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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 
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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án megtartott 
rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kajsza Béla    alpolgármester 

Bátainé Réti Márta   képviselő 
Gáncs Tamás József   képviselő  
Kászpári György   képviselő 
Szijártó József    képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
   Tolnai Lászlóné   jegyző 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

Jilling Tibor    képviselő 
    
 
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. 
 
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselő-
társaimat. 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:         Előterjesztő: 
        
1./ „Útburkolat megerősítés és útépítés Tengelic Községben„ tárgyú   Gáncs István    
      közbeszerzési eljárással kapcsolatos  dokumentáció és     polgármester 
      szerződés-tervezet jóváhagyása    
 
2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól   Gáncs István 
     szóló 21/2012(XII.15) önkormányzati rendelet módosítása   polgármester  
 
3./ Az önkormányzat tulajdonában lévő személygépjármű értékesítése   Gáncs István 

polgármester 
 
4./ Egyebek          Gáncs István 
           polgármester 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A 
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 
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Napirend tárgyalása:  
 
1.„Útburkolat megerősítés és útépítés Tengelic Községben„ tárgyú közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos  dokumentáció és szerződés-tervezet jóváhagyása   
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A közlekedési felügyelőség megküldte az útépítésre vonatkozó építési engedélyt, így megindítható 
a közbeszerzési eljárás. Mivel már döntés született az eljárás megindításáról az engedély 
birtokában, viszont arról nem döntött a képviselő-testület, hogy melyik három gazdasági 
szereplőnek küldjük el az ajánlattételi felhívást. Egyidejűleg dönteni kellene arról is, hogy a csatolt 
vállalkozási szerződés tervezetet elfogadják-e a képviselők. A három gazdasági szereplőt az 
előterjesztés és a határozati javaslat tartalmazza.  
Javasolom az anyagban szereplő három vállalkozásnak kiküldeni az ajánlattételi felhívást, valamint 
a vállalkozási szerződés tervezet 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 
72 /2014. (VIII.08.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Útburkolat megerősítés és útépítés 
Tengelic Községben„ tárgyú közbeszerzés ajánlati felhívását  az alábbi gazdasági szereplők részére 
megküldi: 
P-R Útépítő Kft. 
7624 Pécs, Napvirág u. 4. fsz.2. 
TIMPANON P+P Kft. 
2459 Rácalmás, József A. u.2. 
VIA-PONT-DUNA Kft. 
2423 Daruszentmiklós, Akácfa u. 9. 
 
2. A képviselő-testület a kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést a 
határozat  melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 
 
Határidő: 2014. augusztus 8. – az ajánlattételi felhívás közlésére  
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(XII.15) 
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 Tolnai Lászlóné 
jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza a vagyonátruházás 
szabályait, melynek értékhatára ingatlan esetén 3 millió forint, ingóság esetén 1 millió forint. A 
költségvetési törvény 25 millió forint értékhatárban állapítja meg a versenyeztetés nélküli 
vagyonátruházás értékhatárát. Ez alapján a piaci árakat tekintve a rendeleti értékhatárok már 
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alacsonyak, így javasoljuk azok megemelését. A vagyonrendelet módosításáról szóló tervezetben az 
ingatlan esetén nettó 5 millió forint, ingó dolog esetén nettó 3 millió forint értékhatár felett csak 
versenyeztetés útján lenne értékesíthető az önkormányzati vagyon. 
 
Gáncs István polgármester: 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:  
 

10/2014. (VIII.11.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 21/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2014. (VIII.11.) számú 
önkormányzati rendeletet.  
 
 
3./ Az önkormányzat tulajdonában lévő személygépjármű értékesítése            
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A múlt héten megérkezett az új tanyagondnoki gépjármű, így a meglévő Opel Vivaro típusú 
személygépjárművet szeretnénk értékesíteni. Az új busz forgalmazója P’-AutoCity csak bruttó 2 
millió Ft-ért számította volna be a régi gépjárművet, viszont az Áfa befizetése után nettó 1 574 800 
Ft-ot kaptunk volna. Erre tekintettel megpróbálnánk a piacon értékesíteni bruttó 2 540 000 Ft-ért.  
Javasolom a gépjármű értékesítését bruttó 2 540 000 Ft-ért. 
 
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 
73 /2014. (VIII.08.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat tulajdonában lévő Opel 
J7 Vivaro típusú LGU 113 rendszámú személygépjárművet 2.000.000.-Ft + ÁFA eladási áron 
értékesíti. 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
 
 

kmft 
 
 

    Gáncs István         Tolnai Lászlóné 
    polgármester               jegyző 


