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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 11-én
megtartott üléséről.
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J EGYZŐKÖNYV
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 11-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
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné
Barabás Ildikó
Nesz Dávid Péter

jegyző
gazdálkodási ügyintéző
mezőőr

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:
- 11/2014. A képviselő-testület jóváhagyta a Tengelici Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A jóváhagyó határozat és az új
Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár befogadta, és a módosítást átvezette a törzskönyvi
nyilvántartáson.
- 12/2014. A képviselő-testület jóváhagyta a Tengelici Mézeskalács Óvoda Alapító Okiratának
módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A jóváhagyó határozat és az új
Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár befogadta, és a módosítást átvezette a törzskönyvi
nyilvántartáson.
- 13/2014. A képviselő-testület jóváhagyta a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014.
évi költségvetését. Az erről szóló határozatot a társulás székhelyére megküldtük.
- 14/2014. A képviselő-testület jóváhagyta a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetését. A határozatot a társulás székhelyére
elpostáztuk.
- 15/2014. A képviselő-testület hozzájárul a tulajdonában lévő Gindli u.2. szám alatti ingatlant
terhelő építési és telekalakítási tilalom törléséhez. A Tolna Megyei Önkormányzat beleegyezését
adta az építési és telekalakítási tilalom törléséhez. A törlési kérelmet beküldtük a Paksi Járási
Földhivatalhoz az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez.
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- 16/2014. A Képviselő-testület nem tudott anyagi támogatást nyújtani a Szemem Fénye Alapítvány
részére. A határozatot az alapítvány részére megküldtük.
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
18/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 11/2014.,
12/2014., 13/2014., 14/2014., 15/2014., és a 16/2014. számú lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat és a meghívottakat.
Javasolom a tanyagondnoki busz közbeszerzéséről szóló napirendi pontot vegyük fel a meghívóban
szereplő napirendi pontokhoz 16. pontként. Az egyebek napirendi pontban tárgyalni kell a
szélessávú internet eléréséhez szükséges jelfogó elhelyezésére és az ezzel kapcsolatos bérleti
szerződésre vonatkozó előterjesztést. Illetve tárgyalni kell az óvoda helyzetéről is.
A polgármester az elhangzott módosítással a napirendre az alábbi javaslatot teszi:
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ A 2013. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

2./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Tolnai Lászlóné
jegyző

3./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó Tolnai Lászlóné
helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
jegyző
4/ Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzésről

Gáncs István
polgármester

5./ A civil szervezeteknek nyújtott 2013. évi önkormányzati támogatások
elszámolása

Gáncs István
polgármester

6./ Javaslat a 2014. évi közbeszerzési tervre

Gáncs István
polgármester

7./ Az óvodai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása
a 2014/2015. nevelési évre

Gáncs István
polgármester

8./ Beszámoló a 2013. II. félévi mezőőri tevékenységről

Nesz Dávid Péter
mezőőr

9./ A Tengelici Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési
szabályzatának módosítása

Tolnai Lászlóné
jegyző
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10./ A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

Tolnai Lászlóné
jegyző

11./ Közútkezelői hozzájárulásról döntés

Gáncs István
polgármester

12./ Paks Város Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
rendelet-tervezet véleményezése

Gáncs István
polgármester

13./ Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Gáncs István
polgármester
14./ DUNAÁG Kft. társasági szerződésének módosítása, valamint az ügyvezető Gáncs István
személyéről döntés
polgármester
15./ Tengelic-Szőlőhegyért Egyesülettel megállapodás jóváhagyása

Gáncs István
polgármester

16./ A tanyagondnoki busz közbeszerzése

Gáncs István
polgármester

17./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

18./ 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 módosítással 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 2013. évi költségvetés 5. számú módosításáról van szó. A
beszámolót az Magyar Államkincstár felé már beküldtük. Velük mindig kell egy egyeztetést
végezzünk az átadott pénzeszközökről. Ez a módosítás tartalmazza az egyeztetés miatt szükséges
változtatásokat. Minimális helyesbítésekről van szó, van olyan előirányzat, amit növelni kell és van
amit csökkenteni. A végleges bevételi és kiadási főösszegünk 380 025 e Ft-ra változik a
módosítások alapján.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a rendelet-tervezet elfogadását.
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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:
3/2014. (III.12.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2014. (III.12.) számú rendeletet.

2./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet 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: Négy helyen kell módosítani az szmsz-t. A belső ellenőr felhívta a
figyelmet arra, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában szerepeltetni
szükséges azon gazdálkodó szervezetek felsorolását, amelyek tekintetében az önkormányzat
alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorol. A rendelet-tervezet 1.§-ában kerültek felsorolásra az érintett
szervezetek. A polgármesteri hivatal, az óvoda illetve a Dunaág Kft. A második módosítás a
polgármesteri hivatalt érintené az szmsz 38.§-ában. Az ügyrend helyett a szervezeti és működési
szabályzatot nevesíti a módosítás, mivel az Áht. Rendelkezése alapján a költségvetési szerveknek
szervezeti és működési szabályzatának kell lennie és emellett ügyrend. 2013. decemberében már
elfogadta a képviselő-testület a hivatali szmsz-t. A harmadik módosítás a jelenleg hatályos rendelet
3. mellékletét érinti, mely tartalmazza az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladat számait és
ezek megnevezését, melyet módosítani szükséges kormányzati funkciók szerinti számokra és
megnevezésekre. Az utolsó módosítás a hatályos rendelet 3. függelékére vonatkozik, mely a
polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szól. Mivel a hivatali szmsz-t a
képviselő-testület módosította ezt is szükséges átvezetni az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatán. A hivatali szmsz módosítása egyrészt a belső ellenőr figyelemfelhívása miatt történik,
másrészt a kollégák munkaköri leírásai is módosultak.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
4/2014. (III.12.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
ról szóló 6/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2014. (III.12.) számú
rendeletet.
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3./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Tolnai Lászlóné
jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A települési önkormányzat 2013-tól köteles gondoskodni a településen
található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. A tavalyi évben lefolytattuk a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és elszállítására vonatkozó pályáztatást.
Három szolgáltató részére küldtük meg a pályázatot. Egy pályázat érkezett vissza Balogh József
nagydorogi vállalkozótól, aki megfelelt a kiírásban előírt összes feltételnek. A környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőséggel a rendelet-tervezetre vonatkozó véleményezési eljárás is
megtörtént. A felügyelőség egyetért a rendeletben leírtakkal. Emellett tájékoztatásul megkapták a
rendelet-tervezetet a szomszédos önkormányzatok is, akik eddig észrevételt nem tettek. A
Mezőföldvíz Kft-től is megkaptuk a szennyvíz befogadásáról szóló nyilatkozatot. Ennek
megfelelően a Paksi szennyvíztisztító telepen kijelölt átadási helyen kell elhelyeznie az
összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltatónak. A rendelet-tervezet a honlapra is felkerült
társadalmi véleményezés céljából, a lakosság részéről sem érkezett észrevétel.
A rendelet tartalmát a vízgazdálkodásról szóló törvény írja elő. A rendelet hatálya azon ingatlan
tulajdonosokra terjed ki, akik belterületen nincsenek a csatornahálózatra rákötve, illetve a
külterületi lakosokra, mivel ott még nincs kiépített csatornahálózat. A közszolgáltatás maga a
háztartási szennyvíz begyűjtését és elszállítását jelenti a kijelölt szennyvíztisztító telepre. A
rendelet-tervezet 3.§. a közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése szerepel. A következő
§-ok arról szólnak, hogy az ingatlantulajdonosoknak és a közszolgáltatónak milyen kötelezettségei
vannak. Egy-két dolgot kiemelnék. A közszolgáltató a szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos
megrendelésétől számított 72 órán belül a szennyvíztisztító telepre szállítani. A közszolgáltató
elérhetőségéről küldünk ki minden érintett ingatlantulajdonosnak tájékoztatót. Emellett a
közszolgáltatónak van egyrészt tájékoztatási, másrészt beszámolási kötelezettsége. A tájékoztatási
kötelezettség azt jelenti, hogy a jegyző felé minden évben jelentést tesz arról például, hogy hány m3
szennyvizet és kitől szállította el. A képviselő-testület felé pedig be kell számolnia a költségeiről.
Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvizet zárt létesítményben gyűjteni. Kötelesek a
közműpótló létesítmény megközelíthetőségét biztosítani. Jogosultak a közszolgáltatással,
munkavégzéssel kapcsolatban a közszolgáltatónál panaszt tenni. A 7. §. a közszolgáltatásra
vonatkozó szerződés tartalmai elemeit írja elő. Az előterjesztés tartalmazza a szerződést is. A
testületnek a szerződés elfogadásról döntést kell hoznia. Díjköteles ez a közszolgáltatás is, amit az
ingatlantulajdonosoknak kell megfizetni. Az önkormányzat feladata a szennyvíz díj megállapítása
rendeletben, díjkalkuláció alapján. A díjat a szippantás megtörténte után számla ellenében kell
kifizetni a közszolgáltató felé. Ha valaki elmulasztja a fizetést, akkor az adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősül. A költség kalkuláció alapján a díj 1700 Ft/m3 lenne jelenleg.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Ezt a közszolgáltatást kötelező megszervezni. A
közigazgatási területünkre vonatkozóan kell szerződést kötnünk egy olyan szolgáltatóval, aki
megfelel az előírt feltételeknek. A lakosságnak meg kell majd értenie, hogy ezt követően ezzel a
szolgáltatóval lehet majd elszállíttatni a háztartási szennyvizet. Aki ezt nem tartja be, az szankcióval
sújtható. Aminek az önkormányzat eleget fog tenni.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása:
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Bátainé Réti Márta képviselő: Véleményem szerint erről a témáról majd a Hírmondóban egy
érthető, világos tájékoztatást kell nyújtani. Az lenne a kérdésem, hogy a szerződés megkötését
követően csak ezzel a szolgáltatóval lehet majd elszállíttatni a háztartási szennyvizet?
Gáncs István polgármester: Igen.
Tolnai Lászlóné jegyző: A 6.§. (4) bekezdése ezt tartalmazza. Az ingatlantulajdonos az
összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a 3. § (1) bekezdésben megjelölt közszolgáltatóval
köteles elszállíttatni.
Gáncs István polgármester: Jogszabály kötelez minket arra, hogy egy szolgáltatóval szerződést kell
kötnünk a közszolgáltatás elvégzésére.
Bátainé Réti Márta képviselő: A tisztánlátás végett kérdeztem meg. Ha a lakosság kérdezi biztos
választ tudjak adni a részükre. Megfelelő rendszerességgel és időben köteles az ingatlantulajdonos
elvégeztetni a közszolgáltatást, de egy évben legalább egyszer kötelező, amiről bizonyítékkal kell
rendelkeznie. Ezzel elkerülve, hogy a szomszéd kertjébe vagy vízelvezető árokba elvezetve
szabadul meg a háztartási szennyvíztől.
Gáncs István polgármester: Igen. Sajnos Tengelic-Szőlőhegyen előfordult, hogy a használaton kívül
lévő ivóvíz kútba történt a szennyvíz elvezetése. Ekkor határoztuk el, hogy erre megoldást kell
találni. A rendelet hatálybalépését követően már nem lehet kifogás, hogy valamilyen okból nem
vitetem el a szennyvizet vagy nincs szolgáltató, aki elvigye.
Bátainé Réti Márta képviselő: Ki lesz jogosult ellenőrizni, hogy megtörtént-e az évi egy
elszállíttatás?
Tolnai Lászlóné jegyző: A jegyzőnek tájékoztatást ad a szolgáltató minden évben. Nyilvántartási
kötelezettsége van. Ez alapján fogjuk tudni majd ellenőrizni.
Bátainé Réti Márta képviselő: Elhangzott, hogy zárt létesítményben kell gyűjteni a szennyvizet. Ez
azt jelenti, hogy van rajta fedél?
Tolnai Lászlóné jegyző: Elméletileg teljesen zártnak kellene lenni.
Gáncs Tamás képviselő: Úgy, hogy nem szivároghat ki a szennyvíz a földbe.
Bátainé Réti Márta képviselő: De ez nem jelenti azt, hogy derítő aknás, több medencés rendszert
kellene kiépíteni. Tehát egynek kötelező lennie, amiből nem tud kiszivárogni.
Azt szeretném még megkérdezni, hogy mi a helyzet azokkal az ingatlanokkal, amit csak
szezonszerűen használnak vagy esetleg több éven keresztül nem használják az ingatlan és ezáltal
nem keletkezik szennyvizük.
Tolnai Lászlóné jegyző: Neki nem kötelezettsége az évi egy közszolgáltatás igénybevétele.
Bátainé Réti Márta képviselő: Ezt hogyan kérvényezheti?
Tolnai Lászlóné jegyző: Ez még nincs kidolgozva, de véleményem szerint vagy a közszolgáltató
felé jelenti ezt be vagy a jegyző felé.
Bátainé Réti Márta képviselő: Rendben.
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Gáncs István polgármester: Az újságcikk megírásához természetesen szükséges a tisztánlátás. Azt
azért elmondanám, hogy egy törvény vagy egy rendelet nem ismerete nem mentesít a kötelezettség
és annak elmulasztása miatti bírság alól. Úgy gondolom az ingatlantulajdonosoktól el lehetne várni,
ha nem rendszerességgel használnak egy ingatlant, hogy egy évben egyszer utána jár keletkezett-e
valamilyen kötelezettsége az ingatlannal kapcsolatban.
Bátainé Réti Márta képviselő: Köszönöm a válaszokat.
Tolnai Lászlóné jegyző: A rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba. A közszolgáltatónak is
felhívjuk a figyelmét, hogy az elérhetőségéről készítsen egy tájékoztatót a lakosságnak.
Gáncs István polgármester: Javasolom a rendelet-tervezet elfogadását.
Mivel más 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:
5/2014. (III.12.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 5/2014. (III.12.) számú önkormányzati rendeletet.

4/ Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzésről
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: A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer része. Ezt a feladatot
önkormányzatunknál már több éve az Alisca Comp Kft. végzi. Az idei évre is őt bízzuk meg az
ellenőrzés lefolytatásával.
Az ellenőrzés időpontja megbeszélés alapján, általában októberben szokott lenni. Előzőleg az
ellenőr megküldi, milyen iratokat kell előkészítenünk. Általában két napot tölt az
önkormányzatunknál, mely során az ügyintézőkkel is értekezik. Ezt követően a szabályzatokat és a
rendeleteket el szokta vinni, azok ellenőrzését nem helyben végzi. Az ellenőrzésről készült jelentést
december közepén kaptuk meg. A köztes időszakban is pótoltunk hiányosságokat. Ezek szerepelnek
az előterjesztésben. Az ellenőrzési jelentés alapján elvégzendő feladatokról beszélnék néhány szót.
Felhívta az ellenőr a figyelmet mind az önkormányzati mind a polgármesteri hivatal szmsz-nek
módosítására. Az önkormányzat szmsz-nek módosítását egy előbbi napirendi pontban tárgyalta a
testület. A polgármesteri hivatalét pedig egy következő pontban fogja tárgyalni. A hivatali szmsz-t
ki kell egészíteni a belső ellenőrzést végző személyről vagy szervről, annak feladatáról. Már
pótoltuk a szervezeti ábrát, amikor tavaly decemberben a testület elfogadta hivatali szmsz-t.
Az óvoda tekintetében a munkamegosztási és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást is
már elfogadta a testület.
Két szabályzat van, amit nem készítettünk el a jelentésig. Az egyik a tervezéssel, az ellenőrzési,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos, a másik pedig a beszerzések
lebonyolításával. Az utóbbi időközben már elkészült. A munkavédelmi szabályzat is kiegészítésre
került, mivel az egyéni védőeszközök juttatását csak általánosságban szabályoztuk nem
munkakörönként.
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Hiányosságként szerepel a belső kontrollrendszer minőségére vonatkozó jegyzői nyilatkozat hiánya
a 2012. évre vonatkozóan. Igaz, hogy akkor még a belső kontrollrendszer, mint folyamatrendszer
nem került előtérbe a hivatal munkájában. Emiatt el is végeztem egy tanfolyamot, hogy
megismerjem részleteiben ezt a rendszert. Az idei zárszámadás végén már szerepelni fog a
nyilatkozat.
A gépjármű üzemeltetési szabályzatot kell még kiegészíteni egy olyan fejezettel, amelyben az
üzemanyag fogyasztást ellenőrizzük. Ez is már elkészült, már csak el kell fogadni.
Kiemelte a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás szabályszerű
működését. Erre az idei évben nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni. Ennek a végrehajtását el is
kezdtük. A munkaköri leírásokba beépítésre kerültek az ezzel kapcsolatos feladatok.
A likviditási tervet hiányolta a belső ellenőr, de az is elkészült február 28-ig.
Az intézkedési tervet csatoltuk az előterjesztéshez, melyet szintén el kell fogadni.
Gáncs István polgármester: Javasolom a 2013. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés és az
intézkedési 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
19/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi belső
ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót.
2. A képviselő-testület a beszámolót és az intézkedési tervet az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző
Határidő: intézkedési terv alapján

5./ A civil szervezeteknek nyújtott 2013. évi önkormányzati támogatások elszámolása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta.
Az önkormányzat 9 szervezetet támogat a településen ezek a következők, a nevük után mondom a
2013. évi támogatás összegét: Tengelici Sportegyesület 1 600 e Ft, Felnövekvő Nemzedékért
Alapítvány 120 e Ft, Rollecate Kézilabda Egyesület 400 e Ft, Polgárőrség Tengelic 100 e Ft,
Horgász Egyesület 50 e Ft, Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége 60 e Ft, TengelicSzőlőhegyért Egyesület 40 e Ft, 3T Civil Szervezet 40 e Ft, Tengelic Községért Alapítvány 340 e
Ft. A kedvezményezetteknek elszámolási kötelezettségük van a kapott támogatás után. Két civil
szervezet nem használta fel teljes körűen a támogatási összeget, mely szerepel az előterjesztésben.
Kérték az összeg felhasználása határidejének meghosszabbítását 2014. december 31-ig. Mint
mondtam a pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és azt javasolta, hogy az elszámolási
határidő 2014. június 30-ig legyen meghosszabbítva.
Illetve a pénzügyi bizottságon egy módosítást javasoltak, hogy az előterjesztésben a Tengelici
Sportegyesületnél a játékvezetői költséget ki kellene javítani versenyeztetési költségre.
Azt még elmondanám, hogy ezen támogatások nem alanyi jogon járnak. Az idei évtől külön
kérelmet kell benyújtaniuk a szervezeteknek a támogatás igénylésére.
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Javasolom ezekkel a módosításokkal az elszámolások 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
20/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az alábbi civil szervezetek
2013. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló pénzügyi, szakmai beszámolóját:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tengelici Sportegyesület
Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány
Rollecate Kézilabda Szakosztály
Tengelici Polgárőr Egyesület
Horgász Egyesület
Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület
3T Civil Szervezet

2. A Képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt Tengelici szervezete valamint a Tengelic
Községért Alapítvány kérelmére a pályázatának elszámolási határidejét 2014. június 30. napjára
módosítja.
Határidő: 2014. március 31. – az értesítésre
Felelős: polgármester

6./ Javaslat a 2014. évi közbeszerzési tervre
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: Az önkormányzatoknak minden év március 31. napjáig kell elfogadni az
éves közbeszerzési tervet. Ezt a tervet év közben lehet módosítani. A jelenlegi tudomásunk szerint
egy közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, ami bekerült a tervbe. Ez pedig a tanyagondnoki busz
beszerzése. A busz beszerzésének a becsült értéke 10 millió Ft. A közbeszerzési értékhatár
árubeszerzés esetén 8 millió Ft, ami azt jelenti, hogy kötelező közbeszerzés lefolytatása. A
közbeszerzési terv tartalmát a közbeszerzési szabályzatunk írja le. A beszerzés tárgya:
Tanyagondnoki busz. A CPV kód egy kötelezően előírt elem. Az irányadó eljárásrend nemzeti,
mivel a becsült értékhatár nem éri el az európai uniós értékhatárt. A tervezett eljárás típusa
hirdetmény közzététele nélküli, nem tárgyalásos lesz. Az eljárás megindításának időpontja 2014.
március. A szerződés teljesítésének várható időpontja 2014. augusztus 31., addigra biztosan le is
gyártják a gépjárművet is. A nettó becsült érték 10 millió Ft, erre még jön az áfa. A közbeszerzés
lebonyolítására fogadtunk egy lebonyolítót. 50 e Ft-ért fogja az eljárást lefolytatni.
Valószínűleg lesz még az idei évben egy közbeszerzésünk. Amikor aktuálissá válik, a képviselőtestület elé fogjuk terjeszteni a közbeszerzési terv módosítását.
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Gáncs István polgármester: Fontosnak tartom elmondani, hogy egy az MVH-hoz benyújtott
pályázatunk pozitív elbírálása teszi lehetővé a tanyagondnoki busz beszerzését. Az elnyert összeg
10 millió Ft. Az áfát az önkormányzatnak kell finanszíroznia, ami 27 %. Az áfa, vagyis az önrész
fedezete pedig a meglévő tanyagondnoki busz lenne. Ez a gépjármű ugyanis már 5 éves.
Javasolom a 2014. évi közbeszerzési 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
21/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati beszerzésekre
vonatkozó 2014. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja.
2.A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságra
hozataláról a helyben szokásos módon gondoskodjon.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

7./ Az óvodai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2014/2015. nevelési évre
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Az óvodába történő jelentkezés során be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. A 2014/2015. nevelési évre a
következő időpontokban történne a beiratkozás: 2014. május 6-án (kedd) 8.00-16.00 óra, 2014.
május 7-én (szerda) 8.00-16.00 óra, 2014. május 8-án (csütörtök) 8.00-16.00 óra.
Javasolom a fenti időpontokat meghatározni.
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
22/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelici Mézeskalács Óvodába
történő beiratkozás időpontját a 2014/2015. nevelési évre az alábbiakban állapítja meg:
2014. május 6-án (kedd)
8.00-16.00 óra
2014. május 7-én (szerda)
8.00-16.00 óra
2014. május 8-án (csütörtök) 8.00-16.00 óra
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beiratkozással
kapcsolatos hirdetmény közzétételéről.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: polgármester
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8./ Beszámoló a 2013. II. félévi mezőőri tevékenységről
Előterjesztő: Nesz Dávid Péter mezőőr
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Kérném a mezőőrt szóljon pár szót arról is, hogy általánosságban az itt eltöltött idő alapján milyen
tapasztalatokat szerzett, milyen észrevételei vannak és miben várna segítséget. Illetve hogyan
képzeli el a 2014. évi esetleges speciális feladatokat, ha vannak ilyenek. Megkérem Nesz Dávid
Péter mezőőrt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Nesz Dávid Péter mezőőr: Köszönöm. Véleményem szerint a legnagyobb problémát az illegális
szemétlerakás jelenti. Egy személynek az 5 106 hektár földterület elég sok. Folyamatosan
kapcsolatban vagyok a gazdákkal. Nemrégiben volt egy polgárőri közgyűlés, ami jó dolognak
bizonyult. A helyi polgárőrök segítségemre vannak a munkám során. Szeretnék egy fontos dolgot
közölni - beszéltem egy rendőr ismerősömmel – lenne lehetőség „vadkamera” felszerelésére. Ezt
bárhol el lehet helyezni. A felvételek 0-24 órában készülnének és bizonyítékként fel lehetne
használni azokat. Szeretném, ha ez megvalósulhatna, mert a munkámban segítséget nyújtana.
Nagy figyelmet fordítottam az illegális szemétlerakás megakadályozására is. 12 esetben
akadályoztam meg a megvalósulását. Hét esetben fedeztem fel illegális szemétlerakást, amely
különféle mennyiségben volt megtalálható. Egy alkalommal sikerült megállapítanom az elkövető
kilétét, ellene feljelentéssel éltem. Természetkárosodásról, környezetszennyezésről, orvvadászatról,
orvhalászatról bejelentés nem érkezett. Elhanyagolt parlagfüves területeket, termőföldeket a
törvényben meghatározott mértékben, mennyiségben nem találtam. Nagy figyelmet fordítok a „zöld
út”, turista útvonalak, természetvédelmi területek, horgásztavak sérthetetlenségének fenntartására.
Ezek közül természetesen van olyan, ami nem tartozik a hatáskörömbe. A rendőrséggel, a körzeti
megbízottal napi szinten tartom a kapcsolatot, gyakran értekezünk.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Az önkormányzat továbbra is leigényli a mezei őrszolgálat
működéséhez szükséges támogatást a Tolna Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatóságánál. A terület nagysága majdnem két mezőőrt igényelne, viszont nem tervezünk még
egy mezőőrt felvenni. Minden támogatást és segítséget biztosítani fogunk a szolgálat működéséhez.
A „vadkamerával” kapcsolatban majd kérnék egy bővebb tájékoztatót. Ha nem von maga után nagy
költséget, akkor szerintem nem lesz akadálya a kihelyezésnek. Az illegális szemétlerakó helyek
felszámolására gépjárművet és a közmunkaprogram keretén belül tudunk embert biztosítani. A
„zöldút” területén is az átadása előtt és után is nagy figyelmet kell majd fordítani rá. Továbbra is
kérném a mezőőr részéről az együttműködést és a kapcsolattartást mindenkivel. Ez alatt értem a
vadászokat, rendőrséget, gazdákat is. 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
23/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőri szolgálat 2013. II. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester
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9./ A Tengelici Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 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: Az előterjesztésben szereplő szmsz-ben a módosítások dőlt betűvel
kerültek feltüntetésre. Egyrészt a hivatal alaptevékenységeit kormányzati funkciók szerint kell
besorolni. Másrészt szerepeltetni kell az szmsz-ben a hivatal képviseletére jogosult személyt,
valamint a belső ellenőrzést végző személy, vagy szervezet jogállását, feladatait. Végül a
közszolgálati tisztviselők feladatainál is szükséges a módosítás.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a hivatal szervezeti és működési szabályzatának
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
24/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelici Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

10./ A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
2014. április 6-án lesz az országgyűlési képviselők választása. Ez az esemény a hivatali dolgozókra
feladatokat ró.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A szavazatszámláló bizottságok tagjait 2014. március 17-ig kell a
képviselő-testületeknek megválasztani. A megbízott tagokat legkésőbb 2014. március 21-én
jelenthetik be a jelöltet, listát állító jelölő szervezetek és a független jelölt.
A javaslatban szereplő személyek nagy része az előző választáson is részt vett, de vannak új tagok
is. A testület megválasztja a választott tagok mellett a póttagokat is. A szavazatszámláló
bizottságoknak 5 tagúnak kell lenni. A 3 választott tag mellett a delegált tagokkal egészül ki a
bizottság. Ha a jelölő szervezetek nem delegálnak egy szavazatszámláló bizottságba, akkor a
póttagokkal kell 5 főre kiegészíteni a személyek számát. Öt szavazókörünk van. Az országgyűlési
képviselők választásán csak négy működik majd. Az ötödik a nemzetiségi képviselők választásán
fog működni. Véleményünk szerint lesz nemzetiségi választás is, ezért úgy gondoltuk, hogy ebben
első körben megválasztanánk a nemzetiségi szavazatszámláló bizottsági tagokat is. Az szszb tagjai
megválasztásukat vagy megbízásukat követően esküt tesznek a polgármester előtt, illetve részt
vesznek az általam tartott oktatáson. A tagokra és póttagokra tett indítványhoz módosító javaslat
nem nyújtható be.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom az előterjesztésben szereplő személyek
megválasztását a szavazatszámláló bizottságokba.
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
25/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24.§.(1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságokba a határozat
mellékletében felsorolt személyeket választja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző

11./ Közútkezelői hozzájárulásról döntés
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A Magyar Telekom Nyrt. megbízásából egy földkábeles leágazást szeretnének építeni egy Rákóczi
utcai ingatlanon. A feltáráshoz a járdát vennék igénybe, melyet az eredeti állapotnak megfelelően
helyreállítanak a munkák végeztével.
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
26/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete, közútkezelői hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Perfect-Phone Kft. a Tengelic Rákóczi u.22. számú ingatlan előtt távközlési építési
munkáinak a csatolt leágazási terv szerinti elvégzéséhez a tengelici 236 hrsz-ú közterületet
igénybe vegye.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

12./ Paks Város Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet véleményezése
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Paks Város Polgármestere véleményeztetésre megküldte a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos rendelet-tervezetet a jogszabályi
előírásoknak eleget téve.
Részemről a rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétel nincs. Aki ezzel illetve azzal egyetért
kézfeltartással jelezze.
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
27/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Paks Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetét s arra észrevételt
nem tesz.
Határidő: közlésre azonnal.
Felelős: Gáncs István polgármester

13./ Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 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 társulási megállapodás módosítása az előterjesztés mellékletét képezi.
A megállapodás alapján a társulási tanácsban a tagok jelenleg a társult önkormányzatok
polgármesterei, viszont a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény szerint a társulási
tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Tehát egyrészt
el kell fogadni a társulási megállapodás módosítását. Másrészt határozatot kell hozni a delegált tag
személyéről.
Gáncs István polgármester: Elsőként javasolnám a társulási megállapodás módosításának
elfogadását. Megkérném Alpolgármester Urat, hogy a delegált taggal kapcsolatos szavazást
folytassa le, mivel érintett vagyok.
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
28/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodása módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a módosított megállapodás aláírására.
Határidő: közlésre azonnal.
Felelős: Gáncs István polgármester

Kajsza Béla alpolgármester: Javasolom a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába
Gáncs István delegálását tagnak.
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így az alpolgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
29/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsába a Mötv. 94.§.(2) bekezdés alapján tagként Gáncs Istvánt delegálja.
Határidő: közlésre azonnal.
Felelős: Gáncs István polgármester

14./ DUNAÁG Kft. társasági szerződésének módosítása, valamint az ügyvezető személyéről 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: A fenti tárgyban született döntés, de csak a polgármesterek részéről, mert
őket kereste meg a Dunaág Kft. Viszont a cégbíróság hiánypótlásra szólította fel a társaságot, mely
szerint az önkormányzati tagok esetében szükséges a képviselő-testületek döntése is, mind az
ügyvezető választására, mind a társasági szerződés módosítására. Lényegében a határozatok
utólagos jóváhagyásáról van szó.
Gáncs István polgármester: Javasolom az előterjesztésben szereplő határozatok utólagos
jóváhagyását.
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
30/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata képviselő-testülete a DUNAÁG Víziközmű Üzemeltető Korlátolt
Felelősségű Társaság ( 7367. Kaposszekcső, Liget lakótelep 10.) taggyűlése – taggyűlés tartása
nélkül – 2014. január 29. napjával hozott a határozat melléklete szerinti, a létesítő okirat
módosítására és ügyvezető megválasztására vonatkozó határozatait utólagosan jóváhagyja és az
egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés rendelkezéseit elfogadja.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

15./ Tengelic-Szőlőhegyért Egyesülettel megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkeresést kapott önkormányzatunk a Tengelic-szőlőhegyi civil szervezettől, illetve lakosoktól is
helyiség használat ügyében. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant ingyenes használatba
kizárólag közfeladat ellátása céljából adható. Ez esetben csak átlátható szervezettel lehet
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megállapodást kötni helyiség használatára vonatkozóan. Magánszemélynek nem áll módunkban
ingyenesen kiadni helyiséget.
Jegyzőasszonyt kérdezném van-e kiegészíteni valója ehhez a napirendi ponthoz.
Tolnai Lászlóné jegyző: A vagyontörvény alapján a testület nem adhat ingyenesen használatba
önkormányzati ingatlanlant, csak abban az esetben, ha kötelező feladat ellátásához szükséges. A
Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület alapszabályában szerepel a településfejlesztés és a kulturális
tevékenység támogatása. Ezek alapján ingyenesen a rendelkezésükre bocsájthatja az önkormányzat
a megállapodás tárgyát képező helyiségeket. A megállapodás többek között tartalmazza a nyitva
tartást és, hogy a felügyeletet ellátó személyt külön megállapodásban bízza meg az egyesület. Az
egyesület elnökével történt megbeszélés alapján a megállapodás 1 évre szól. A megállapodásban
szerepel a használatba adott helyiségek tételes felsorolása. A helyiséghasználat költségeit az
önkormányzat viseli.
Gáncs István polgármester: Javasolom a helyiség használatáról szóló megállapodás 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
31/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 845
hrsz-ú, természetben Tengelic Ady u.2. szám alatti épületben található három, összesen 71 m2
alapterületű helyiségeit 2014. április 1. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő 1 éves
időtartamra a Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület részére ingyenes használatba adja a mellékelt
használatba adási megállapodás szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: polgármester

16./ A tanyagondnoki busz közbeszerzése
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A tanyagondnoki busz beszerzése tárgyában a közbeszerzési eljárást el
kell indítani, illetve jóvá kell hagyni az ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételi felhívás többek között
tartalmazza a gépjármű műszaki paramétereit. A pályázatban ugyanez a gépjármű szerepelt. Ez egy
Volkswagen típusú mikrobusz. Úgy vélem nagyobb értékű a kiírásban szereplő gépjármű, mint
amilyet a szolgáltatás igényelne. Ami mellette szól az az, hogy 5 év múlva a beszámítási költsége
magasabb lesz. A környékünkön lévő települések közül Decs, Bogyiszló, Fácánkert és Sióagárd
nyerte el a gépjármű vásárlására a támogatást. Ha olcsóbb kategóriájú gépjárművekre lehetett volna
pályázni, akkor több gépjárművet ki tudtak volna osztani sikeres pályázat esetén.
Jegyzőasszonyt kérdezném van-e kiegészíteni valója ehhez a napirendi ponthoz.
Tolnai Lászlóné jegyző: A határidőket elmondanám. 2014. március 13-án elküldésre kerülnek az
ajánlattételi felhívások. 2014. március 28-ig kell beérkezniük az ajánlatoknak, melyeket a bíráló
bizottságnak értékelnie kell. Ha szükség lesz hiánypótlásra, akkor azt lefolytatjuk. Azt követően
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pedig már a szerződéskötésre is sor kerülhet. Az eljárás során a testületet tájékoztatni fogjuk erről.
Az ajánlattevők közül a nyertest a képviselő-testületnek kell majd kiválasztania.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a közbeszerzési eljárás megindítását és az
ajánlattételi felhívás jóváhagyását.
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
32/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése érdekében 1 db 9 személyes Volkswagen Transporter
tanyagondnoki mikrobusz beszerzése iránt - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(Kbt.) 122/A. § (1) bekezdése alapján - közbeszerzési eljárást indít.
2. A képviselő-testület az ajánlati felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és
az alábbi gazdasági szereplők részére megküldi:
a) Sió-CAR Kft. 8600 Siófok, Fő u.262.
Email: info@siocar.hu
b) PROCAR Kft. 8000 Székesfehérvár Kadocsa u.84.
Email: procar@procar.hu
c) AutóCity Kft. 7100 Szekszárd Pásztor u.4.
Email: autocity@autocityszekszard.hu
3. A képviselő-testület úgy határoz, hogy a tanyagondnoki busz beszerzéséhez a támogatással
finanszírozott részt 10.000.000.-Ft-ot készpénzben egyenlíti ki, mely összeget az önkormányzat
2014. évi költségvetésében biztosít, az önrészt (ÁFA )a meglévő Opel Vivaro tanyagondnoki busz
beszámításával fedezi.
4. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
lebonyolító közreműködésével a határozatban foglaltakat végrehajtsa.
Határidő: 2014. március 18. – az ajánlattételi felhívás közlésére
Felelős: Gáncs István polgármester

17./ Egyebek
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Mint tudják a Magyar Telekom szélessávú internet kiépítésével
összefüggő munkákat szeretne végezni, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon, ahol egy
jelfogadó oszlopot szeretnének elhelyezni. Ezzel kapcsolatban már tavaly megkeresték
önkormányzatunkat.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Az ingatlanon építési és telekalakítási tilalom volt bejegyezve. A
bejegyzett tilalom törlése megtörtént. Antenna elhelyezéséhez az önkormányzat hozzájárulása,
illetve a terület használatára bérleti szerződés megkötése szükséges. A bérleti szerződés
tervezetében bérleti díjként 100 000 Ft/év + ÁFA összeget határoztak meg. Végül telefonos
egyeztetést követően 200 000 Ft/év + ÁFA összegben állapodtunk meg.
Gáncs István polgármester: A megemelt összegből a civil szervezetek részére internet
hozzáféréshez és számítógép hozzájutáshoz támogatást nyújtanánk.
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Javasolom a hozzájárulás megadását az oszlop elhelyezéséhez és bérleti szerződés elfogadását a
módosított összegű bérleti díjjal.
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
33/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a SZIGET-COM Zrt.
kérelmére, a Magyar Telekom szélessávú internethez szükséges oszlopnak - a mellékelt
tervlap alapján - az önkormányzat tulajdonában lévő tengelici 78/1 hrsz-ú, természetben
Tengelic Gindli u.2. szám alatti területen történő elhelyezéséhez.
2. A képviselő-testület a melléklet szerinti a tengelici 78/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti
szerződést elfogadja azzal a módosítással, hogy a bérleti díj éves összege 200.000 Ft + ÁFA.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Érintőlegesen kell tárgyalnunk az óvodai finanszírozásról, melyhez
kapcsolódik az óvodai csoportok száma és a dolgozók létszáma. Sajnos az nem járható út, hogy az
50-60 fő közötti gyermeklétszámból átlagosan 41 gyermek jár az óvodai intézménybe. Több
felelőse van ennek. Együtt kell működnie a körzeti orvosnak, a szülőnek és a pedagógusoknak is. A
finanszírozás nem engedi meg, hogy a 41 gyermek mellett 6 pedagógus és 3 dajka legyen. Az
óvodapedagógusok bérét drasztikusan megemelték. Emellett az állam már csak 3,2 fő
óvodapedagógusra és 3 fő dajkára adja a finanszírozást. Így az óvoda költségvetéséhez közel 15
millió forint önkormányzati plusz hozzájárulás szükséges. Részt vettem egy szülő értekezleten,
illetve a pedagógusokkal is beszéltem már, hogy ennek mi lehet a legrosszabb kimenetele és mi
lehet a legjobb kimenetele. Elmondtam fel lehet készülni arra is, hogy megmarad mindegyik óvodai
dolgozó munkahelye, de arra is, hogy két csoport lesz csak. Erről természetesen időben értesítünk
minden illetékest. Az biztos, hogy érzelmi indíttatása egyikféle döntésnek sem lehet. Az iskolánál
annak idején már végig csináltunk egy hasonló folyamatot. Ha megszüntetjük néhány dolgozó
munkaviszonyát az is pénzbe fog kerülni, mivel végkielégítést kell fizetni a részükre. Ebben az
esetben ugye bérként be van tervezve ez az összeg, csak nem bérként, hanem végkielégítésként
fizetnénk ki.
Át kell gondolni, hogy az esetleges csoportösszevonás az idei évben legyen, vagy halasszuk el egy
évvel. Az előzmények között szerepelt a normatíva visszafizetés, amikor 2 millió forintot kellett
visszautalnunk. Úgy vélem, ha mindenki megérti ennek a helyzetnek a súlyosságát és az állandó
gyermeklétszámot fel tudjuk 90 %-ra emelni, akkor visszaállhat egy elfogadható szintre a helyzet.
Ha érintettek nem értik meg, akkor viszont muszáj lesz a csoportösszevonást alkalmazni, mivel 15
millió forintos hiányt nem lehet csak úgy pótolni.
Megkérnem Szijártó József igazgató urat mondja el az oktatás terén mi sérülhet ebben a helyzetben.
Szijártó József képviselő: Az iskolával kapcsolatos döntésnek többen részesei voltatok, ahogy
mondta is polgármester úr. Az óvodával ugyanúgy kényszerítő helyzetben vagyunk. Ha valóban
átgondolják a szülők, hogy mivel jár ez és tudatában vannak annak, ha a gyermeket nem járatják
rendszeresen az óvodába, akkor a csoportösszevonás következményekkel járhat. Mondok egy
példát, eddig 40 percet tudott az óvónő foglalkozni a gyermekkel azután pedig csak 20 percet tud
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majd. A gondoskodás, az iskolára való előkészítés hiánya nagyban befolyásolja a gyermekek
fejlődését. Az óvodában töltött idő alapozná meg az iskolához szükséges készségeket. Az iskolába
érkező gyermekeknél, amit az óvoda az iskola értettség tekintetében elér az összevont csoportok
esetében éveket visszavethet.
Muszáj lesz változtatni a szülők hozzáállásán, gondolkodás módján, mivel főként ők döntenek a
gyermekek óvodába járásáról. Némileg az orvos felelősségét is fel lehet vetni. 5 éves kortól
kötelező az óvodai részvétel. Elvárni el lehet, hogy járassa a szülő, ha beíratta a gyermeket, de
szankció nincs, ha nem veszi igénybe az óvodai ellátást.
Azt nem tudom, hogy tudunk-e változtatni a jelenlegi helyzeten.
A köznevelési törvény jelenleg átlag 20 főben állapít meg egy csoportot. A gyermeklétszámot
tekintve vannak SNI-s gyermekek is, egy 2 főként és egy 3 főként figyelembe vehető gyermek, ami
azt jelenti, hogy papíron már 58 fő a gyermeklétszám. Ami alapján szükség lenne a három
csoportra.
Úgy gondolom, hogy a szülők sokat tehetnének, hogy járassák a gyermekeket rendszeresen
óvodába. Az meg szorító tényező, hogy a finanszírozás során a tényleges igénybevételt veszik
figyelembe. Dilemma a számomra, hogy az óvodai dolgozók tudnak-e majd ezen a téren tényleges
eredményt elérni. Egy biztos, hogy muszáj lesz ezzel a problémával foglalkozni még mielőtt a
következő tanév elindul. Nevelési év közben csoportokat átszervezni nem lehet.
Tolnai Lászlóné jegyző: 2015-től 3 éves kortól lesz kötelező az óvodába járás.
Kászpári György képviselő: Akkor már az esetükben is lehet szankciót alkalmazni, ha nem jár a
gyermek az óvodába?
Tolnai Lászlóné jegyző: Igen, lehet. Eredetileg úgy volt, hogy már az idei évben kötelező lesz 3
éves kortól, de módosítottak a jogszabályon.
Bátainé Réti Márta képviselő: Az alap gond az, hogy nem járatják az óvodába a gyermekeket. Úgy
vélem, hogy az óvónő, ha kiteszi a lelkét, akkor sem fog tudni ezen változtatni.
Szijártó József képviselő: A szülői magatartást máról holnapra biztosan nem lehet megváltoztatni.
Kászpári György képviselő: De pár hónap alatt lehet látni valamilyen tendenciát.
Gáncs István polgármester: Véleményem szerint a mai ülésen arról kellene döntést hozni, hogy
milyen szinten foglalkozzunk az óvoda helyzetével. Ez alatt azt értem, hogy az óvodavezető az
óvodapedagógusok és a szülők bevonásával tegyen lépéseket a gyermeklétszám a mostanihoz
képest emelkedjen. Vagy a következő ülésre már készítsük elő a csoportösszevonás és a
munkaviszony megszüntetések ügyét. Ha munkaviszonyokat szüntetünk meg a státuszokat nem
szeretnénk megszüntetni.
Ha az utóbbi mellett döntünk, akkor május végéig a döntésnek meg kell születnie. Ha
munkaviszonyokat kell megszüntetnünk, akkor az óvodavezető szakmai véleményét ki fogjuk kérni,
mely dolgozók felmentését javasolja. Amikor felvetődött ez a probléma az volt a véleményem,
hogy a tengelici dolgozókat támogassuk, de átgondolva szakmai alátámasztás szükséges a döntés
meghozatalához. Véleményem szerint a testületi tagok közül egy kivétellel szakmailag senki nem
tud álláspontot foglalni ez ügyben.
Szijártó József képviselő: Eddig a lejelentett gyermeklétszám csak az étkezésekre vonatkozott. Ez
most gyökeresen megváltozott, mivel a finanszírozást is a részvétel alapján számolják.
Gáncs Tamás képviselő: Véleményem szerint a szülőknek kellene még egy tájékoztatót kapniuk az
óvodavezető vagy a polgármester aláírásával a jelenlegi helyzetről.
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Szijártó József képviselő: Le lehetne írni, hogy a döntést nagyban fogja befolyásolni a
gyermeklétszám változása. A szülői értekezleten lehet sokan voltak, de lehet pont azok nem vettek
részt, akik ténylegesen érintettek a dologban.
Gáncs István polgármester: Azt mondtam a szülőknek, hogy az értekezleten elhangzottakat adják
tovább a többi szülőnek. A pedagógusoknak is mondtam, hogy a szülőknek mondják több
alkalommal, hogy a gyermekeknek rendszeresen kell járni az óvodába. Ezt az óvodavezetőnek kell
koordinálnia.
Gáncs Tamás képviselő: Az én javaslatom az lenne, hogy először próbáljunk a szülőkre hatni a
pedagógusok segítségével.
Bátainé Réti Márta képviselő: Először a jelenlegi helyzeten kellene megpróbálni változtatni. Ha a
szülők is megértenék a dolog fontosságát, akkor változást lehetne elérni.
Gáncs István polgármester: A csoportösszevonás tényelegesen drasztikus változást jelentene.
Viszont, ha amellett döntünk, hogy egy évet elhalasztjuk a csoportösszevonást, akkor lehet arra
számítani, hogy az idei évben a fejlesztésekből néhány tételt le kell húzni, mivel akkor fontosabb
lesz egy alapintézmény működése, mint a fejlesztések. Úgy vélem inkább a fejlesztési oldal
sérüljön, mint egy alapintézmény.
Szijártó József képviselő: Ha látnánk egy javuló tendenciát az, valamennyire megnyugtató lenne a
számunkra. Sokat számít a költségvetésnél a pedagógus bérek emelése, ami kb. 10 millió forintos
plusz költséget jelent.
Kászpári György képviselő: Ha nem emelkedik a létszám azok tényadatok, ami alapján már lehet
döntést hozni. A szülőknek is kell egymás felé kommunikálni, hogy járassák a gyermeket
rendszeresen óvodába.
Tolnai Lászlóné jegyző: A bérek emelése még folytatódik.
Szijártó József képviselő: A tavalyi évben az önkormányzat öt pedagógus bérére kapta meg a
támogatást, az idei évben csak 3,2 fő bérére. Arra senki nem számított, hogy ebben az évben
ennyivel kevesebb hozzájárulást fogunk kapni.
Gáncs István polgármester: Sok településen még mérlegelési lehetőségük sincs a település
vezetőségének.
Kajsza Béla alpolgármester: A maszek életben a dolgokért küzdeni kell.
Gáncs István polgármester: Ahol nincs tartalék, ott már nem tudnak.
Kajsza Béla alpolgármester: Ott már nem tudnak.
Szijártó József képviselő: Tud olyan településről, ahol ez a helyzet áll fenn?
Gáncs István polgármester: Kölesden, Medinán, Györkönyben, Pusztahencsén, Gerjenbne is kétes
ez a dolog.
Az elhangzottak alapján javasolom, hogy az óvodavezetőt keressük meg határozattal, hogy első
lépésben próbáljon meg tenni az óvoda férőhely-kihasználtsága emelkedése érdekében. Aki ezzel
egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
34/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megkeresi az óvodavezetőt, hogy az
óvodapedagógusok és a szülők bevonásával tegyen olyan lépéseket, melyek következtében a
Tengelici Mézeskalács Óvoda férőhely-kihasználtsága emelkedhet.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

18./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
Gáncs István polgármester: A „Zöldút” átadásával kapcsolatban mondanék pár szót. A túra útvonal
95%-a már elkészült. Az iskolaigazgatóval és az óvodavezetővel is beszéltük, hogy szeretnénk
Tengelic esetében az egészséges életre való nevelést előtérbe helyezni. Szeretnénk, hogy minden
osztály egy évben egyszer meglátogassa a túra útvonalát. Szerencsére pozitívak ezzel kapcsolatban
a visszajelzések. A környéken lévő iskolák megkeresése is meg fog történni ez ügyben. Paks
jelezte, hogy szeretne az útvonalhoz csatlakozni és irányukba bővíteni. Szekszárd pedig azt jelezte,
hogy Sióagárdról a Gemencen keresztül Bátáig szeretné elvinni. A Gyulaj Zrt. már egy saját
kialakítású tanösvényt hozott létre, amely a Hotel Orchidea parkerdejéből indul és oda ér vissza. A
tanösvényt megfelelő írott anyaggal fogják ellátni. A Gyulaj Zrt. a Benyovszky kápolnát már
felújította, illetve egy 14 méter magas kilátót fognak még építeni. Az átadás időpontja 2014. május
16. Azt szeretném kérni a testületi tagoktól, hogy az átadás előtt egy napot szánjunk rá a túraútvonal
bejárására. Az egyik látványosság a Paks-Kölesd összekötő útszakaszon található ez egy google
térkép. Ez egy 6x3 méteres nyomtatott térkép, ami egyedülálló az országban. Majd referenciaként is
szeretnék használni a készítői. Több része van a „Zöldútnak”, melyek természeti örökségeket,
épített örökségeket, sírhelyeket ölelnek fel. Pihenő övezetek is találhatóak az útvonal során.
Felsőtengelic lesz a kiinduló pontja, ezáltal tömegközlekedéssel is látogathatóvá válik. Mint tudják
Felsőtengelicen egy kisebb turisztikai központot szeretnénk létrehozni. Kialakításra kerül egy
hivatalos tűzrakó hely, nyilvános wc és parkolási lehetőség is. A túraútvonalról 1000 db térkép
kinyomtatására fog sor kerülni.
A múlt héten történt a terület műszaki bejárása, mely során apróbb észrevételeket tettek. Ezeket
mielőbb orvosolni fogják.

Van egy jó hírem, ami a következő: az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok támogatásaként 44 millió Ft-ot fog kapni a településünk. A sportcsarnok
tetőfelújítására sajnos nem tudjuk felhasználni a támogatást, mivel nem szerepel az ezt szabályozó
rendeletben célterületként. Sajnos a felsőtengelici bekötő útra és Tengelic-Szőlőhegyen járdák
felújítására sem tudjuk felhasználni, mivel csak belterületi utak, járdák felújítására lehet fordítani az
összeget. Így a Móra F. utca útépítését – ami 300 folyóméter - és az Óvoda utca út felújítását - ami
500 folyóméter - jelöltük meg az igénylő adatlapon. A Móra F. utcára az előzetes kalkuláció kb. 30
millió Ft, az Óvoda utcára pedig 14 millió Ft. Ha idén megkapjuk, akkor a beruházások is meg
fognak történni idén. Ez a beruházás közbeszerzés útján fog majd megvalósulni.
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Az ülésen elhangzottak alapján látszik, hogy a költségvetésünk némileg „átalakításra szorul”.
Mindezekhez még hozzájön, hogy az M6 Dél Építési Kkt. helyi iparűzési adó visszafizetésével
kapcsolatos azt az ellenőrzés eredménye alapján vissza kell fizetnünk az önellenőrzésük alapján
visszaigényelt iparűzési adó összegét, ami 4 712 500 Ft késedelmi pótlék nálkül. Ez az összeg nem
lett beépítve a költségvetésbe.

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

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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