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Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 7 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester:
- 2/2014. A képviselő-testület a megváltozott kutatási cél miatt újból közútkezelői hozzájárulást
adott az MVM Paks II. részére földtani szerkezetkutatás céljából az önkormányzat tulajdonában
lévő érintett közutakra, közterületekre. A határozatot a kérelmezőnek elküldtük.
- 3/2014. A képviselő-testület biztosítja az óvodába járó gyermekeknek a 2013/2014. nevelési év II.
félévére az ingyenes iskolatej ellátást a vonatkozó jogszabályban foglalt feltételek mellett.
- 4/2014. A képviselő-testület elfogadja az Alisca Comp Kft ajánlatát és megbízza 2014. évben a
belső ellenőrzési feladatok elvégzésére. A határozatot elpostáztuk.
- 5/2014. A képviselő-testület a 2014-es évre támogatási igényt nyújt be a TEIT-hez a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alapból származó támogatási főösszegből Önkormányzatunk részére működési
célú támogatásra, melynek összege 11.413.374.-Ft. A kifizetést két egyenlő részletben kérve. A
testületi határozatot és a támogatási igénylőlapot Kalocsára megküldtük.
- 6/2014. A Képviselő-testület biztosítja a részvételével működő Szekszárd és Térsége
Önkormányzati Társulás, valamint a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás tekintetében a társulások munkaszervezetének létszámbővítéséhez
szükséges összesen 696.792.-Ft hozzájárulást a 2014.évi költségvetés terhére. A határozatot a
gesztornak, Szekszárd Önkormányzatának elküldtük.

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
7/2014. (II.04.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 2/2014.,
3/2014., 4/2014., 5/2014. és a 6/2014. számú lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat és a meghívottakat.
Az egyebek napirendi pontban tárgyalnunk kell a következőkről: két társulás – amelyeknek tagja
vagyunk – 2014. évi költségvetése, egy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra bejegyzett
építési és telekalakítási tilalom törlése, Szemem Fénye Alapítvány támogatási kérelme.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségének megállapítása

Gáncs István
polgármester

2./ Döntés a köztisztviselők, közalkalmazottak 2014. évi cafetéria összegéről

Gáncs István
polgármester

3./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról

Gáncs István
polgármester

4./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

5./ A Tengelici Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Gáncs István
polgármester

6./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Gáncs István
polgármester

7./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

8./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének
megállapítása
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: Harmadik éve kerül megtárgyalásra ez a napirendi pont. Az
önkormányzatok a Stabilitási törvénynek megfelelve nem vehetnek fel hitelt az állam hozzájárulása
nélkül. Folyószámlahitel rendelkezésükre állhat, de azt év végéig rendezniük kell. A kiküldött
előterjesztésben szereplő táblázatban azok a saját bevételeinek szerepelnek, amiknek a terhére
kötelezettséget vállalhatunk. A hitel felvétel csak a saját bevétel 50 %-ig lehetséges. Ilyen
kötelezettsége az önkormányzatnak nem volt. A táblázatban szerepel, hogy mekkora összegben
vehetnénk igénybe hitelt.
Gáncs István polgármester: Reméljük a meghatározott összegre nem lesz szükségünk hitel
formájában.
Javasolom az önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összeg megállapítását az előterjesztés
mellékletének megfelelően.
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
8/2014. (II.4.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg.

2./ Döntés a köztisztviselők, közalkalmazottak 2014. évi cafetéria összegéről
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: Minden évben döntést kell hozni a köztisztviselők, közalkalmazottak és a
Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozók 2014. évi cafetéria összegéről. A
költségvetési törvény alapján a köztisztviselők éves cafetéria keret összege 200 000 Ft lehet. A
dolgozók többsége étkezési utalvány formájában kéri a cafetéria kifizetését. A köztisztviselők
cafetéria juttatásának összege a 2014-es évben mindösszesen nettó 1 080 000 Ft, a

közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozóké mindösszesen nettó
3 240 000 Ft. Személyenként havonta ez 10 000 Ft-ot jelent.
Gáncs István polgármester: A tavalyi évhez képest nem módosul az összeg. A juttatás nem
kötelezően adandó.
Javasolom mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak részére havi nettó 10 e Ft cafetéria
juttatás megállapítását.
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
9/2014. (II.4.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők cafetéria
juttatásának 2014. évre vonatkozó keretösszegét mindösszesen nettó 1.080.000-Ft,
bruttó 1.633.000.-Ft összegben határozza meg.
2. Tengelic
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
közalkalmazottainak és a határozatlan időre kinevezett, Munka Törvénykönyvének
hatálya alá tartozó dolgozóinak 2014. évi cafetéria-juttatását mindösszesen nettó
3.240.000.-Ft, bruttó 4.898.000-Ft összegben állapítja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

3./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A költségvetés
elfogadásáig átmeneti gazdálkodást folytatunk. 2014. január 1. és 2014. január 29. közötti
időszakról szól a beszámoló. A beszámolóban a fent említett költségvetési kiadások és bevételek
szerepelnek.
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
10/2014. (II.4.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester által
beterjesztett, az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóját
megvitatta és azt elfogadta.

4./ A 2014. 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 és a szociális bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A
költségvetést mind a két bizottság részletesen tárgyalta meg. A bevételi előirányzat több mint 50
000 e Ft-tal kevesebb a kiadási előirányzatnál. Az önkormányzat önként vállalt feladatainak az
ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását. Jelen esetben nem jelent ez
problémát, amit az előző években megtakarított pénzmaradvány tesz lehetővé. Nehéz helyzetben
lennénk, ha nem kapnánk a Paksi Atomerőműtől és az Rhk Kft-től a kb. 25 000 e Ft-os támogatási
összeget.
A fejlesztések terén szeretnénk előrelépni, viszont az idei évben kevesebb összeget szeretnénk erre
fordítani. Az idei évben a választásokat követően szeretnénk a „stafétabotot” úgy átadni a leendő
vezetőségnek, hogy biztos költségvetéssel tudja megkezdeni a munkáját.
A nem megfelelően finanszírozott önkormányzati büdzsé azt eredményezi, hogy az ide évben az
óvodában három csoportot kettő csoportra kell valószínűleg csökkenteni. A gyermeklétszám nem
indokolja a három csoportot. Átlagban 40 gyermek jár óvodába. Illetve az óvodapedagógusok bérét
is megemelték. Jelenleg 6 fő óvónőt és 3 dajkát foglalkoztatunk. A csökkenő gyermeklétszám miatt
3,2 fő óvodapedagógusra ad finanszírozást az állam. Az óvoda működtetéséhez a jelenlegi
számítások szerint közel 15 000 e Ft-ot kell biztosítania az önkormányzatnak. Ez akkora tétel, hogy
éveken keresztül biztosan nem tudjuk fedezni. Két lehetőségben gondolkodunk. Az egyik, hogy a
státuszokat nem megszüntetve fog elbocsátásokra sor kerülni. A másik, hogy a státuszokat
megszüntetve kerül sor leépítésre. Mind a két esetben két óvodapedagógust és egy dajkát fog
érinteni a létszámcsökkentés. És összevont csoportot kell majd kialakítani. Ez sajnos több
szempontból is visszalépést fog jelenteni. Létszámcsökkentés esetén van lehetőség az
elbocsátásokkal kapcsolatos költségek visszaigényelésére pályázat útján. Viszont, ha elnyerjük a
pályázatot, akkor 5 évig nem lehet feltölteni újra a létszámot.
Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az önkormányzat 2014. évi tervezett kiadási és bevételi
főösszege 294 638 e Ft. A költségvetési bevétel 235 243 e Ft-ra lett tervezve. Ebből látszik, hogy
van finanszírozási hiány. Ezt az összeget a pénzmaradványból tudjuk fedezni. A belső hiány
finanszírozására 59 395 e Ft kell felhasználni a pénzmaradványból. Csak az önkormányzat – a
polgármesteri hivatal és az intézmények nélkül – bevételi és kiadási előirányzata 203 917 e Ft. A
polgármesteri hivatal kiadásai 54 938 e Ft-ra lettek tervezve, a Mézeskalács Óvodáé pedig 35 783 e
Ft-ra. Az idei évben változott a rendelet mellékletét képező táblázat szerkezete. A költségvetési
bevételeket és kiadásokat a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti
bontásban is szerepeltetni kell. Ezt szigorúan ellenőrizni is fogják. Az állam az önként vállalt
feladatokra nem biztosít finanszírozást. Az 1-es számmal kezdődő mellékletek az önkormányzat
összevont mérlegét, a kötelező feladatok mérlegét, az önként vállalt feladatok mérlegét és az állami
feladatok mérlegét tartalmazza. A 2.1. és a 2.2. számú mellékletek nem ismeretlenek, csak előzőleg
egy táblázatban szerepeltek. A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét
tartalmazza a két táblázat. A 3., 4., 5. számú táblázatokban az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket kellett volna taglalni. De mivel nekünk ilyen
nincs, ezért csak részben lettek kitöltve. A 6. és 7. mellékletben felsorolásra kerültek, hogy a tervek
szerint milyen beruházási és felhalmozási kiadások lesznek az idei évben. Meg is van nevezve,
hogy konkrétan mire és mennyi pénzt szeretnénk fordítani. A 8-as melléklet az Európai uniós
támogatással megvalósuló beruházásokat tartalmazná, de terv szerint önkormányzatunknál nem lesz
ilyen. A következő nagyobb csoportba a 9.1., 9.2., 9.3. számú táblázatok tartoznak. Itt az
önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az óvodára vonatkozóan külön külön szerepelnek a
kötelező, az önként vállalt és az állami feladatok. A 13. melléklet tulajdonképpen egy

adatszolgáltatásra szolgáló űrlap. Amennyiben lenne elismert tartozásállománya az
önkormányzatnak, arról a költségvetési szerv vezetőjének jelentést kellene adnia. A következő
táblák tájékoztató jellegűek viszont be kellet építeni a költségvetési rendeletbe. Az 1. számú
tájékoztató tábla 3 évnek a bevételi, kiadási adatait tartalmazza. Annyit elmondanék, hogy a 2013.
évi várható és a 2014. évi előirányzat hasonlítható össze igazán, mivel a 2012. évben még más
szerkezetben kaptuk a finanszírozást. A 2. számú tájékoztató tábla a többéves kihatással járó
döntések számszerűsítését tartalmazná évenkénti bontásban. Ez a táblázat szintén üres, mivel
nálunk ilyen nincs. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza a 3. számú
tájékoztató tábla. Ebben kellene feltüntetni, az önkormányzat által biztosított kedvezményből vagy
mentességből származó várható bevételt. Ilyen sincs az önkormányzatnál, ezért ez a táblázat is üres.
A 2014. évre vonatkozó előirányzat-felhasználási tervét tartalmazza a 4. számú tájékoztató tábla. 5.
számú tábla az állami támogatások alakulását tartalmazza jogcímenként. A táblázatban szereplő
összegek a meghatározott jogcímekre fordíthatók. Tehát ezeket az összegeket nem lehet
átcsoportosítani. Például azt az összeget, amit zöldterület gazdálkodásra kapunk azt csak arra
használhatjuk fel és el kell vele számolni. A 6. számú tábla a civil szervezeteknek juttatott
támogatást foglalja össze. Egy támogatott kivételével ugyanazt összeget terveztük minden szervezet
számára, mint az előző évben.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Szerencsére már évek óta stabil a költségvetésünk és nem
volt szükségünk konszolidálásra. Sajnos ezért elismerést nem kaptunk. Reményeink szerint az idei
évre tervezett fejlesztéseket maradéktalanul teljesíteni tudjuk. A tanyagondnoki autó cseréjét
próbáljuk pályázat útján megoldani. A tervek között szerepelnek a következők: felsőtengelici
ingatlanok vásárlása; a Móra F. utca szilárd útburkolattal való ellátása, szolgáltatóház felújítása,
szőlőhegyi ravatalozó felújítása, a felsőtengelici bekötőút újra aszfaltozása, egy óvodai szoba
laminált padlóval való ellátása. Ezeknek a tervezett össz költsége áfával együtt 32 946 e Ft.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
2/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.7.)
számú önkormányzati rendelet.

5./ A Tengelici Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
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 módosításra azért van szükség, mert 2014. január 1. napjával hatályba
lépett az a rendelkezés, hogy a törzskönyvi jogi személyek, így a költségvetési szervek is
alaptevékenységének a besorolására használt kódok módosultak. Eddig szakfeladat kódoknak
neveztük őket, amit kormányzati funkciók szerinti kódokra módosítottak. A kódok száma is
változott nem csak az elnevezésük. A fent említett időponttól megszűnt a költségvetési szervek
gazdálkodási besorolása is.
Gáncs István polgármester: Javasolom a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítását.

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
11/2014. (II.4.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét
képező Tengelici Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását és a határozat
2. sz. mellékletét az egységes szerkezetbe foglalt 2014. január 1. napjától hatályos
Tengelici Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát jóváhagyja.
2. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosításnak a
költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásán történő átvezetéséről.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző

6./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda Alapító Okiratának módosítása
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 Tengelici Mézeskalács Óvoda Alapító Okiratának a módosítása az előző
napirendi pontnál elmondott okok miatt szükséges, ezért nem mondanám el még egyszer.
Gáncs István polgármester: Javasolom a Tengelici Mézeskalács Óvoda alapító okiratának
módosítását.
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
12/2014. (II.4.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét
képező Tengelici Mézeskalács Óvoda Alapító Okiratának módosítását és a határozat 2.
sz. mellékletét az egységes szerkezetbe foglalt 2014. január 1. napjától hatályos
Tengelici Mézeskalács Óvoda Alapító Okiratát jóváhagyja.
2. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosításnak a
költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásán történő átvezetéséről.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző

7./ Egyebek
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Két társulás – amelyeknek tagja vagyunk – 2014. évi költségvetését kell
megtárgyalnunk. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A napirendi
pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Átadnám a szót Tolnai Lászlóné
jegyzőnek, hogy ismertesse egymást követően a kapott anyagokat.
Tolnai Lászlóné jegyző: Az egyik társulás a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás. A
társulás költségvetését az idei évtől minden tagönkormányzatnak el kell fogadnia. A társulás 2014.
évi tervezett bevételi és kiadási előirányzata 22 841 e Ft. A bevételek nagy része a
tagönkormányzatok által befizetett tagdíjakból áll. Önkormányzatunknak 396 792 e Ft éves tagdíjat
kell befizetnie az idei évben.
Gáncs István polgármester: A tagdíjként fizetendő összeg beépítésre került az önkormányzat 2014.
évi költségvetésébe. Javasolom a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetésének 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
13/2014. (II.4.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szekszárd és Térsége
Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetését megtárgyalta és azt jóváhagyja.
Felelős: Gáncs István polgármester
Határidő: Közlésre azonnal

Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Tolnai Lászlóné jegyző: A másik társulás a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás. A házi segítségnyújtást, mint szociális szolgáltatási feladatot látjuk el
társulási formában. A társulás 2014. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzata 521 467 e Ft.
Önkormányzatunknak 300 e Ft-ot kell hozzájárulni a munkaszervezeti feladatok ellátásához.
Gáncs István polgármester: A tagdíjként fizetendő összeg beépítésre került az önkormányzat 2014.
évi költségvetésébe. Javasolom a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulás 2014. évi költségvetésének 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
14/2014. (II.4.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szekszárd és Környéke
Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetését
megtárgyalta és azt jóváhagyja.
Felelős: Gáncs István polgármester
Határidő: Közlésre azonnal

Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi ponton belül a következő előterjesztés tárgya
Javaslat a tengelici 78/1 hrsz-ú ingatlanra (Gindli u.2.) bejegyzett építési és telekalakítási tilalom
törlésére. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A Magyar Telekom szélessávú internet kiépítésével összefüggő munkákat szeretne végezni a az
önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon. A hálózati eszközök létesítésének akadálya az, hogy az
ingatlanon 1979. május 8-a óta visszavonásig szóló építési és telekalakítási tilalom van bejegyezve,
melyet még a Tolna megyei Tanács VB. Szekszárdi Járási Hivatal Műszaki Osztálya rendelt el.
Ennek oka az volt, hogy az ingatlanon álló épület az MSZMP Szekszárdi Járási Bizottság tulajdona
volt és az akkori rendezési terv kötelezően előírta a tilalom bejegyzését. Az ingatlanon egy átjátszó
tornyot szeretnének elhelyezni. Megkérném jegyzőasszonyt mondja el, hogy hol tart az ügy.
Tolnai Lászlóné jegyző: Első körben azon hatóság jogutódjához fordultunk, amely az ingatlanra
bejegyeztette az építési és telekalakítási tilalmat. A tavalyi évben küldtünk egy felkérést a megyei
önkormányzatnak, hogy legyenek kedvesek törölni a tilalmat. Ezt a kérést átküldték a paksi
építésügyi hatóságnak, ők pedig továbbították a részünkre, hogy intézkedjünk mi. Ezért szükséges a
testületnek egy határozatot hozni a törlésről, mivel az elrendelés alapjául szolgáló okok már nem
állnak fenn. Illetve majd a polgármester úr kiad egy nyilatkozatot, hogy a Helyi Építési
Szabályzatban sem található olyan okot, ami a tilalmat fenntartaná. A határozatot elküldjük a Tolna
Megyei Önkormányzathoz, mivel ők jogosultak az ügyben a földhivatali eljárást lefolytatni.
Gáncs István polgármester: Javasolom az építési és telekalakítási tilalom eltörléséhez való
hozzájárulást
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
15/2014. (II.4.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában lévő
tengelici 78/1 hrsz-ú, Gindli u.2. szám alatt lévő ingatlant terhelő építési és
telekalakítási tilalom törléséhez, tekintettel arra, hogy az elrendelés alapjául szolgáló
okok már nem állnak fenn.
Határidő: azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: A következő és egyben utolsó téma, amelyről döntést kell hozni a
Szemem Fénye Alapítvány támogatási kérelme. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden

bizottsági tag megkapta. A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és annak elutasítását
javasolta.
Mivel van egy elvi döntésünk, miszerint ha támogatást nyújtunk, akkor az legyen helyi vagy helyi
érdekeltségű szervezet, ennek értelmében nem javasolom a támogatásukat.
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
16/2014. (II.4.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szemem Fénye Alapítvány részére
támogatást nem tud biztosítani.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.
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