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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 

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 

Barabás Ildikó    gazdálkodási ügyintéző 
Huber Péterné    óvodavezető 

   Nagy László     JET-VILL Kft. 
   Somogyi Norbert   JET-VILL Kft. 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 
   Kajsza Béla    alpolgármester 
 
Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel 6 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:  
- 52/2014. A képviselő-testület elfogadta a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 
szóló átfogó értékelést, melyet az elfogadást követően elküldtünk a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalának. A Gyámhivatal az értékeléssel kapcsolatos véleményét meg is 
küldte, mely szerint az megfelel a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek, 
tájékoztatást nyújt az önkormányzat valamint a szolgáltatást nyújtó szakemberek munkájáról. 
 
- 53/2014. A képviselő-testület elfogadta a kulturális szakemberek hétéves továbbképzési tervét, 
melyről a határozat kivonatot a könyvtáros és a művelődésszervező megkapta. 
 
- 54/2014. A képviselő-testület jóváhagyta a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és 
Szakosított Ellátási Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosítását. A határozatot 
Szekszárdra a gesztor önkormányzathoz elpostáztuk. 
 
- 58/2014.  A képviselő-testület módosította határozatát, melyben 20.000.-Ft támogatást szavazott 
meg a Szekszárd Városi Rendőrkapitányság részére. A módosítás szerint a támogatás túlóra 
ellentételezésre használható fel. A megállapodás a Szekszárdi Rendőr-főkapitányság képviselőjével 
aláírásra került. 
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Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta. 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
60/2014. (VI.24.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek az 52/2014., 
53/2014., 54/2014. és az 58/2014. 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 határozatot kell hozni az óvoda részvételének támogatásáról az 
óvodatej programban, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának hatályba 
lépésének módosításáról, az egészségügyi alapellátás fejlesztése című pályázat benyújtásával 
kapcsolatban. 
 
A polgármester a napirendre az alábbi javaslatot teszi: 
 
Napirendi javaslat:         Előterjesztő: 
        
1./ Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények (épületek)    Gáncs István 
     energiaracionalizálásával kapcsolatos pályázat     polgármester 
 
2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.7.)  Gáncs István 
     önkormányzati rendelet módosítása      polgármester 
         
3./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok    Tolnai Lászlóné 
     számáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása     jegyző 
 
4./ Döntés a Móra Ferenc és az Óvoda utca felújításával kapcsolatos  Gáncs István 
     közbeszerzési eljárás megindításáról      polgármester 
 
5./ A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma  Gáncs István 
           polgármester 
 
6./. Döntés a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége támogatási   Gáncs István 
      kérelméről          polgármester 
 
7./ Egyebek          Gáncs István 
                polgármester 
 
8./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
 
9./ Zárt ülés: szociális ügyben érkezett fellebbezés elbírálása    
                     közalkalmazotti kinevezések tárgyalása 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A 
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 
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Napirend tárgyalása:  
 
1./ Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények (épületek) energiaracionalizálásával 
kapcsolatos pályázat   
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Arról lenne szó, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények (épületek) 
energiaracionalizálásával kapcsolatos pályázatot szeretnénk benyújtani. Van olyan épületünk, amely 
már képes az alternatív energiaforrás igénybe vételére. Van, amelyeket pedig szeretnénk olyan 
szintre hozni, hogy jelentős megtakarítást eredményezzünk. Erre jelenleg saját forrásunk nincs.  
Az épületeink közül azok jöhetnek szóba, melyeket megfelelő hatékonysággal használnak. Ez azt 
jelenti, hogy nem hetente vagy havonta van benne rendezvény, hanem napi szinten használatban 
vannak. Az orvosi rendelő, az óvoda, a faluház, a sportcsarnok és a polgármesteri hivatal épületét 
érintené a beruházás. Egy olyan intézmény van, ami nem vehet részt a pályázaton ez az iskola. 
Reméljük, hogy az állam saját forrásból eszközölni fog. Az iskola épülete is alkalmas arra, hogy 
alternatív energiaforrás állítsa elő a szükséges energiát. Tudomásunk szerint 1-2 éven belül az 
iskolákat is be szeretnék vonni és központilag fogják végrehajtani a beruházást. 
Az önkormányzatot megkereste Bölcsföldi Árpád nevében a cég és személyesen tárgyaltunk velük, 
akik elmondták, hogy miről is lenne szó. Rövid a határidő. Mi elmondtuk, hogy maximálisan 
együttműködünk, de elmondtuk, hogy az idei évben már nem áll módunkban anyagi ráfordítást 
eszközölni. Sem energiánk, sem hozzáértő szakemberünk nincsen. Úgy tudunk ezzel foglalkozni, ha 
megfelelőképpen az elejétől kezdve a nyomon követésig - ami általában 3-5 év – mindenben részt 
tudnak venni. Ezt a megbeszélést követően készítettek egy anyagot, melyet szerettem volna, ha 
eljönnek és ismertetik a testülettel.  
Bemutatnám Nagy László villamosmérnököt, aki el fogja mondani, hogy mit takarna a beruházás.  
 
Nagy László JET-VILL Kft. képviselője: Köszönöm. Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait. 
Röviden ismertetném, hogy milyen lehetőség előtt az áll az önkormányzat. Egy olyan pályázati 
lehetőség nyílik meg 1-2 héten belül, amelynek már a társadalmi véleményeztetése lezárult. 
Döntően arról szól a pályázati lehetőség, hogy a Budapest és Pest megyén kívüli önkormányzatok, 
önkormányzati intézmények 100 %-os támogatás mellett a villamosenergia felhasználását 
lecsökkentsék, illetve olyan megtakarításokat érjenek el, amivel a gazdálkodásukat tudják javítani. 
A pályázati kiírás kemény feltételeket szab és szűkös határidőket.  20-50 millió Ft közötti az összeg, 
amit igénybe lehet venni támogatásként. Egy-egy intézménynél maximum 50 kVA-os rendszert 
lehet telepíteni. Természetesen meg kell vizsgálni, hogy az adott intézménynek mekkora a 
villamosenergia fogyasztása. Műszaki tanulmányt kell végezni, hogy fel tudjuk mérni az 
intézmények lehetőségeit. A pályázattal egy hosszú távú eredményt lehet elérni. A napelemes 
rendszerekkel jelenleg 20-25 éves energiamegtakarítás érhető el. Ezekre a rendszerekre teljesítmény 
garanciát kell vállalni, ami 25 év. Ez azt jelenti, hogy a telepített rendszernek 25 év múlva 
minimum 80 %-os hatásfokkal kell üzemelnie. Például egy 35 KWp rendszer esetén el lehet érni az 
évi 1,5 millió Ft-os megtakarítást.  
Ez a pályázat nagyon jó lehetőség arra az önkormányzatoknak, hogy anyagi ráfordítás nélkül egy 
korszerű energiamegtakarítást biztosítson akár az összes intézménye esetében.  
Mi abban tudunk segíteni az önkormányzatnak, hogy elvégezzük a műszaki felmérést, mely alapján 
meg tudjuk mondani, hogy az egyes intézmények esetében mekkora az a volumen, amit el lehet 
érni, a pályázati lehetőséget milyen szinten lehet kihasználni. Illetve tudjuk segíteni az 
önkormányzatot egy pályázatíró céggel, mely elkészíti a pályázatot, így az önkormányzatot nem 
terheli költséggel.  
Az átadott tájékoztatóban a rendszer főbb kritériumai, elemei és az elérhető előnyei kerültek 
felsorolásra.  
Röviden ennyit szerettem volna mondani. Kérdezem, hogy a tájékoztatóm elegendő-e? 
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Gáncs István polgármester: Véleményem szerint igen. A számunkra egyik fő tényező elhangzott, 
hogy anyagi ráfordítást részünkről nem igényel. Nagy Úrnak elmondtam, hogy a pályázat megírását 
tekintve kapacitásunk nincs. E pályázat esetében is kell majd közbeszerzést kiírni. Ha az 
intézményeink a paramétereik alapján megfelelnek az előírásoknak, akkor szerintem nincs akadálya 
a pályázat benyújtásának. A pályázatíró a lebonyolítást maximálisan végzi, tehát nem nekünk kell 
elutazni, hanem ők jönnek. Természetesen az általa kért adatokat megpróbáljuk maximálisan 
megadni. A közbeszerzési része az egy másik dolog. Nem ismerünk más olyan cégeket, akik 
elvégezik, illetve nem is kerestek meg minket. Tudomásunk van róla, hogy nem ebből a pályázati 
forrásból már városok nyertek az intézményeikre, ha jól tudom Bonyhád is.  
A kivitelezés hatékonysági foka nagyon fontos, mivel 20-25 évre szóló döntéstől van szó. Olyan 
elemek legyenek felszerelve, amelyek hatékonysága 10 év múlva nem csökken le 30 %-ra, aztán 
kidobásra kerülne. Erről egy pár gondolatot mondhatna. 
Aztán esetlegesen nyertes lesz-e a pályázatunk az a jövőben dől el.  
 
Nagy László JET-VILL Kft. képviselője: A cég, akit képviselek a JET-VILL Kft. 4 éve foglalkozik 
ezzel az üzletággal, ennek az üzletláncnak vagyok a vezetője. Mi nagy figyelmet fordítunk arra, 
hogy az általunk elkészített, illetve a javasolt rendszerek hosszútávon stabilan és megbízhatóan 
üzemeljenek. Azt mindenféleképen tudom javasolni és garantálni, hogy az általunk betervezett 
rendszerek vagy az általunk javasolt rendszerek általában a világ napi rendszerei színvonalának a 
felső rétegét képviselik.  
Ennél a pályázatnál 5 éves nyomon követés van, nagyon szigorú feltételekkel. Az 5 év alatt a 
kivitelezett napelemes rendszer termelési adatait kell nyomon követni, le kell jelenteni és garanciát 
kell vállalni arra, hogy az adott rendszer a törvényben megadott értékeknek megfelelő. Nagyon 
szigorú garanciális és termelési feltételeknek kell eleget tenni. Általában a világ vezető 10 napelem 
gyártójától szoktuk javasolni a termékeket, ahol megfelelő garancia és háttér van arra, hogy a vállalt 
20-25 éves élettartamot nagy biztonsággal fogják teljesíteni.  
 
Gáncs István polgármester: Egy kérdésem lenne. Ha az intézményeinket megfelelőképen tudják 
felruházni a technológiával és visszatermelnek a rendszerbe, akkor egy ilyen kaliberű településnél 
mi az az összeg, ami megtakarítható például az első három évben? 
 
Nagy László JET-VILL Kft. képviselője: Éves szinten is tudok erre mondani számadatokat. Ha az 5 
intézménynél összejön 50 kVA-nyi olyan beépíthető napelemes rendszer, ami az 5 intézménynek a 
fogyasztását gyakorlatilag kompenzálja, akkor éves szinten kb. 2,5 millió forintos villamos energia 
megtakarítás érhető el. Tehát az önkormányzatok esetében a villamos energiára betervezett 
költségekből ennyi pénz megmarad. Ideális esetben - a pályázat is úgy szól -, hogy az 
önkormányzat nem egy profit orientált szervezet, ezért nem tervezhetünk szabadon napelemes 
rendszereket csak annyit amennyit az adott intézmény felhasznál. A cél az, hogy az adott 
intézménynek a villamos energia fogyasztását olyan szintre csökkentsük le vagy akár kompenzáljuk 
ki nullára. Ez egy olyan műszaki feladat, hogy olyan rendszert kell tervezni, amely az éves villamos 
energia fogyasztást kompenzálja. Ettől kezdve nem is fog megjelenni az önkormányzatnál havi 
villamos energia számla, hanem olyan szerződést kell kötni az áramszolgáltatóval, ami éves energia 
szaldót jelent. Ez azt jelenti, hogy az éves megtermelt illetve az elfogyasztott villamos energiát 
évente egyszer ütközteti az áramszolgáltató és csak a különbözetet kell kifizetni. A fogyasztást 
normál tarifával, a többlettermelést – hogy ne legyen késztetve az önkormányzat kereskedelmi célra 
– nagyon minimális tarifával lehet érvényesíteni. Nem célja a pályázatnak, illetve az 
áramszolgáltató sem fizet annyival többet, hogy megérje kereskedelmi célú többlet energiatermelést 
kiépíteni.  
 
Gáncs István polgármester: Mikor kapjuk meg azt a tájékoztatást, hogy Tengelic indulhat-e a 
pályázaton vagy sem, érdemes vagy sem? 
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Nagy László JET-VILL Kft. képviselője: Vélhetően, ha megkapjuk a szükséges adatokat, akkor 
meg tudjuk mondani, hogy eléri-e az intézmény fogyasztása azt a teljesítmény határt, amely 
kielégíti a pályázati lehetőséget. Amennyiben eléri, akkor a pályázat megnyitását követően 30 napig 
lehet benyújtani a pályázatot. Ezért lenne fontos egy testületi határozat a pályázaton való részvételi 
szándékról. Ezáltal megnyílik az a lehetőség, hogy a pályázat bírálata szempontjából plusz pontokat 
lehet szerezni. Plusz pontokat lehet szerezni még az áramszolgáltatói hozzájárulással, lebonyolított 
kivitelezői versenyeztetéssel is.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a pályázaton való részvétel támogatását. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
61 /2014. (VI.24.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a KEOP-2014-4.10.0/N 
konstrukcióhoz tervezett napelemes rendszerek kiépítésére benyújtandó pályázatot, és pályázat 
nyertessége esetén megbízza a Vanessia Magyarország Kft.-t a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával.  
 
2. A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat sikeressége esetén megvalósítja a beruházást, 
valamint a fenntartási időszakban üzemelteti azt. A pályázat támogatási intenzitása 100%. 
 
3. A pályázatban szereplő megvalósítási helyszínek a következők: 
1. Orvosi rendelő Tengelic Rákóczi u.8. hrsz: 171 
2. Óvoda Tengelic Aradi u.6.  hrsz: 490 
3. Polgármesteri Hivatal Tengelic Rákóczi u.11. hrsz: 288 
4. Faluház Tengelic Petőfi u.9. hrsz: 487 
5. Sportcsarnok hrsz: 291/3 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Barabás 
Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az első módosítás nem sok tételt tartalmaz. Mivel változott 
a beszámolás rendje, ezért az idei évtől többször lesz költségvetés módosítás. Az első módosítás 
tartalmazza az első 4 hónapban a dolgozók részére kifizetett bérkompenzáció és járulékainak az 
összegét, amely 528 e Ft-os előirányzat módosítást jelent. Ez az önkormányzat, a hivatal és az 
óvoda dolgozóinak a juttatását tartalmazza.  
Az idei évben három választást kell lebonyolítani. Az elsőre az országgyűlési képviselők 2014. évi 
választásának lebonyolítására 705 e Ft-ot kaptunk, mely a személyi és a dologi kiadásokat fedezte.  
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Az idei évre átkerült a tavalyi évben elnyert és megvalósított JETA pályázat elszámolása. Mely 
pályázaton 4 733 Ft-ot nyertünk az önkormányzat konyhájának felújítására.  
Ezeket tartalmazza az első költségvetés módosításunk. Így a kiadási és bevételi főösszegünk 
300 604 e Ft-ra módosult.  
 
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  
 

8/2014. (VI.26.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.7.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2014. (VI.26.) számú rendeletet.  
 
 
3./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 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: Az idei évben hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről és eljárási 
rendjéről szóló törvény, amely egyúttal hatályon kívül helyezte az 1998. évi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről szóló törvényt, valamint az önkormányzati törvény népszavazásra vonatkozó 
részét. Mivel az új törvény részletesen szabályozza a népszavazás kezdeményezését és az eljárás 
rendjét, ezért a helyi önkormányzatoknak egyetlen dologban ad felhatalmazást ez törvény méghozzá 
azt, hogy rendeletben kell meghatározni az önkormányzatoknak a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. Azt is kimondja a jogszabály, hogy ez a 
szám nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál és nem lehet több a huszonöt 
százalékánál.  
A rendelet-tervezet közzétételre került társadalmi egyeztetés céljából az észrevételek megtételére 
nyitva álló határidőben vélemény nem érkezett. A javaslat 20 %-ban határozza meg a 
választópolgárok számát, ami jelenleg 375 fő. Az előterjesztés készítésekor 1875 fő volt a választó 
polgárok száma a településen. A jelenleg hatályos rendelet azt mondja ki, hogy 300 fő 
választópolgár kell ahhoz, hogy elinduljon egy helyi népszavazási eljárás. Mivel nem tudjuk, hogy a 
következő években mennyi lesz a választópolgár a településen, ezért a rendelet-tervezetben %-os 
arányt szerepeltetünk.  
Ez csak az egyik része a rendelet-tervezetnek. A másik része módosítja az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló rendeletet, mivel szerepel benne néhány § a helyi népszavazásról. 
Itt szerepel még a népi kezdeményezés is, melyet az új törvény megszűntetett.  
A tervezetet az alábbiak még módosítani kell mivel a 4. §. (1) bekezdése így szól: „(1) E rendelet 
2.§-a a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.” Ebben módosítani kellene a 2.§-t a 
3.§-ra.  
Az új rendelettel az önkormányzat helyi népszavazásról és népi kezdeményezéséről szóló rendeletét 
is hatályon kívül helyezi  
 
Gáncs István polgármester: Legutoljára Jánosmajor és még három település másik településhez való 
csatolásakor volt népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása. 
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Köszönöm. Javasolom a rendelet-tervezet elfogadását. 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a módosított rendelet-
tervezetet. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  
 

9/2014. (VI.26.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló önkormányzati rendeletet a módosítással.  
 
 
4./ Döntés a Móra Ferenc és az Óvoda utca felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
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.  
Mint már ismeretes Tolna Megyében egyedül Tengelic kapta meg első körben az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatását, amely 
44 millió forint. Szerettük volna a legnagyobb értékű ingatlanunk, azaz a sportcsarnok tető 
felújítását elvégezni, de ez sajnos nem felelt meg az előírásoknak. Illetve Szőlőhegyen, 
Felsőtengelicen járdát és utat építeni, ami szintén nem felelt meg az előírásoknak, mivel csak a 
településen belterületén lehet elvégezni a fejlesztést. Ezért a Móra Ferenc utca útépítési és az Óvoda 
utca útburkolat megerősítési munkálataira fog sor kerülni. Az előbbi építési engedély köteles, az 
utóbbi nem. Az engedélyezés során kiderült, hogy az út építése magántulajdonban lévő ingatlanokat 
is érinteni fog. Ezen ingatlanokból meg kell vásárolni adott területeket az önkormányzatnak. Ez az 
eljárás már folyamatban. Valószínűleg a közbeszerzési eljárás megindításáig nem fog sor kerülni 
adás-vételi szerződés megkötésére csak hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése fog megtörténni. a 
hozzájárulásokat már megkaptuk már csak papír formájában kell elkészíteni.  
A 44 millió forintba a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének költségeit nem lehet elszámolni. 
Ennek az összege eddig meghaladja a 2,6 millió forintot. Ezen felül még plusz költségek is lesznek 
– kb. 500 e Ft-ot fognak kitenni - , mint például engedélyezési eljárási díj, tulajdonosoktól való 
földvásárlás stb.  
Az építési engedély megléte feltétele, hogy megindítsuk a közbeszerzési eljárást. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, mondjon pár mondatot a közbeszerzésről. 
 
 Tolnai Lászlóné jegyző: Azért kellene most egy döntést hozni a közbeszerzésről, hogy ne fussunk 
ki a határidőből. Úgy gondoltuk, hogy nem fogja a közbeszerzést az engedélyhez kötni a hatóság, 
de azt a tájékoztatást kaptuk, hogy meg kell várjuk a hatóság engedélyezését. Viszont jó lenne a 
közbeszerzést elindítani, mivel a hatósági engedélyezés valószínűleg augusztus elején érkezik meg. 
És ha akkor döntünk a közbeszerzés indításáról, akkor az építkezéssel kicsúszunk a határidőből. 
Ezért most egy olyan határozatot kellene elfogadni, hogy az építési engedély jogerőre emelkedését 
követően indítja el a testület az eljárást. Hogyha megjön az engedély, akkor ne kelljen egy 
rendkívüli testületi ülést összehívni.  
A közbeszerzési értékhatárt, amely 15 millió forint, jóval meghaladja ez a beruházás így a 
közbeszerzés kiírása mindenképp szükséges. A javaslat az lenne, hogy nyílt eljárásban három 
gazdasági szereplőt keresnénk meg.  
Ezek alapján most egy felhatalmazásra lenne szükség, hogyha minden a rendelkezésre áll, akkor 
megindíthassa a közbeszerzést a polgármester.  
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Gáncs István polgármester: A lakosoktól szeretnénk kérni a türelmüket a majdani munkavégzés 
idején. A munkálatok során várhatóan nem lehet majd gépjárművekkel behajtani az utcába. 
Kérném, előre gondolják át, hol fogják tárolni az autóikat ezen időszak alatt.  
Javasolom a közbeszerzés megindítását és az ajánlattételi felhívás elfogadását.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
62 /2014. (VI.24.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Útburkolat megerősítés és útépítés 
Tengelic Községben„  tárgyú - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122/A. § 
(1) bekezdése alapján - közbeszerzési eljárást indít a Móra Ferenc utca útépítési engedélyének 
jogerőre emelkedését követően.   
 
2. A képviselő-testület az ajánlati felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: az útépítési engedély jogerőre emelkedését követően az ajánlattételi felhívás közzétételére  
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
5./ A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Különösebb hozzáfűznivalóm nincs. Huber Péterné óvodavezetőt kérdezném, hogy neki van-e: 
 
Huber Péterné óvodavezető: A táblázatban, mely a gyermekek várható létszámát tartalmazza 
nincsenek szerepeltetve a sajátos nevelési igényű gyermekek, ami plusz hat főt jelent. 2 gyermeket a 
csoportlétszám számításánál 3 főként, 2 gyermeket 2 főként kell figyelembe venni.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Az előterjesztés alapján javasolom a 2014/2015-ös nevelési 
évben 3 óvodai csoport indítását.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt 
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
63 /2014. (VI.24.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva úgy határozott, hogy a 
Tengelici Mézeskalács Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évre indítható csoportok száma 3 
(három). 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 
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6./. Döntés a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és a támogatási kérelem elutasítását javasolta.  
Az idei évben Pálfán rendezik meg a megyei polgárőr találkozót, melynek megszervezéséhez 
kérnek anyagi támogatást. A helyi polgárőr egyesület részére évi 100 e Ft támogatást nyújt az 
önkormányzat. A megyei rendezvény támogatását nem javasolom, ugyanakkor, ha a helyi 
polgárőrök igénylik, akkor a tanyagondnoki buszt biztosítani tudjuk a részükre a találkozón való 
részvételhez.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt 
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
64 /2014. (VI.24.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek 
Szövetsége részére, a XIV. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó megrendezéséhez támogatást nem tud 
biztosítani. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
7./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi pontban határozatot kell hozni az óvoda 
részvételének támogatásáról az óvodatej programban. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden 
testületi tag megkapta. A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és azt elfogadásra 
javasolta. Az első félévben 39 363 Ft önerőt biztosított az önkormányzat, várhatóan ennél kicsit 
többe fog kerülni a második félév. Nem látom akadályát, hogy az óvodatejhez szükséges önerőt az 
önkormányzat biztosítsa a költségvetéséből. Javasolom a programban való részvételt és a szükséges 
önerő biztosítását.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt 
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
65 /2014. (VI.24.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 1-től 2014. december 19- ig 
tartó időszakban a 113/2013.(XII.10.) VM rendelet előírásainak megfelelően biztosítja a Tengelici 
Mézeskalács Óvodában a gyermekek ingyenes óvodatejjel való ellátását. 
2. A képviselő-testület a program lebonyolításához szükséges önrészt biztosítja az önkormányzat 
2014. évi költségvetése terhére. 
 
Határidő: 2014. október 1. 
Felelős: polgármester 
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Gáncs István polgármester: A következő döntést a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának előző módosításának hatályba lépésének módosítása tárgyában kell meghozni. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A szóban forgó módosítást áprilisban fogadta el a képviselő-testület. A 
megállapodás hatályba lépésének dátumaként 2014. július 1-je lett elfogadva viszont a működési 
engedélyezés ezen a határidőn túl fog csúszni, így nem léphet hatályba ezzel a dátummal a 
megállapodás. Ezek alapján szükséges egy határozat arról, hogy a hatálybalépést 2014. július 1. 
helyett 2014. szeptember 1-re módosítsa a testület. 
 
Gáncs István polgármester: Javasolom a megállapodás hatályba lépésének módosítását 2014. 
szeptember 1-re. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt 
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
66 /2014. (VI.24.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 
45/2014.(IV.29.) Kt.h számú határozattal elfogadott 19. számú módosítása hatályba lépése napjának 
2014. július 1. napról 2014.szeptember 1. napjára történő módosításával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Határozatot kell hozni az egészségügyi alapellátás fejlesztése című 
pályázat benyújtásával kapcsolatban. A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolta.  
Ennek a pályázatnak a keretén belül sor kerül eszközbeszerzésre a védőnői szolgálat, a háziorvos és 
az iskola orvosi szolgálat részére. Illetve az épületen belül többek között nyílászáró cserét, 
vizesblokk felújítást, váróterem átalakítás tervezünk. Akadálymentes parkoló kerül kialakításra. A 
pályázat összköltsége 26 534 356 Ft. Ez 100 % pályázati forrásból kerül finanszírozásra, tehát az 
önkormányzatnak nem kell hozzátennie semmit.  
Nem az önkormányzat készíti a pályázatot, hanem egy cég, aki elvállalta a pályázat megírását. A 
pályázatírás díja 100 e Ft lesz.  
10-60 millió forint összegre lehet pályázni. Ha nem lesz sikeres ez a pályázatunk, akkor egy másik 
pályázaton szeretnénk az ebben a pályázatban beadott elemeket megvalósítani. Akármelyik 
pályázattal nyerünk, közbeszerzést mindenképpen ki kell írjunk majd, az összeg nagysága miatt. Ezt 
a pályázatíró cég fogja bonyolítani. A pályázat elkészítése során az orvos és a védőnő 
együttműködött velünk. Az általuk javasolt eszközöket beépítettük a pályázatba. Az épületről kellett 
készíttetni tervrajzokat.  
Ha nyertes lesz a pályázatunk 12 hónap áll a rendelkezésünkre a megvalósítás tekintetében. Idén 
már nem szeretnénk a beruházást elkezdeni. 
Javasolom a pályázat benyújtását. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 



12 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
67 /2014. (VI.24.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a DDOP-3.1.3/G- 14 
kódszámú az egészségügyi alapellátás fejlesztése című pályázati felhívásra háziorvosi és védőnői 
szolgálat eszközbeszerzésére valamint a Tengelic Rákóczi u. 8. szám alatt lévő orvosi rendelő 
épületének felújítására.  
 
2. A pályázat 26.534.356.-Ft összköltségét a képviselő-testület 100%-ban pályázati forrásból 
kívánja finanszírozni tényleges önkormányzati önerő nélkül. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.   
 
Határidő: 2014. június 26. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
A következőkben több rövidebb tájékoztatást szeretnék adni, különböző témákban. 
 
Mint tudják a képviselők nemrégiben vízhiány volt a településen. A négyes víztermelő kút 
meghibásodott, iszapot hozott fel, mely előreláthatólag zavart okozott volna a nyári időszakban a 
vízellátásban. A meghibásodott kutat a jelenlegi szolgáltató a Dunaág Kft. helyettesített egy 
pótkúttal. Az előrelátható gondok elkerülése érdekében a víztermelő kút megfelelő műszaki 
állapotba helyezését kértük. A munkálatok lebonyolításába bekapcsolódott a katasztrófavédelem. 
Erre azért volt szükség, mivel minden esetben, amikor a vízbázishoz kapcsolódó munkálatokat 
végeznek, azt jelentenie kell az ÁNTSZ-nek, ők pedig jelentik a katasztrófavédelemnek. A kút 
műszaki javítása megtörtént és újra üzemel a négyes kút. A félreértések elkerülése végett volt 
szükség erre a tájékoztatóra.  
 
A tanyagondnoki busz közbeszerzési eljárásán már túl vagyunk. Eddig úgy volt, hogy a meglévő 
tanyagondnoki buszunkat a nyestes cég átveszi 2 000 e Ft-ért. Úgy változott a helyzet, hogy a P-
Autocity mégsem venné át az autót, hanem magánszemélynek kellene eladnunk. A magánszemély 
részére azonban nem 2 000 e Ft-ért értékesítenénk, hanem 2 000 e Ft + ÁFA-ért vagyis 2 540 e Ft-
ért. Várjuk a magánszemély visszajelzését. Amennyiben az érdeklődő visszalép megpróbáljuk 
használtautó kereskedésen keresztül értékesíteni a buszunkat. 
 
Gáncs Tamás képviselő: Abban szívesen segítek, hogy a hirdetést ingyen fel lehessen adni. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm.   
 
A Kossuth 114. szám alatti ház lakói megkerestek bennünket, hogy vegyük meg a házukat az ott 
lakók mellett még 10 tulajdonosa van az ingatlannak, úgyhogy az adás-vétel nem lesz egyszerű. 
Ezzel kapcsolatban megkerestünk egy ügyvédet, aki el is vállalta az adás-vételi szerződés 
elkészítését. A jelenleg házban lakókkal nincs különösebb gond csak a hozzájuk érkező rokonokkal. 
Nemrég is ide költözött hozzájuk egy sok gyermekes család, akiket a rendőrség közbenjárásával 
Faddra költöztettek. Mivel innen indul ki a szabálysértések és bűncselekmények egy része, 
szeretnénk ezt a gócpontot megszüntetni. Az ügyben a tárgyalások folyamatban vannak.  
Tájékoztatni szeretném a testületi tagokat, hogy a szőlőhegyi ravatalozó felújítása folyamatban van, 
ha minden igaz ezen a héten csütörtökön befejezésre kerül. Ez egy kb. 1,5 millió forintos beruházás. 
A ravatalozó előterének, a tetőrész egy részének, illetve a külső belső felújítása történik meg.  
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Egyre nehezebben tudjuk a lakosok által elvárt vagy megszokott minőségben rendben tartani a 
közterületeket, közparkokat. A tavalyi évhez képest 19 fő közfoglalkoztatott helyett 5 főt tudunk 
idén foglalkoztatni. Kivétel volt a tavaly kezdődött kompetencia képzésen résztvevők, de velük sem 
jutottunk előrébb, mivel javarészt képzésben vettek részt és nem dolgoztak. A munkák elvégzése 
érdekében a mezőőr is végzett más feladatokat a sajátján kívül, illetve foglalkoztattunk 
fűkaszásokat megbízási díj ellenében. Az időjárás tette szükségessé ezeket a feladatokat.  
 
A Zöld út átadása megtörtént. Jelenleg az elszámolási időszakban vagyunk, melynek lezárulta után 
kapjuk meg a támogatási összeget. Az iskolából már szerveztek az útvonalra kirándulást, melyet 
meg is köszönnék. Szeretném, ha továbbra is az iskolából és az óvodából is évente legalább egyszer 
szerveznének programot a gyermekeknek a túra útvonalra. Az útvonal végig ki van táblázva, nem 
lehet eltévedni. Nagyon jó információs táblák lettek kihelyezve. Két információs pont van, az egyik 
a Hotel Orchidea recepciója 0-24 órában, ahol térképeket lehet kérni, illetve útbaigazítást, a másik 
pedig a Faluház nyitva tartási időben.  
Az erőmű beszámolók és jelentések megtörténtek. Az erőműtől és az RHK Kft-től időben 
megkapjuk a támogatásokat, melyek beépített módon kerülnek felhasználásra. A 3T Civil Szervezet 
szervezésében a hétvégén biciklitúrán vehettek rész a lakosok az erőmű tájékoztató és 
látogatóközpontjába, illetve az atomenergetikai múzeumba.  
 
Az erőmű támogatásával fog jövő héten utazni a képviselő-testület egy hétre Erdélybe. Az erőmű 
biztosít egy 9 fős mikrobuszt, innen vesszük igénybe a szolgáltatást az önkormányzat részéről 
üzemanyag térítéssel egybekötve. Valamint a képviselők a kinttartózkodásukat a tiszteletdíjukból 
finanszírozzák. Az önkormányzat költségvetését nem terheli ez az utazás.  
 
Jövőre szeretnénk az iskolás gyermekeket másik TEIT településen táboroztatni minimális szülői 
pénz hozzáadásával. Olyan TEIT településeken, ahol vannak kulcsos házak, hétvégi házak és az 
osztályoknak lehet programot szervezni. Akár a Duna túloldalán lévő TEIT településre. Illetve mi is 
fogadnánk másik TEIT településről a gyermekeket. Ez egyenlőre egy kezdeményezés. Más 
társulásoknál ez már működik például Bátaapáti és környékén, elfogadható színvonalon mind 
gyermek mind nevelő szempontjából.  
 
Az atomerőmű bővítésével kapcsolatosan minimális információval rendelkezünk. A napi sajtóból 
lehet értesülni, hogy haladnak előre a dolgok. Úgy gondolom számottevően változás a 2015-1-os 
évben várható, előkészítési folyamatban van. Egyenlőre úgy gondoljuk, hogy azon szerződéseket 
melyeket az erőmű és az RHK Kft. a TEIT-es településekkel kötött, nem befolyásolják. Viszont az 
önkormányzatok és ezáltal a polgármesterek, képviselők összetétele nagymértékben fog változni 
2014. októberében, amikor is lesznek a helyhatósági választások. Újra össze kell állniuk a TEIT 
településeknek, mely egy új kihívás lesz, viszont ez a szerződéseket nem érinti. Az, hogy hogyan 
fog felépülni a TEIT társulás az változni fog.  
 
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
zárt ülésen folytatja. 
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    Gáncs István         Tolnai Lászlóné 
    polgármester               jegyző 


