ft-ot kaphatnak egy évben. Az önkormányzati segély
készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában is megállapítható. Természetben megállapított
önkormányzati segély formái a következők: Erzsébet-utalvány; közüzemi díjak részben vagy
egészben történő kifizetése; élelmiszervásárlás; gyógyszer kiváltása; tüzelő biztosítása; gyermek
intézményi térítési díjak, beiskolázáshoz tankönyv, tanszer, ruházati számla kifizetés, utazási
támogatás.
A köztemetést a szociális törvény előírja és azt is lehetővé teszi, hogy az önkormányzat helyi
rendeletben mentesítheti részben vagy egészben az eltemettetésre köteles személyt a temetési költség
megtérítési kötelezettsége alól. Ezt a rendelkezést a jelenleg hatályos rendeletünk nem tartalmazza.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a tanyagondnoki ellátás, az étkeztetés és a házi
segítségnyújtással kapcsolatos rendelkezéseket a hatályos rendeletünkhöz képest nagyjából
változatlan formában tartalmazza a rendelet-tervezet. Változás abban történt, hogy már nem a Sió-

Sárvíz Menti Családsegítő- és gyermekjóléti Szolgálata végzi a családsegítést, hanem a Paksi
Kistérségi Alapszolgáltatási Központ önálló családsegítő foglalkoztatásával.
A rendelet 2014. január 1-jén lépne hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásárokról szóló rendeletünk, illetve a a gyermekvédelmi támogatási
rendszerről szóló önkormányzati rendeletünk rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos
szakaszai is.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a rendelet-tervezet elfogadását a módosítással.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
15/2013. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló rendeletet a módosításnak megfelelően.

2./ A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013(V.23) önkormányzati rendelet módosítása
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 temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletet módosítani
kell, mivel a jelenlegi ismereteink alapján 2014. január 1-jétől bevezetésre kerül a szociális temetés.
Itt azért azt elmondanám, hogy a parlament elé került egy olyan módosító javaslat miszerint csak
2015. január 1-jétől lépne hatályba ez a rendelkezés. Viszont ezt a javaslatot még nem fogadták el.
Ha majd elfogadják, akkor ismét módosítanunk kell majd a rendeletünket.
A jogszabályi rendelkezés alapján, ha az önkormányzat fenntartásában több köztemető is van, akkor
a települési önkormányzatnak kell meghatároznia, hogy mely köztemetőben kerüljön sor szociális
parcella, temetkezési hely kijelölésére. A rendelet-tervezet alapján esetünkben a tengelici köztemető
lenne. A tervezet a rövid határidőkre tekintettel a képviselő-testület helyett a polgármesterre telepíti a
szociális temetéssel kapcsolatos hatásköröket – köztemetéssel kapcsolatos hatásköröket is ő
gyakorolja, de nem átruházott hatáskörként-. A szociális temetést az igény bejelentését követő 7
napon belül kell lebonyolítani. Ezt a testület havi rendszerességű ülései mellett nem lehetne
megvalósítani. Módosítás még, hogy a sírok kiásása, betemetése eddig csak a temetkezési vállalkozó
feladata volt, viszont ezután szociális temetés esetén az eltemettető vagy az általa felkért személy
végezheti el.
Minden évben felül kell vizsgálni a köztemetőkre vonatkozó önkormányzati rendeletben
megállapított díjak mértékét. Jelenleg a hatályos rendeletben csak a temetési helyek díjait határozta
meg a képviselő-testület, amit nem javasolunk módosítani. Viszont javasoljuk a temetői
szolgáltatások közül a hűtési díj bevezetését, melyet a melléklet tartalmaz és 2014. január 1-jétől
kerülne bevezetésre. A díj mértéke három napot meghaladóan minden megkezdett nap tekintetében
bruttó 1.500.-Ft lenne.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a rendelet-tervezet elfogadását.

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
16/2013. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013. (V.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 16/2013. (XII.18.) számú rendeletet.

3./ Az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól 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: Azt a kötelezettséget már teljesítette az önkormányzat, hogy az
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben
szabályozza, mivel jelenleg a 2013. évi költségvetési rendeletünk tartalmazza. Azonban 2014. január
1-től külön rendeletben szabályoznánk. Jelen rendelet-tervezet tartalmazza mindazokat a
rendelkezéseket, melyek a költségvetési rendeletünkben vannak.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a rendelet-tervezet elfogadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
17/2013. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló rendeletet
az előterjesztésnek megfelelően.

4./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
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: Egy dolgot emelnék ki, még pedig azt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény külön nevesíti azt is, hogy a képviselő-testület a szervezeti és
működési szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési
kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit. Erre vonatkozóan még nincs rendelkezés az
szmsz-ben. A módosításról szóló rendelet-tervezet 3.§. tartalmazza az erre vonatkozó
rendelkezéseket. Amennyiben a képviselő elmulasztja a bejelentést, a képviselő-testület a
tudomására jutást követően határozatban figyelmezteti az érintettet.

A hatásköröknél vannak még módosítások, illetve a mellékletekben és a függelékekben.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a rendelet-tervezet elfogadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
18/2013. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011.
(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2013. (XII.18.) számú rendeletet.

5./ A Tengelici Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 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: Jelenleg a polgármesteri hivatal feladatai ellátásának részletes belső rendjét
és módját az önkormányzati szmsz 3. függeléke tartalmazza. Viszont az államháztartásról szóló
törvény előírja, hogy a költségvetési szerv – ide tartozik a polgármesteri hivatal is - feladatai
ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg.
Jogszabályi megfelelés miatt szükséges az ügyrend helyett egy szmsz-t elfogadnia a testületnek.
Lényegében a szabályzat ugyanazt tartalmazza, mint az eddigi ügyrend. Néhány rendelkezés
módosításra került, illetve néhány rendelkezéssel kiegészítésre került. Például csökkent a
létszámunk, mivel a Tengelic-szőlőhegyi kirendeltségen megszűnt egy dolgozónk munkaviszonya. A
helyettesítés rendje részletesen leírásra került. Jogszabályi előírnak megfelelően beépítésre került a
szervezeti ábra.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a szervezeti és működési szabályzat elfogadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
143/2013. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Tengelici
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

6./ Beszámoló a szociális szolgáltatásokról (tanyagondnok, étkeztetés)
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Fontosnak tartjuk a tanyagondnoki szolgálat működését a községben, főleg a település szerkezetét
tekintve. Az országban kb. 5-6 ilyen település van, ami ennyire tagolt, mint Tengelic. A szolgáltatás
igénybevétele mindenki számára ingyenes, viszont a finanszírozásához az önkormányzat saját
költségvetéséből egyre többet kell biztosítani. A szolgáltatás összes bevétele 1 736 105 Ft, az összes
kiadása pedig 3 669 070 Ft. Tehát az önkormányzatnak 1 932 965 Ft-tal kell kiegészítenie. A
szolgálat csak akkor nem, amikor szünetel az étkeztetés, illetve amikor az intézményekben is szünet
van. A rendszeres feladatok között szerepel a meleg étel kihordás, bevásárlásban segítés,
háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe való szállítás, gyógyszerkiváltás. Ezek mellett
még számos más feladatot is ellát a tanyagondnok.
16:35 perckor Gáncs Tamás és Jilling Tibor képviselő megérkezett.
Az idei évben 2013-ban elérte az 5. évét a tanyagondnoki szolgálatot ellátó gépjármű. Fontos, hogy a
gépjármű mindig működőképes állapotban legyen. Mint tudjátok idén beadtunk egy pályázatot egy
gépjármű beszerzésére. Azt elmondanám, hogy amikor a pályázat feltöltésre került egy internetes
felületen aznap este hat órakor már lezárták a pályázatok beadásának lehetőségét. A beérkezett
igények alapján a rendelkezésre álló forrás elfogyott. A pályázatunk eredményéről még nem
tájékoztattak minket. Hiánypótlásra való felhívást még nem kaptunk, ami jó, mivel akiknek
hiánypótlást kellene benyújtani, azokat kizárják a pályázatból. Egy 12 millió forintos busz
beszerzésére adtuk be a pályázatunkat. Saját forrásból nem lenne egy új járműre pénzünk. Az áfa
kifizetését a jelenlegi busz beszámításával szeretnénk biztosítani. A tanyagondnok által történő
kiszállítással étkezők száma havi szinten 50 és 60 fő között mozog. A térítési díj összegét a
jelenlegiek alapján nem kívánjuk emelni. Egy évben egyszer vagy kétszer lehet emelni a térítési
díjat.
Tolnai Lászlóné jegyző: Kétszer lehet emelni egy évben.
Gáncs István polgármester: A szolgáltatás költsége a következőkből tevődik össze:
nyersanyagköltség 292 Ft + ÁFA / adag + rezsiköltség 268 Ft + ÁFA / adag. Az összes költség ÁFAval terhelten 711 Ft / adag. Itt elmondanám, hogy egy pályázati lehetőség útján a konyhán 5 millió
forint értékben új eszközöket vásároltunk. Ha jól emlékszem októberben adtuk be a pályázatot és már
le is lettek cserélve az eszközök. A dolgozok elmondhatták a véleményüket, melyek azok az
eszközök, amiket le kell cserélni és esetleg egy korszerűbb gép még a munkájukat is segíti.
A szolgáltatás biztosításának személyi háttere a következő: élelmezésvezető, konyhavezető: 1 fő;
szakács: 2 fő; konyhai kisegítő személyzet: 4 fő ebből 1 fő szociális segítő feladatokat is ellát;
tanyagondok: 1 fő. A 2014-es évtől 1 fővel kevesebben lesznek a konyhán. Egy fő nyugdíjba fog
menni. A tervek szerint a státuszt nem szüntetjük meg, csak nem lesz betöltve.
Az óvodában a gyermeklétszám nem indokolja az 1 fő konyhai kisegítő ottlétét, ezért vissza fog
kerülni az iskola konyhájára. A számítások alapján 40-42 fő lesz az óvodába járó gyermekek
létszáma. Jelenleg 9 fő dolgozik az óvodában 3 óvónő és 6 dajka.
16:45 perckor Kajsza Béla alpolgármester megérkezett.
A konyhai dolgozók munkájának a csökkentésére a mosodai feladatokat megszűntetjük a konyhán
és egy céget fogunk megbízni a feladatok ellátására. Hétfőn és csütörtökön fogják elszállítani a
szennyest.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, javasolom a beszámoló elfogadását.

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
144/2013. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi szociális alapszolgáltatásokról
szóló beszámolót elfogadja.

7./ Beszámoló a 2013. évi közfoglalkoztatásról
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A foglalkoztatásba bevonhatók létszámát jelentősen korlátozza a közfoglalkoztatásra igényelhető
forrás. A pénzügyi terhek pályázatonként eltérően alakultak. Lehetőséget biztosítottak közvetlen
költségek elszámolására is. A közfoglalkoztatottak különböző munkákat végeztek. Brigádokban
szoktuk őket foglalkoztatni, amennyiben lehetőség van rá. Önkormányzatunknál az év során
önkéntes munkavégzést folytatott több személy is. Ők a 30 napos munkavállalási kötelezettség
teljesítéséhez vállaltak önkéntes munkát. A programban továbbra is szeretnénk részt venni. A
közfoglalkoztatottak és az önkéntesek sok munkát elvégeznek, főként a kommunális feladatokat.
Ha nincs kérdés, hozzászólás, javasolom a beszámoló elfogadását.
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
145/2013. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi közfoglalkoztatásról szóló
beszámolót elfogadja.

8./ Beszámoló a helyi adóztatásról
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 helyi adóztatásról kétévente beszámolót készítünk. Az adóigazgatási
ügyeket ellátó kolléganő készítette a beszámolót, mely összefoglalja a településen meglévő
mindegyik adónemet. Az elmúlt két évben történt adóemelés, mely a kommunális adót érintette,
mely a kiadott határozatok számában is meglátszik. 2012. évtől önkormányzatunk ellenőrzéseket
kezdett az iparűzési adóbevallást benyújtók között. Tavaly és idén is 7 adózót ellenőriztünk. Az a
tapasztalatunk, hogy jól elkészítették a bevallásokat. Egy-két estben kellett módosító határozatot
hoznunk, ami azt tartalmazta, hogy pár ezer forint pluszt kellett befizetniük az önkormányzat felé. A
gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó - már csak - 40%-a illeti meg a
települési önkormányzatot. Az idegenforgalmi adó havi bevallásokhoz kötötten kerül előírásra.
Ennek az adónak a befizetése mindig megtörténik. Ami nehézkes az a talajterhelési díj befizetése és

behajtása, mivel egységdíjának mértéke 2012. február 1. napjától a tízszeresére emelkedett. A
beszámoló mellékletében látszik is, hogy a magas összeg miatt emelkedett a kintlévőségünk. 2012ben 437 706 Ft hátralék volt, 2013-ban pedig ez az összeg 2 659 170 Ft-ra emelkedett. Több esetben
is részletfizetést kértek a díj befizetésére. Van akinél működik ez a módszer, van akinél nem. A
beszámoló bemutatja, hogy a behajtás hogyan zajlik, milyen módszerekkel próbáljuk a hátralékokat
behajtani. Azt elmondanám, hogy a kolléganő éves munkájának nagy részét a hátralékok behajtása
teszi ki. Van, hogy sikeres a behajtás van, hogy nem. Sajnos vannak olyan családok, ahol bármilyen
eszközzel próbáljuk a behajtást, akkor sem tudják befizetni a hátralékukat. A minél hatékonyabb
behajtás érdekben megkeressük a NAV-ot, az Egészségbiztosítási Pénztárat, a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságot. Ennek ellenére is van olyan, hogy a behajtás nem jár sikerrel.
A 2013-as évben a kimutatott behajtott összeg nem a pontos összeg, mivel több behajtás még
folyamatában van.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Sajnos egy ekkora önkormányzatnál, mint amekkora a miénk
a 10 millió forintos hátralék magas összeg. Ebből az összegből olyan 7-8 millió forint behajthatatlan.
Ilyenkor szokott lenni, hogy az adókat meg kell emelni – ezt nem az önkormányzat „mondja” -,
mivel kevés a pénz, nem marad elegendő összeg az önkormányzatnál. Azt szokták mondani a
kivetett adó annyit ér, amennyit befizettek belőle. Az adó behajtása nem egyszerű dolog. Úgy
gondolom a kolléganő mindent megtesz annak érdekében, hogy kevesebb legyen a hátralék, de ennek
ellenére pillanatig nem lazíthat. Úgy gondolom az természetes, hogy minden jogi lehetőséggel élünk
a behajtás terén, ha már valaki megteszi azt, hogy nem fizeti be a rá kivetett adót. Mi is csak a
befizetett adót tudjuk visszaforgatni a település érdekeit szem előtt tartva.
Javasolom a beszámoló elfogadását.
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
146/2013. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adóztatásról szóló beszámolót az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

9./ A képviselő-testület 2014. évi munkatervének meghatározása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Jegyzőasszonyt kérdezném, hogy miben változik az idei évihez képest?
Tolnai Lászlóné jegyző: Hasonló. Olyan napirendi pontok kerültek be, amiket 2014-ben a
jogszabályok alapján szükséges lesz tárgyalni.
Gáncs István polgármester: A munkaterv négy negyedévre bontja le a képviselő-testület feladatait.
Természetesen a meghatározott napirendeken kívül a testületnek meg kell tárgyalnia az időközben
született, módosított törvények, illetve más jogszabályok által tárgyalni szükséges témákat.
Ha nincs kérdés vagy hozzászólás, akkor javasolom a munkaterv elfogadását.
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
147/2013. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervét a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

10./ A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
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: Minden évben el kell fogadnia a képviselő-testületnek a következő évi belső
ellenőrzési tervet. Jogszabályi változás miatt az elfogadás határideje eltolódott decemberre, eddig
november 15-ig kellett ezt teljesíteni. 2014-ben az ellenőrzés tárgya az étkezési térítési díjak
lennének. Az Alisca Comp Kft-t szeretnénk ismét megbízni a munka elvégzésével, aki már évek óta
teszi ezt az önkormányzatunk esetében.
Gáncs István polgármester: Itt elmondanám, hogy jelenleg ők végzik a megbízásunkból egy cég
iparűzési adó ellenőrzését, mivel önellenőrzést nyújtottak be és több millió forint adóvisszafizetést
állapítottak meg. Nem csak a mi önkormányzatunknál, hanem több önkormányzatnál is. Annyit
tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy kb. két hónapja folyik az ellenőrzés és több hiányosságot is
találtak már. Illetve vannak anyagok, melyeket nem magyarul kaptunk meg.
Tolnai Lászlóné jegyző: Az érintett cégtől kaptunk egy levelet, melyben a fordításra vonatkozóan azt
írta, hogy a Ket. alapján nem kötelezettsége lefordítani. Ezt a költséget majd nekünk kell vállalni.
Gáncs István polgármester: Ez az ügy halad folyamatosan.
Javasolom a belső ellenőrzési terv elfogadását.
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
148/2013. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – jelen határozat mellékletét képező –
2014. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozatnak a belső ellenőrzést végző Alisca Comp Kft
részére történő megküldésére.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzés elvégzéséhez szükséges
fedezetre az önkormányzat 2014. évi költségvetésében tegyen javaslatot.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. december 31.

11./ Beszámoló a Faluház és könyvtár 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Schmidt Mária művelődésszervező
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
körünkben ül Schmidt Mária a Fauház jelenlegi vezetője. Arra kérném majd, hogy pár szóban
mondja el, hogy mi a tapasztalata, hogy a 2013-as évben miben látta az erősségeket és hogy a 2014es évben miben kell fejlődnünk? Várhatóan a költségvetésben hasonló keretet tudunk biztosítani,
mint eddig. Kb. havi szinten 100 e Ft-ot lehet programokra költeni, plusz a bevételeik.
Schmidt Mária művelődésszervező: A 2013-as év szerintem abban jelentős, hogy sokkal többen
látogatják a faluházat, sokkal többen érzik magukénak, mint eddig. Ez látszik abból is, hogy családi
eseményekhez rendszeresen igénybe veszik, gyakran választják. Viszont azt kell mondanom, hogy
amik vannak közművelődési, ifjúsági programok, melyek számunkra kötelezően szervezendő
programoknak nem olyan a látogatottsága, mint amekkora elvárható lenne egy ekkora településen.
Igyekszünk az elkövetkezendő évben kicsit másabb programokkal oda vonzani, csábítani a falu
lakosságát. Úgy gondolom, igyekszünk megtenni mindent. Integrált Közösségi és Szolgáltató
Térként működünk hivatalosan, ezért elszámolásokkal tartozunk a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet felé. Amit igyekszünk mindig maradéktalanul teljesíteni.
Szeretnénk olyan programokat szervezni, amikre igény van. Amiket mi szervezünk van amelyiknek
van sikere, van amelyiknek nincs.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. További jó munkát és jó egészséget kívánok.
Javasolom a beszámoló elfogadását.
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
149/2013. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Petőfi Sándor Faluház 2013. évi
működéséről szóló beszámolót.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: polgármester

12./ Tájékoztató a Tengelici Sportegyesület munkájáról
Előterjesztő: Kászpári György SE Elnöke
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Azt el szeretném mondani, hogy nagy valószínűséggel az eddig adott támogatást a 2014-es
költségvetés terhére is tudjuk majd biztosítani. Megkérném Kászpári György SE Elnökét, hogy a
sportkörrel kapcsolatos meglátásáról és a létszámokról pár szót mondjon.
Kászpári György SE Elnöke: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Nagyjából leírtam az egyesület
elmúlt kétévi munkáját. A létszámmal kapcsolatban is vannak adatok. Tulajdonképpen egy 35-40
fővel lehet megoldani a két korosztályos versenyeztetést ebben a sportágban. Munkahelyi
elfoglaltság, eltiltások, betegségek, egyebek miatt szükséges ez a létszám. Nem beszélve a
játékosoknak a sporthoz való hozzáállásáról. Régebben 30 fővel le lehetett játszani egy bajnokságot.
Most ez kevés. A létszámot tekintve dicséretes a tengeliciek aránya, a versenyzők kb. 2/3-a tengelici

és 1/3-a vidékről jár hozzánk játszani. A többi településen ez a szám csaknem fordított. Sajnos erre
előbb vagy utóbb Tengelicen is számítani lehet, amennyiben ragaszkodunk az ifjúsági és a felnőtt
korcsoporthoz is. Környékünkön nagyon sok településen a Megyei III. osztályban indítják a
csapataikat. És ott egyre több az idősebb futballista. Szinte a labdarúgás elveszti a tekintélyét és
céljait, amik a települési sportkoncepció és az egyesület céljai között szerepel. Annyira tömegsport
szintre nem szabad lezülleszteni, hogy mindegy mit játszunk, hol játszunk, csak játszunk. Erőltetni
kell a fiatalokat, kedvezni kell a fiataloknak, hogy megszeressék ezt a sportágat. Ebben nagy szerepe
van az iskolai testnevelésnek is, ami az elmúlt időszakban egy kissé hiányos volt. Most a 8. osztály
visszaállításával a meglátásaim szerint van egy tehetséges 12-13 éves korosztály, ahol egy nagyobb
létszám mutatkozik és az ő versenyeztetésüket kell majd irányítani. Bízom benne, hogy ezekből a
gyerekekből lesz majd ifjúsági sportoló és akkor nem kellene vidéki játékosokat igazoltatni. Az
egyesület 1950 óta folyamatosan működik, egy bajnokságot sem hagyott ki. Természetesen vannak
nehézségeink, de azokon túl kell mindig lépni. Még inkább oda kell figyelni és szorgalmasan kell
dolgozni, hogy ezeken a holtpontokon a csapat átessen. A labdarúgás olyan, hogy egyszer fent
egyszer lent. A sikert is és kudarcot is megfelelőképpen kell tudni kezelni. Szerencsére a mi
esetünkben a vezetőség és a játékosok kapcsolata példaértékű.
Meg szeretném köszönni az önkormányzat támogatását. A kimutatásból látszik, hogy szinte csak az
önkormányzat támogatja az egyesületet. Más településeken a vállalkozások is támogatják, így
lehetőségük van fizetett játékosokat igazoltatni, aminek köszönhetően magasabb osztályban is tudnak
játszani. Ilyenben nekünk még nem volt szerencsénk. Vagy jó lenne ez vagy nem, nehéz ezt
kiszámítani. Úgy érzem ezen a szinten az amatőr játékosokkal szép eredményt tudtunk elérni. Még
akkor is, ha az ifjúságiak már évek óta a sor végén vannak, de mindig ki tudunk állni a csapatokkal.
Nagy dolog, hogy egy évben 35 rendezvényt bonyolítunk le az edző mérkőzésekkel és bajnoki
kupamérkőzésekkel együtt, illetve hetente 2-3 edzést tartunk.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a beszámoló elfogadását.
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
150/2013. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelici Sportegyesület munkájáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

13./ Egyebek
Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Az egyebekben két közútkezelői nyilatkozatról kell döntést hozni. A
napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse az elsőt.
Tolnai Lászlóné jegyző: Az egyik a paksi atomerőmű új telephelyblokkjainak építésével függ össze.
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. bízott meg egy céget az engedélyezéshez kapcsolódó
ügyekben való eljárásra. Lényegében Paks környékén geofizikai méréseket végeznének, melyhez
szükséges elsősorban a felsőtengelici területen, másodsorban a Tengelic-szőlőhegyi területen az
önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak használatának engedélyezése. 3D szeizmikus
méréseket fognak végezni, mellyel többek között a földalatti rezgéseket mérik majd. A felsőtengelici

részen vannak Natura 2000 területek, illetve helyi védett területek. Erre vonatkozóan jegyzői
engedélyt kellett kérniük a közútkezelői hozzájárulással párhuzamosan. Egy-két feltételt beírtam az
engedélyezésbe, de természetesen megadtam.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a közútkezelői hozzájárulás megadását.
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
151/2013. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete közútkezelői hozzájárulást ad a TDE Services
Kft. (Budapest Lupény u. 3/B.) kérelme és a mellékelt „Földtani szerkezetkutatási terv a Paks
környéki rétegtani és tektonikai viszonyok megismerése céljából geofizikai mérések kiviteli terve”
alapján az alábbi feltételekkel:
- Érintett terület: Tengelic Község Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő
valamennyi közút és közterület.
- A munkálatok a természeti környezet indokolatlan károsításával nem járhatnak.
- A mérések elvégzése után az eredeti állapotot teljes körűen helyre kell állítani.
- A hozzájárulás a geofizikai mérésekhez szükséges munkálatok elvégzésének időtartamára
szól, az illetékes bányakapitányság előtt folyó engedélyezési eljárás jogerős befejezéséig.
Határidő: azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a második
közútkezelői nyilatkozathoz kapcsolódó anyagot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Ez a napokban érkezett az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt-től. A
közútkezelői hozzájárulás telekalakítási eljárásokhoz szükséges. Vadászmajornál találhatóak az
érintett területek. 23 kivett beépítetlen terület vagy kivett közút művelési ágú ingatlant három
ingatlanra vonnák össze.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a közútkezelői hozzájárulás megadását.
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
152/2013. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete közútkezelői hozzájárulást ad az M6 Tolna
Autópálya Koncessziós Zrt. részére a tengelici 01350/15-01401/2 hrsz-ú területeket érintő
telekalakításhoz a csatolt Tengelic E-24/2013. telekalakítási terv alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Benkéné Varga Erzsébet ismét beadta a Gagarin u. 2. szám alatti
szolgálati lakás bérlésére vonatkozó kérelmét. 2011. július 1-jétől bérlik a 78 m2 alapterületű házat.
A bérleti szerződésük 2013. december 31-ig tart és szeretnék a szerződés meghosszabbítását. A fél
évre szóló meghosszabbítást javasolnám. Itt elmondanám, hogy tudomásunk szerint – írásban nem
megerősített módon – nagy valószínűséggel a körzeti megbízottunk más munkakörbe lesz
áthelyezve. És a mi kérésünkre reményeink szerint egy agilis körzeti megbízott kerül a településre,
akinek biztos kell szolgálati lakás. A tengelici és a kölesdi körzet biztonságát hivatott majd szolgálni.
Ez a változás várhatóan a következő félévben fog megtörténni. Ezért felül kell majd vizsgálni a
szerződést annak idején.
Ezek alapján javasolom a bérleti szerződés meghosszabbítását 2014. június 30-ig.
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
153/2013. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelic Gagarin u.2. szám alatti 78
m2 ( 3 lakószoba, előszoba, étkező, főzőfülke, fürdőszoba, wc, kamra) alapterületű
komfortos önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérlőjéül 2014. január 1-jétől 2014.
június 30-ig kijelöli Benkéné Varga Erzsébet ( sz: Szekszárd 1975.05.26. an: Deli Erzsébet )
Tengelic Gagarin u.2. szám alatti lakost a 12/2008.(VI.25.) számú önkormányzati
rendeletben meghatározott mindenkori bérleti díj megfizetése mellett.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Az egyebekben a következő pont a tengelici iskola felvételi körzetének
megállapításához szükséges önkormányzati vélemény kialakításáról szóló javaslat. A napirendi
ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy
ismertesse az anyagot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Könnyű dolga van a testületnek, mivel egy iskola tekintetében kell
véleményezni a felvételi körzetet. A Tolna Megyei Kormányhivatal megküldte véleményeztetésre az
általános iskolai felvételi körzetek tervezetét, amely szerint a Bonyhádi Tankerületet érintően a
Zomba KONI Tengelici Tagiskola felvételi körzete Tengelic közigazgatási területe lenne. Most egy
megerősítést kellene véleményként adni, hogy egyetértenek ezzel a testületi tagok.
Gáncs István polgármester: Javasolom a Tolna Megyei Kormányhivatal által megállapított felvételi
körzethatár elfogadását.
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
154/2013. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal által
megállapított, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának tervezetét elfogadja.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: A következő döntés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról kell meghozni. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden
testületi tag megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse az anyagot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Nemrég tárgyalta a képviselő-testület a Cikói Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Megállapodásának I. számú módosítását. Egy-két pontban történik módosítás.
Ilyen módosítás például, hogy a tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze
az ülést megelőzően legalább 8 nappal korábban. Ez eddig 15 volt. Illetve még néhány
rendelkezéssel kiegészül a megállapodás.
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 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
155/2013. (XII.17.) 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 2. számú módosítását a határozat
mellékletének megfelelően jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

14./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
Gáncs István polgármester: Tájékoztatásképpen elmondanám, hogy az előző ülésen az önkormányzat
1/8 rész tulajdonában lévő 290/2 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésére vonatkozó döntés
elnapolásra került. Azóta a megvásárlás iránti kérelmet visszavonták, így nem kell róla döntenie a
képviselő-testületnek.

Nyilvánosan is szeretném megköszönni a település valamennyi lakosának, akik aktívan részt vettek a
település irányításában, véleményt formált és együtt dolgozott velünk. Valamint az összes képviselőtársamnak szeretném megköszönni az egész éves munkáját. Nagyon érdekes, mivel nem rég lett
megválasztva a jelenlegi testület és jövőre 2014-ben már ismét választások lesznek. Szeretnék
mindenkinek nagyon jó egészséget kívánni. A falu lakosságának áldott, békés, boldog karácsonyt
kívánok.

Illetve meg szeretném köszönni a jutalmat, amit megszavaztak a részemre. Egy havi fizetésemnek
megfelelő díjat kaptam. Itt szeretném elmondani, hogy ebből az összegből 100 e Ft-ot karitatív
felajánlásra meg is tettem.
Megköszönöm, hogy együtt dolgozhattunk és remélem a következő évben is egészségben és jó
összhangban tudunk dolgozni.

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