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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 27-én megtartott 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kajsza Béla    alpolgármester 

Bátainé Réti Márta   képviselő 
Gáncs Tamás József   képviselő  
Jilling Tibor    képviselő 

   Kászpári György   képviselő 
Szijártó József    képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
   Tolnai Lászlóné   jegyző 
   Szécsényiné Dóka Emőke  igazgatási ügyintéző 
   Felkertné Kiltau Ildikó  családgondozó 

Huber Péterné    óvodavezető 
Schmidt Mária   művelődésszervező 

    
 
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:  
- 39/2014. A képviselő-testület jóváhagyta a TEIT Társulási Megállapodásának módosítását. A 
határozatot a TEIT-hez elküldtük. 
 
- 40/2014. A képviselő-testület jóváhagyta a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának 3. számú módosítását. A határozatot Szekszárdra a gesztor önkormányzathoz 
megküldtük. 
 
- 41/2014. A képviselő-testület jóváhagyta a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának 2. számú módosítását. A határozatot Szekszárdra a gesztor 
önkormányzathoz elpostáztuk. 
 
- 42/2014.  A képviselő-testület arról döntött, hogy pályázatot nyújt be a JETA-hoz a Szolgáltatóház 
felújítására, mely felújításhoz szükséges 2.640.000.-Ft önerőt a költségvetéséből biztosítja. A 
pályázat benyújtását követően a hiánypótlásnak is eleget tettünk. 
 
- 43/2014. A képviselő-testület nem tett észrevételt Paks Városnak a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetével kapcsolatban. Az erről szóló határozatot Paks 
Önkormányzata megkapta. 
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- 44/2014. A Képviselő-testület a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesületet 2014-ben 290.591 Ft 
összeggel támogatja. A határozatot az egyesületnek eljuttattuk.  
 
- 45/2014. A képviselő-testület jóváhagyta a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását. A határozatot a társulás székhelyére megküldtük.   
 
- 46/2014. A képviselő-testület az új tanyagondnoki busz beszerzéséhez 656.800.-Ft pótfedezetet 
biztosított.  
 
- 47/2014. A képviselő-testület kérelmezte a felsőtengelici 086/16 hrsz-ú lakóház ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. A kérelmet, a testületi határozatot és a térképmásolatot 
megküldtük döntésre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.  
 
- 49/2014. A képviselő-testület az új tanyagondnoki busz közbeszerzése tárgyában az eljárást 
eredményesnek nyilvánította, és az eljárás nyertesének a P-Autócity Kft-t hirdette ki. Az adás-vételi 
szerződés az elmúlt héten aláírásra került. 
 
- 50/2014. A képviselő-testület felmentéssel megszüntette Stierné Vódli Timea közalkalmazotti 
jogviszonyát, melyről határozattal értesítettük a közalkalmazottat.  
 
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 
51/2014. (V.27.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 39/2014., 
40/2014., 41/2014., 42/2014., 43/2014., 44/2014., 45/2014., 46/2014., 47/2014., 49/2014., 
és az 50/2014. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselő-
társaimat és a meghívottakat. 
Az egyebek napirendi pontban a rendőrség kérése módosítanunk kell egy határozatot, tárgyalnunk 
kell az önkormányzat lakásállományának bővítéséről. Illetve a tegnapi Dunaág Kft. taggyűlésén 
elhangozottakkal kapcsolatban adnék tájékoztatást. 
 
A polgármester a napirendre az alábbi javaslatot teszi: 
 
Napirendi javaslat:         Előterjesztő: 
        
1./ Átfogó értékelés az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és   Tolnai Lászlóné  
     gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról      jegyző  
                    
2./ Kulturális szakemberek továbbképzési terve                                                     Gáncs István 
           polgármester 
 
3./ Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatás és Szakosított Ellátási  Gáncs István 
     Társulás Társulási Megállapodásának módosítása    polgármester 
         
4./ Mézeskalács Óvoda nyári nyitvatartási idejének meghatározása  Gáncs István 
           polgármester 
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5./ Mézeskalács Óvoda napi nyitvatartási idejének meghatározása   Gáncs István 
           polgármester 
 
6./ Tájékoztató a 2014. évi nyári gyermekétkeztetési programról    Tolnai Lászlóné 
           jegyző 
 
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./ Átfogó értékelés az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi pontot a szociális bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Tolnai Lászlóné 
jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Az előző évi beszámolókhoz képest változott némileg az idei, mivel 2013. 
január 1-től kerültek át jegyzői határkörök a járási hivatalokhoz. Így az értékelésben nem szerepel a 
védelembe vétel, az ideiglenes elhelyezés és az iskolai hiányzásokkal kapcsolatos hatáskörök. Az 
előterjesztésben szerepel, hogy milyen tartalmi követelményeknek kell megfelelnie a 
beszámolónak, amit a kolléganők az előírások alapján készítették el.  
A bevezető részben mindig a jogszabályi hivatkozás szerepel. A beszámolónak tartalmaznia kell a 
demográfiai mutatókat, melyek alapján látszik, hogy csökkent a település létszáma, illetve ezen 
belül gyermekek létszáma is.  Részletesen bemutatásra kerültek a pénzbeli és természetbeni 
ellátások. A kötelező ellátásokat biztosítja az önkormányzat a gyermekek részére. A kolléganő 
kifejtette, hogy mit jelent a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a jogszabály alapján, mivel 
ennek jogosultsági feltételei 2013. 09.01-től változtak.  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elég 
magas számban került megállapításra a rászorulók részére. Ez a támogatási forma 2014. január 1-től 
megszűnt és beépítésre került az önkormányzati segélybe. A kötelező feladatokon túl az előző 
évekhez hasonlóan az újszülöttek részre kispolgári köszöntő keretében meghatározott értékű 
ajándékcsomag került átadásra. Egyéb juttatásként EU program keretén belül élelmiszer 
segélycsomagot osztottunk a rászorulóknak. Az egyéb juttatásokhoz sorolható még a füzet és 
írószer csomag biztosítása az általános iskolásoknak és a használtruha gyűjtése és osztása. A 
gyermekétkeztetést tekintve az óvodában és az iskolában is biztosít az önkormányzat térítési 
díjkedvezményt minden gyermek részére. A nyári szünetben 19 gyermek részére tudtunk meleg 
étkezést biztosítani a nyári gyermekétkeztetési program segítségével.  
A következő pont a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat mutatja 
be. A beszámoló ezen részét Felkertné Kiltau Ildikó családgondozó készítette el. A gyermekjóléti 
szolgáltatásokat a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ társulás keretében látjuk el. A 
beszámolóból kitűnik, hogy a tavalyi évben nem kellett egy gyermeket sem védelembe venni az 50 
órát meghaladó iskolai hiányzás miatt. Ezt megelőző években volt erre példa, ezekben az esetekben 
a családi pótlékot szüneteltettük vagy megszüntettük.   
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Részletesen szerepeltetni kell a gyermekek napközbeni ellátását. Itt csak az óvodát és az iskolát 
tudjuk kiemelni. Sajnos a nyári szünet folyamán a nyári táborokon kívül nem tudjuk biztosítani a 
gyermekek napközbeni ellátását. Illetve hiányos a 3 éven aluli gyermekek ellátása, mivel 
bölcsődénk nincs. A helyettes szülői hálózat be van építve a rendeletünkbe, de eddig igény nem volt 
rá. Az egyéb jegyzői feladatok közül a környezettanulmány készítésére néhány esetben került sor. 
Szakmai ellenőrzés nem történt a gyámhatósági munkáját érintően.  
Jövőre vonatkozó javaslatok között szerepel, hogy a meglévő szolgáltatásokat ezután is biztosítani 
szeretnénk. Alapul vettük a tavaly elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot és az abban 
előírtakat, melyeket szeretnénk a gyermekvédelem területén is alkalmazni.  
Az értékelésben szerepel a bűnmegelőzés, bűnelkövetés. Szerencsére nem jellemző a gyermekkorú, 
illetve fiatalkorú bűnelkövetés a településen.  
A beszámoló utolsó része részletesen bemutatja az önkormányzat együttműködését a civil 
szervezetekkel, jelzőrendszeri tagokkal. Újként szerepel a Totyogó Klub, melyet a védőnő és a 
családgondozó az idei évtől újra indított.  
 
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 
52 /2014. (V.27.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatokról szóló átfogó értékelést a mellékletben szereplő tartalommal. 
 
2. Felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámolót küldje meg a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: jegyző 
 
 
2./ Kulturális szakemberek továbbképzési terve  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
A kiküldött terv nem véletlenül lett üresen kiküldve, csak egyenlőre a két kolléganő nem talált a 
számukra megfelelő képzést, mely nem mentesíti őket a kötelezettségük alól. A továbbképzési 
időszak alatt – mely 2014. január 1-től 2020. december 31-ig tart – adott továbbképzésen kell részt 
venni. A képzések finanszírozására a lehetőségekhez mérten az önkormányzat biztosítja az anyagi 
forrást. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Annyit fűznék csak hozzá, hogy a továbbképzési tervet a testületnek kell 
elfogadnia. Emellett miden évben beiskolázási tervet kell készítenie a munkáltatónak. Amint adódik 
továbbképzési lehetőség, akkor az a beiskolázási terve be fog kerülni. A könyvtáros kolléganőnek 
pedig néhány éve van hátra a nyugdíjig, így neki már nem kell a hétéves ciklust figyelembe venni.  
 
Szijártó József képviselő: Mivel a könyvtáros kolléganőnek meg van a könyvtáros végzettsége, 
valamilyen szakmódszertani tanfolyam jöhet szóba, a művelődésszervezőnek pedig kimondottan a 
művelődésszervezéssel összefüggő tanfolyam vagy akár okj-s képzés lenne célszerű.  
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Gáncs István polgármester: Javasolom a továbbképzési terv elfogadását mind a két kolléganő 
esetében. 
 
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 
 53/2014. (V.27.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Faluház és a Községi 
Könyvtár kulturális szakemberei szervezett továbbképzésének 2014-2020-as időszakra vonatkozó 
hétéves továbbképzési tervét jelen előterjesztés mellékletében található tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: Közlésre azonnal. 
Felelős: polgármester 
 
 
3./ Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatás és Szakosított Ellátási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Mivel az előterjesztés részleteiben leírja a módosításokat, illetve a megállapodásban kiemelésre 
kerültek a módosítások, ezért nem fűznék hozzá semmit. 
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 
 54/2014. (V.27.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88.§.(2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását a határozat mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
4./ Mézeskalács Óvoda nyári nyitvatartási idejének meghatározása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. Az 
óvodai nyári nyitva tartását a szülői igények felmérése és a házirend 1. pontjának 3. bekezdését 
figyelembe véve a következők szerint került tervezésre: 2014. június 30-tól július 25-ig nyitva tartás 
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szünetel, ami 4 hét (erről a tanév során 3 alkalommal kaptak a szülők tájékoztatást, 2014. július 28-
tól augusztus 8-ig, ami 2 hét feltételes nyitva tartás (legalább 10 fő jelentkezés esetén) 
A szülő igények felmérése: 53 fő beírt gyermek közül 5 kisgyermek számára igényeltek óvodai 
ellátást a július 28. és augusztus 8. közötti 2 hétben, így ezen időszakban nem kívánunk óvodai 
csoportot indítani. Tényleges óvodai nyitás: augusztus 11. 11 gyermek számára igényeltek óvodai 
ellátást.  
Javasolom a fenti adatok alapján az óvoda 2014. június 30-tól 2014. augusztus 8-ig tartó időszakban 
történő zárva tartását. 
 
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 
 55/2014. (V.27.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testület egyetért a fenntartásában működtetett 

Tengelici Mézeskalács Óvoda 2014. június 30-tól 2014. augusztus 8-ig tartó időszakban 
történő zárva tartásával. 

2. Megkeresi az óvodavezetőt, hogy az óvoda nyári zárva tartási időpontjáról a helyben 
szokásos módon tájékoztassa a szülőket. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: polgármester 
 
 
5./ Mézeskalács Óvoda napi nyitvatartási idejének meghatározása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. Az 
óvoda jelenlegi napi nyitva tartási rendje a következő: 6:30-től 17:00-ig tart.  
 
Huber Péterné óvodavezető: A szülők kérdőív által, illetve személyes felmérése alapján nem kérnek 
módosítást a 6:30-tól 17:00-ig tartó nyitva tartással kapcsolatban a 2014/2015-ös nevelési 
vonatkozóan sem. 
 
Gáncs István polgármester: Javasolom az óvoda napi nyitva tartásának 6:30 és 17:00 közötti meg 
határozását. 
 
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 
56 /2014. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2014/2015-ös 
nevelési évre vonatkozó napi nyitvatartási idejét reggel ½ 7-óra és délután 17-óra közötti 
időtartamban összesen 10,5 órában határozza meg. 
 
Határidő: 2014. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 
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Gáncs István polgármester: Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondanám, hogy az idei 
évben nem lesz óvodai csoport megszüntetve viszont, ha nem változik a finanszírozás a következő 
évre vonatkozóan, akkor 2015. szeptemberétől 90 % az, hogy nem fog három csoport indulni.  
 
 
6./ Tájékoztató a 2014. évi nyári gyermekétkeztetési programról 
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: A tavalyi évhez hasonló volt idén is a pályázati részvételi feltételrendszer. 
Tavaly 19 gyermeknek, idén 32 gyermeknek tudjuk biztosítani a nyári étkeztetést, önkormányzati 
hozzájárulás nélkül, amennyiben a minisztérium úgy dönt 44 napra igényelhetjük a támogatást, 
melybe a hétvégi napok nem tartoznak bele. Az előző évhez hasonlóan a Fakanál Ételház elvállalta 
az étel elkészítését 440 Ft térítési díj ellenében. Egy család van, ahol védelembe vétel alatt álló 
gyermekek élnek, őket muszáj volt a programba bevenni, függetlenül attól, hogy a részükre az étel 
kiszállítása nem egyszerű, mivel külterületi gyermekről van szó. A Fakanál Ételház az étel 
kiszállítását elvállalta az ő részükre is.  
Az étel (nyersanyagának) 30 %-nak a környékbeli őstermelőktől, kistermelőktől kell származnia. 
Ennek a feltételnek megfelel a Fakanál Ételház.  
A pályázat már benyújtásra került. Mivel az önkormányzatnak nem kell forrást biztosítania, ezért a 
részvételről nem kellett határozatot hozni, viszont tájékoztatni szerettük volna a testületet a 
részvételről. 
 
Gáncs István polgármester: Tavaly a Fakanál Ételház három településen szállította az ételt nyári 
gyermekétkeztetési program keretén belül. Az idei évben erről nincs adatunk. Ezúton szeretném 
megköszönni nekik, hogy elvállalták ezt a feladatot. 
Javasolom a tájékoztató 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 
57 /2014. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozata 

                               
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi nyári gyermekétkeztetésről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
7./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi pontban tárgyalnunk kell a Szekszárd Városi 
Rendőrkapitányság módosító kérelméről. Megkérem jegyzőasszony, ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Azt kérik, hogy a képviselő-testület által 2013. október 29-én a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály Északi KMB csoport 
részére autós kamera vásárlására megszavazott 20 000 Ft támogatási célt szíveskedjünk módosítani 
úgy, hogy azt az Északi KMB csoportban szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak túlórájának 
ellentételezésére fordíthassák. 
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Az ügyintézővel történt egyeztetés során azt a tájékoztatást adta, hogy nem tudják elszámolni 
kamerára, ezért kell módosítani a határozatot.  
 
Gáncs István polgármester: A kamerát megvásárolták más forrásból. Ez a kamera a visszapillantó 
tükör alá van rögzítve és az összes helyszíni ellenőrzést rögzíti. A kamera már jó pár helyszíni 
intézkedés alkalmával utólag rendezte a felmerülő nézeteltéréseket.  
Javasolom a 2013. október 29-én meghozott határozat módosítását aszerint, hogy a támogatást a 
körzeti megbízottak túlórájának ellentételezésére fordíthassák. 
 
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 
58 /2014. (V.27.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szekszárdi Rendőrkapitányság támogatása 
tárgyú 115/2013. (X.29.) számú Kt határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20.000.-Ft támogatást nyújt a Szekszárdi 
Város Rendőrkapitányság Észak KMB csoportban szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak 
túlórájának ellentételezése címen a 2014. évi költségvetése terhére.  
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Kérelmeztük a Felsőtengelic 4. szám alatti ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. Az ingatlant turisztikai, szabadidő park részeként a szabadidő 
parkot kiszolgáló létesítmény kialakítására kívánjuk felhasználni. Az ingatlanban viszont laknak. A 
lakók elhelyezéséről úgy tudnánk gondoskodni, ha az önkormányzat lakásállományát bővítenénk, 
mivel jelenleg az összes szolgálati lakásunkat bérlik.  
Kérném a képviselő-testület felhatalmazását egy új szolgálati lakás vásárlásának előkészítésére. 
 
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 
59 /2014. (V.27.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert önkormányzati 
lakásállomány bővítése céljából lakóingatlan megvásárlásának előkészítésére. 
 
Határidő: 2014. június 30 
Felelős: polgármester 
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Gáncs István polgármester: Mint tudják a képviselő társaim a Dunaág Kft. ügyében tárgyalások 
zajlanak. Lassan tisztázódnak a részünkről a víz és szennyvíz üzemeltetésének viszonyai. A 
szolgáltató eddig maradéktanul teljesíti az előírt kötelezettségét. Mint már említettem egy előző 
ülésen a Dunaág Kft. nem kapta meg a működési engedélyt az energia hivataltól, mely döntés ellen 
fellebbezést nyújtottak be. A Mezőföldvíz Kft. átkérte a településre vonatkozó összes műszaki 
dokumentációt, amely szükséges ahhoz, hogy szolgáltatni tudjon. Az még nem biztos, hogy ők 
lesznek a szolgáltatónk, annak ellenére, hogy tulajdonrészt vásároltunk a Mezőföldvíz Kft-ben, 
mivel szeretnénk, ha ő szolgáltatna. Az energia hivatal jogköre kijelölni, hogy ki legyen a 
szolgáltató a településen. Erre jó példa Mecseknádasd. Ezen a településen is a Mezőföldvíz Kft-t 
szerették volna szolgáltatónak, de az energia hivatal a DRV-t jelölte ki. A környékben ez az egy cég 
az, amely állami tulajdonú. A Dunaág Kft-vel továbbra sem szeretnénk a szerződést felbontani.  
Ezen dolgokról volt szó a Dunaág Kft. taggyűlésén, mely a településünkkel együtt négy települést 
érint a környékben. A taggyűlésen nem tudtunk határozatot hozni a kft 2013. évi beszámolójáról, 
mivel a könyvvizsgáló jelentése még nem készült el. Az önkormányzatok tulajdonrészre 51 % a kft-
ben és 49 % a szolgáltatóé. A napirendi pont elnapolásra került, melyet legkésőbb június 2-ig meg 
kell tárgyalni.  
Azt a tájékoztatást adták, hogy a szolgáltató váltás 3-4 hónap múlva megtörténhet. Hogy ki lesz a 
szolgáltató azt még nem tudjuk. Azt kértük is a Dunaág Kft.től, hogy az átadásig problémamentesen 
biztosítsák a szolgáltatást. Nemrégiben volt vízhiány a Rákóczi utca végén. Ez műszaki okok miatt 
volt, mivel az egyik kút leállt és ameddig a másikat üzembe helyezték addig átmenetileg nem volt 
víz. Ennek a problémának a megelőzése érdekében írtunk a szolgáltatónak egy levelet, melyben 
megkértük a víztermelőkút megfelelő műszaki állapotba helyezését.  
 
 
A Móra Ferenc utca útépítésével kapcsolatban némi probléma jelentkezett, mivel ahol a 
telefonvezeték oszlopai vannak és ahova kerülne a vízelvezető árok magántulajdonban vannak. Az 
útépítéséhez szükséges területeket meg kell vásárolnunk, hogy a közbeszerzést kiírhassuk és a 
beruházás megvalósulhasson. Ezt a folyamatot már elindítottuk. A tulajdonosok eddig pozitívan 
állnak az dologhoz.  
A jelenlegi előírások alapján nem építhető négy méternél keskenyebb szilárd burkolatú út. Aszfalt 
burkolat fog készülni. Jobb és bal oldalról kell egy-egy méter padkának lennie. Az épületek felöli 
oldalon az eon távvezetékei vannak, ezért oda árkot nem tudunk tenni. Így egy oldalra kell 
meglejtetni és vizes árkot tenni, ami így már 8 méter.  
Egyszerűbb dolgunk lenne, ha nem kellene idén elkészíttetni az utat és az építésre kapott 
támogatással nem kellene idén elszámolni.  
 
 
Úgy vélem eljött az az időpont, hogy tájékoztatást adjak arról, hogy a személyemmel, mint 
polgármester, hogyan „számoljanak”. Arra a döntésre jutottam, ha megkapom a választópolgároktól 
a bizalmat, akkor szeretném folytatni a következő öt évben az elkezdett munkát. Úgy vélem, hogy 
ebből a pozícióból jobban tudom segíteni a települést, mint ennek a pozíciónak az elhagyásával.   
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
 
 

kmft 
 
 
 

    Gáncs István         Tolnai Lászlóné 
    polgármester               jegyző 


