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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án 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 

Huber Péterné    óvodavezető 
Szinger Árpád    Tengelici Polgárőr Egyesület elnöke 

    
 
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:  
- 61/2014. A képviselő-testület támogatta napelemes rendszerek kiépítésére vonatkozó pályázat 
benyújtását, és megbízta a Vanessia Kft-t a feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolításával. 
A határozatot a Kft-nek elküldtük, a feltételes közbeszerzést lefolytatták. A pályázat benyújtásának 
határideje 2014. augusztus 21. 
 
- 62/2014. A képviselő-testület útburkolat megerősítés és építési munkák elvégzésére közbeszerzési 
eljárás indítását határozta el, a Móra F. utca útépítési engedélyének megadását követően. Az 
útépítési engedély megérkezett a közbeszerzési dokumentációt 2014. augusztus 11-én a három 
gazdasági szereplőnek megküldtük. 
 
- 63/2014. A képviselő-testület határozata értelmében a Tengelici Mézeskalács Óvodában a 
2014/2015-ös nevelési évben három csoport indul. Az erről szóló határozatot az óvodavezetőnek 
elpostáztuk. 
 
- 64/2014.  A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 
részére a megyei polgárőr találkozó megrendezéséhez támogatást nem biztosít. A határozat a 
Szövetség részére elküldve. 
 
- 66/2014.  A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 
társulási megállapodásának 19. számú módosítása 2014. július 1. napja helyett 2014. szeptember l. 
napján lépjen hatályba. A döntésről a kistérségi társulást értesítettük. 
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- 67/2014.  A képviselő-testület a háziorvosi és védőnői szolgálat eszközbeszerzésére és az orvosi 
rendelő épületének felújítására a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében pályázat benyújtásáról 
döntött. A pályázat benyújtásra került. 
 
 - 68/2014.  A képviselő-testület Parrag Jánosné dajka közalkalmazotti kinevezését 2015. augusztus 
31. napjáig meghosszabbította. A határozatot a közalkalmazott megkapta. 
 
- 69/2014.  A képviselő-testület Tóthné Megyer Katalin dajka közalkalmazotti kinevezését 2015. 
augusztus 31. napjáig meghosszabbította. A határozatot a közalkalmazott megkapta. 
 
- 70/2014.  A képviselő-testület Tivadar Tünde óvónő közalkalmazotti kinevezését 2015. augusztus 
31. napjáig meghosszabbította. A határozatot a közalkalmazott megkapta. 
 
- 72/2014.  A képviselő-testület kijelölte azt a három gazdasági szereplőt, akinek megküldésre kerül 
az „Útburkolat megerősítés és útépítés Tengelic községben” tárgyú közbeszerzés ajánlati felhívása. 
Az ajánlati felhívást megküldtük a vállalkozásoknak. 
 
- 73/2014. A képviselő-testület értékesítésre kijelölte az Opel Vivaro személygépjárművet bruttó 
2.540.000.-Ft eladási áron. Az adásvételi szerződés megkötésre került a személygépjárművet az új 
tulajdonos már elvitte. 
 
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 
74/2014. (VIII.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 61/2014., 
62/2014., 63/2014., 64/2014., 66/2014., 67/2014., 68/2014., 69/2014., 70/2014., 72/2014., 
és az 73/2014. 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 Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által kiírt pályázat 
ügyében kell dönteni, illetve Paks Város köztisztaság fenntartásáról szóló rendeletét kell 
véleményezni. 
 
A polgármester a napirendre az alábbi javaslatot teszi: 
 
Napirendi javaslat:         Előterjesztő: 
        
1./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról     Szijártó József     
                bizottság elnöke
                   
2./ Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról       Gáncs Tamás József 
                bizottság elnöke
                 
3./ Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről     Szinger Árpád 
           elnök  
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4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről   Tolnai Lászlóné     
                jegyző  
                   
5./ Beszámoló a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2013/2014. évi nevelési év Huber Péterné 
      tevékenységéről                    óvodavezető 
  
6./ Fadd Nagyközség településrendezési terve 4. számú módosításának előzetes Gáncs István 
     véleményezése          polgármester 
 
7./ Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Gáncs István 
     Társulás 2013. évi elszámolása       polgármester 
 
8./ Tulajdonosi hozzájárulásról döntés      Gáncs István 
           polgármester 
 
9./ Döntés a Tengelic Petőfi u.3. szám alatti, volt iskola épületén emléktábla Gáncs István 
     és koszorútartó elhelyezéséről       polgármester 
 
10./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása    Tolnai Lászlóné 
           jegyző 
 
11./ „Napelemes rendszer telepítése Tengelic településen” tárgyú feltételes  Gáncs István 
       közbeszerzési eljárás eredményéről      polgármester 
 
12./ Egyebek          Gáncs István 
                polgármester 
13./ 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./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról 
Előterjesztő: Szijártó József bizottság elnöke 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Szijártó 
Józsefet a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Szijártó József biz. elnök: Először is meg szeretném köszönni a polgármesteri hivatal azon 
dolgozóinak a segítségét, akik részt vettek a beszámoló összeállításában. 2012. június 1. és 2014. 
június 30-a között 21 ülésen 88 db határozatot hozott a pénzügyi bizottság. A pénzügyi bizottság 
elsődleges feladata, hogy a pénzügyi vonzattal járó feladatokat véleményezze a képviselő-testület 
előtt. A bizottságban személyemen kívül még két tag van. Jellemzésképpen elmondanám, hogy 
mindegyik határozatot egyhangúlag fogadtuk el. Ez annak köszönhető, hogy az üléshez kapcsolódó 
előterjesztéseket mindig szakszerűen előkészítve bocsájtották a rendelkezésünkre. Most már több 
éve azt mondhatjuk el, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. Az elmúlt időszakban az 
elvégzett beruházások a környéken példaértékűnek számít. Az, hogy a 2014-es évben volt és van 
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lehetőségünk további fejlesztések végrehajtására, azt az irányelvet támasztja alá, amit már 
következetesen ebben a ciklusban alkalmaz a képviselő-testület a polgármester úr irányításával, 
miszerint elsődleges a működés feltételeinek biztosítása, a stabil működés. A pályázati 
lehetőségeket körültekintően vesszük igénybe. Az elvégzett beruházások az itt élő lakosok érdekeit 
szolgálják. Bízunk benne, hogy az ilyen jellegű fejlesztéseket a jövőben is folytatni tudjuk. Meg 
szeretném köszönni a pénzügyi bizottság tagjainak és polgármester úrnak az elvégzett munkájukat, 
gratulálva az elért eredményekhez.  
 
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 
75 /2014. (VIII.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
 
2./ Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról  
Előterjesztő: Gáncs Tamás József bizottság elnöke 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.   
A napirendi pontot a szociális bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Gáncs Tamást 
a bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Gáncs Tamás biz.elnök: A szociális bizottság rendszerint havonta kétszer ülésezik. 3 tagja van, 
ketten a képviselő-testület tagjai körül kerültek kiválasztásra, a harmadik tag a helyi védőnő. Az 
ülésekre általában délután 16:30-kor kerül sor. 
2013. évben 122 ügyben hozott döntést a bizottság. A gyermekek anyagi helyzetét jól tükrözi, hogy 
2013. december 31-én 420 fő 18 év alatti lakosból, 166 fő (40 %) rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre volt jogosult. A bizottság javaslatát elfogadva, a Tengelicen lévő általános iskolába 
járó gyermekeket a tavalyi évben és az idei évben tanszercsomaggal támogatja önkormányzatunk. 
A bizottság feladata volt a személyes gondoskodás ellátási formái közül az étkeztetés 
megállapítására irányuló kérelmek elbírálása. Az étkezők száma 70 fő körül mozgott egész évben. 
2014. évtől az élelmiszer és ruhanemű támogatások juttatására Étkezési Erzsébet-utalvány és 
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában kerül sor.  
Szeretném megköszönni a szociális bizottság nevében a polgármesteri hivatal dolgozói főként a 
szociális ügyintéző munkáját az anyagok előkészítésében. Több esetben előfordult a támogatások 
megállapítása során, hogy szóváltásba kerültek a bizottsági tagok.  
Kérném, a képviselő-testületet vitassa meg a beszámolót, majd azt fogadják el. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem a 
pénzügyi és a szociális bizottság munkáját is. Mind a két bizottság sokat dolgozott. Talán a szociális 
bizottság többet „ütközött”, mivel ők napi problémákkal küzdő és némely esetben csak ezt mutató 
személyek ügyeiben kellett döntést hozzanak. Nem egy esetben történt meg, hogy megpróbálták a 
szociális bizottságot „megvezetni”. Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő szakértelem mind a két 
bizottságban jó célt szolgált.  
Javasolom a beszámoló elfogadását. 
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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 
76 /2014. (VIII.18.) számú Képviselő-testületi határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
 
Gáncs Tamás József képviselő 17:20 órakor távozott a képviselő-testület üléséről. 
 
 
3./ Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről  
Előterjesztő: Szinger Árpád elnök 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Először szeretném megköszönni a munkájukat. Úgy vélem a továbbiakban is számíthatnak a 
támogatásunkra. Az elkövetkezendő időben új alapra szeretnénk helyezni ezt a fajta civil 
szolgálatot, mivel úgy gondoljuk, hogy az önkormányzat hathatósabb segítségével több pályázati 
lehetőséget is igénybe tudna venni. Ennek elősegítésére egy komfortos helyiséget szeretnénk a 
polgárőrség rendelkezésére bocsájtani a szolgáltatóházban. Ez már készen lenne, ha a JETA által 
kiírt pályázat idei évi első fordulójában nyertes lett volna a pályázatunk. E pályázat segítségével 
szeretnénk felújítani a szolgáltatóházat. Az épület felső emeletén fog helyet kapni a polgárőrség. A 
majdani polgármesternek és a képviselő-testületi tagoknak el kell gondolkodni azon, hogy a 
polgárőrséget, hogyan tudjuk abban segíteni, hogy a lakosok számára kellemetlen dolgokat 
visszaszoríthassák.   
Átadnám a szót Szinger Árpádnak a polgárőrség elnökének. 
 
Szinger Árpád elnök: Tisztelt Polgármester Úr és Képviselők. Elkészítettük a 2013. évi munkákról 
szóló beszámolót. A tavasszal áprilisban volt az évzáró és egyben évnyitó gyűlésünk. Ez a 
beszámoló gyakorlatilag oda készült. A beszámoló valamely része részletesebb, valamely pedig 
csak pontokból áll. 15 fő a jelenlegi létszámunk. Két új tagfelvétel történt az idei év tavaszán, két 
lovas polgárőré. Az egyikük átigazolása még folyamatban van. El kell mondani, hogy ez a folyamat 
nagyon lassan zajlik a polgárőrségnél. Átlagban 151 órát teljesítettünk a 2013-as évben, ez havi 
szinten kb. 13 órára jön ki.  Egy fő volt rendőr felvétele „lóg a levegőbe”. Létszámot túlzottan nem 
szeretnénk emelni. Inkább kevesebb emberrel átláthatóan szeretnénk működni. Kb. 70%-ban 
nyugdíjas az állomány. Ennek van jó és rossz oldala is. Az a jó, hogy idős, tapasztalt emberek olyan 
dologba nem mennek bele, ami nem kellene. Irritáló dolog, hogy a játszótér környékén mik 
zajlanak. Esténként megesik, hogy találkozunk olyan fiatal személyekkel, akik azt sem tudják, hol 
vannak. Olyan megnyilvánulásokat tesznek, amelyeket normál esetben nem tesznek meg az 
emberek. Megpróbáljuk ezeket a helyzeteket a helyén kezelni. Ez sajnos a közösség problémája. 
Sajnos illegális szereket használnak. Ezek a személyek rongálnak többek között a faluban.  
Polgármester úr említette a helység kialakítását, erre kértünk céltámogatást, melyre 30 000 Ft-ot 
kaptunk, ezt már be is fektettük. Ha esetlegesen kell még, akkor megpróbálok a megyei polgárőrség 
részéről támogatást kérni. Az idei évben már kaptunk abrak támogatást a lovas polgárőröknek. A 
ruhájukra, felszerelésükre csak ígéretet kaptunk. A lovas polgárőrök számára rendeznek olyan 
megmérettetéseket, minősítéseket, ami teljesíthetetlen. Ezen rendezvényekre a lovak szállítását, a 
lovas polgárőrök jelenlétét is biztosítani kellene, amire viszont már támogatást nem kapunk. 
Viszont a minősítések elvégzése meg szükséges. Az egyik lovas polgárőrünk – Kiss Balázsnak, aki 
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lovász szakember -, mivel nincs meg az érettségije el kell végezni egy tanfolyamot. Azt nem értjük, 
hogy erre miért van szükség. De természetesen törekszünk mindennek megfelelni.  
Az idei évben is megkaptuk az önkormányzattól a 100 e Ft-os támogatást, amit most meg is 
szeretnék köszönni. Központi támogatásként 400 e Ft-ra pályázatunk. Ez az összeg úgy néz ki, hogy 
működésre és egyéb dolgok vásárlására elegendő lesz  
Folyamatban van az önkéntes tűzoltóság szervezése, de sajnos megakadtunk. Kellene egy olyan 
személyt keresnünk, aki az alapszabályt megalkotja és a cégbíróságon elintézi a jogi teendőket. 
Ehhez nekünk anyagi javak nem állnak rendelkezése. Süth Miklós a polgárőrség hivatalos 
ügyvédje. De sajnos ő nem igazán szeretné ezt a dolgot végig csinálni. Az alapszabály 
elkészítésében szeretnénk az önkormányzat segítségét kérni. Próbálkoztunk másik egyesület 
alapszabályzatát alapul venni, de az a baj, hogy egyik helyen sincs együtt a polgárőr és az önkéntes 
tűzoltó egyesület. A hivatásos tűzoltósággal szóbeli megbeszélés során maximális támogatásról 
biztosítottak. De ameddig nem lesz hivatalos az egyesület, addig nem tudunk működni, tehát 
pályázni sem tudunk. Olyan embereket szedtem össze, akik szeretnének ebben a dologban részt 
venni és tenni. Azért is szeretnénk bevezetni az önkéntes tűzoltóságot, mivel ha baj van a tűzoltóság 
20-25 percnél előbb nem tud kiérni a településre. A eszközök és a gépjármű beszerzéséhez majd a 
megfelelő lépéseket megtesszük, ha már működhetünk majd. Ha mi önkéntesek egy eset során 
mondjuk 10 percen belül kiérünk és el tudjuk kezdeni az alapokat a mentésnél, akkor már nagyon 
sokat segítettünk. Gondolok itt az emberek, állatok mentésére, a gáz, villany lekapcsolására  stb.  
Szeretném még mondani, hogy mivel Tengelic-Szőlőhegyen már nem működik a polgárőrség, 
szeretnénk kiterjeszteni a tevékenységünket arra területre is. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm a beszámolót. Az alapszabály elkészítésével kapcsolatban 
utánajárunk, hogy az ügyvédünk elkészítené-e.  
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 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
77 /2014. (VIII.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tengelici Polgárőr Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről  
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: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján évente kell 
beszámolót készíteni a hivatal tevékenységéről, melyet a képviselő-testület elé kell terjeszteni.  
A 2013. évről szóló beszámolóból néhány dolgot kiemelnék. 2013. január 1-jével felálltak a Járási 
Hivatalok. Szerencsére önkormányzatunktól kevés olyan ügy került át a járási hivatalhoz, amely 
miatt a létszám csökkentésére lett volna szükség. 2008. óta a létszám kis mértékben változott csak. 
Személyi változás most ősszel fog történni az adóigazgatási ügyintéző esetében, mivel szülési 
szabadságra megy. A pályázati eljárást már lefolytattuk, így már megvan az új ügyintéző személye. 
2013-ban még két hivatalsegédi feladatokat ellátó alkalmazottunk volt, viszont az egyikük a tavalyi 
év során nyugdíjba vonult.  
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A köztisztviselők új feladat elé néznek, mivel bevezetésre került a kötelező továbbképzés. E szerint 
minden köztisztviselőnek négy év alatt meghatározott tanulmányi pontot kell közszolgálati és 
szakmai továbbképzés keretén belül szereznie. Már van olyan köztisztviselő, aki az idei évre 
tervezett képzést el is végezte. Változott a teljesítményértékelés rendszere is. 
A hivatal működéséhez a tárgyi feltételek is biztosítottak. Legjelentősebb anyagi kiadást 2013-ban 
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása képezte.  
A beszámolóban szerepel továbbá az ügyiratforgalom és hatósági statisztika. Ezt követően kerül sor 
a polgármesteri hivatal tevékenységének bemutatására szervezeti egységenként.  
Új feladatként jelentkeztek az óvodával kapcsolatos jegyzői feladatok.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm a beszámolót. 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 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
78 /2014. (VIII.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

             
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelici Polgármesteri Hivatal 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
 
5./ Beszámoló a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2013/2014. évi nevelési év tevékenységéről 
Előterjesztő: Huber Péterné óvodavezető 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Megkérem Huber Péterné óvodavezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Huber Péterné óvodavezető: 2013. október 1-jén 56 fő gyermekkel kezdtük meg az évet és 2014. 
május 31-én 51 fővel zártuk. A beiratkozások alapján október 1-jén 41 gyermekkel kezdenénk a 
2014/2015-ös évet és várhatóan 50 főre fel fog emelkedni ez a létszám. A 2013/14-es nevelési 
évben nagyon fontos dolog volt a sajátos nevelésű igényű, a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek fejlesztése, ebben segítséget kaptunk a gyógypedagógusoktól. Fontos dolog 
volt még – ami évekkel ezelőtt nem volt ennyire folyamatos – a gyermekvédelmi feladatok ellátása. 
Ezen a területen segítséget kaptam a védőnőtől, a családgondozótól és a jegyzőtől is.  
A beszámoló összegzés részében szerepeltettem, mely feladatokat tartjuk fontosnak a következő 
nevelési évre vonatkozóan. Ezek a következőek: - az óvoda kihasználtságának fontossága, - 
gyermekek fejlesztését,- a szülők az óvoda és gyermekeik iránti érdeklősének megtartását, 
fejlesztését, - az iskolaérettségről még több tájékoztatás nyújtása, - DIFER felmérés és értékelés 
átbeszélése, - gyermekvédelmi feladatokra nagyobb  hangsúly fektetése.  
Szeretném megköszönni a polgármester úr és a képviselő-testület nevelési évben nyújtott segítségét, 
támogatását és bizalmát.   
Bízunk benne, hogy a jövőre nézve is számíthatunk a támogatásukra, mert az segíti az egész éves 
nevelő munkánkat.   
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm a beszámolót. 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 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Tengelic Község Önkormányzatának 
79 /2014. (VIII.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

             
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelici Mézeskalács Óvoda  2013/2014. 
évi nevelési év tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
6./ Fadd Nagyközség településrendezési terve 4. számú módosításának előzetes véleményezése 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve küldték meg részünkre Fadd településrendezési tervének 
módosítását. A módosítást előzetesen a szomszéd településeknek véleményezni kell. A kiküldött 
anyag tartalmazza a módosításokat, melyet meg kell vitatni, illetve dönteni kell arról, hogy részt 
kívánunk-e venni az eljárás további szakaszában.  
Én észrevételt nem kívánok tenni és a további egyeztetésre sincs szükség. Aki ezzel egyetért, kérem 
kézfeltartással jelezze. 
 
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 
80 /2014. (VIII.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Fadd Nagyközség településrendezési terve 
4. számú módosításának véleményezése” című előterjesztést megvitatta, a módosítással kapcsolatos 
észrevételt nem tesz s az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
7./ Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2013. évi 
elszámolása  
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 napirendi ponthoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Annyit elmondanék, hogy ehhez a társuláshoz a házi segítségnyújtással 
kapcsolódunk. A 2013-as évben 23 fő vette igénybe ezt az ellátást Tengelic és Tengelic-Szőlőhegy 
területén.    
2013. decemberében a záró létszám 16 fő volt. Azt még kiemelném hogy a társuláson belül  a házi 
segítségnyújtás esetében csak a tengelici ellátottak fizetnek térítési díjat.  
Az elszámolásban azt mutatták ki, hogy a bevételek nem fedezik a kiadásokat. Ez alapján a társulás 
kiadásai 1 975 663 Ft-tal meghaladták a lehívott normatíva összegét. Ezt az összeget majd a társult 
önkormányzatok között kell elosztani. Erre egy későbbi egyeztetés során kerül sor.  
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Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a Szekszárd és Környéke Szociális 
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól szóló 
beszámolójának, valamint a társulás szakmai és pénzügyi beszámolójának 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 
81 /2014. (VIII.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szekszárd és Környéke Szociális 
Alapszolgáltatási  és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól szóló 
beszámolót, valamint a társulás szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
8./ Tulajdonosi hozzájárulásról döntés 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Tulajdonosi hozzájárulást kérnek az önkormányzattól, mivel a 0123/13 hrsz-ú ( Gindli utca vége ) 
ingatlan  villamos energia ellátás korszerűsítése céljából csatlakozó kábel létesítéséhez   a közutat  
szeretnék  igénybe venni.  
Javasolom a tulajdonosi hozzájárulás megadását. 
 
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 
82 /2014. (VIII.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

             
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos  hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Simó Villamossági  Kft. (Pécsvárad) a tengelici 0123/13 hrsz-ú ingatlan villamos energia 
ellátása  építési munkáinak a műszaki leírás és nyomvonalrajz  szerinti elvégzéséhez  a tengelici 91 
hrsz-ú  közterületet  igénybe vegye.  
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
9./ Döntés a Tengelic Petőfi u.3. szám alatti, volt iskola épületén emléktábla és koszorútartó 
elhelyezéséről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Az 50 éve végzett általános iskolai tanulók nevében Kaszás Kálmánné – volt jegyzőasszony - és 
Polyákné Temesi Ágnes kérelemmel fordult a testülethez, miszerint a volt iskola épületére 
szeretnének felhelyezni egy emléktáblát.  
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A kérelem elbírálása során mérlegelni kell, hogy az évek során több ilyen kérelem is érkezhet majd 
a képviselő-testületnek címezve, ami azt jelenti, hogy több emléktábla is kikerülhet majd. Amivel 
nincs semmi probléma, csak a helyet biztosítani kell hozzá.  
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
Bátainé Réti Márta képviselő: Nekem egy olyan felvetésem lenne, hogy a táblán elegendő lenne, ha 
az idézet és az szerepelni, hogy „A TENGELICI ISKOLA ELHUNYT PEDAGÓGUSAI ÉS 
TANULÓI EMLÉKÉRE”. Ez alatt pedig külön egy kisebb táblán „AZ 50 ÉVE VÉGZETT 
TANULÓK 2014”. Ezzel el lehetne kerülni a több nagyobb tábla kihelyezését.  
 
Szijártó József képviselő:  Az elhelyezéssel kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy az épület 
egyrészt védett épület, másrészt az évek során a funkciója megváltozhat.  
Az emléktábla elhelyezését az 50 éve végzett diákok saját kezdeményezés  és pénz befizetés alapján 
készíttetik el az emléktáblát. Ettől függetlenül a későbbiek során bárki megkoszorúzhatná az 
emlékművet véleményem szerint. Úgy vélem ez egy olyan kezdeményezés, melyhez a képviselő-
testületnek hozzá kellene járulnia. A táblát úgy kellene majd elhelyezni, hogy az épület előtt álló 
szobor ne takarja el azt.  
 
Kászpári György képviselő: Szerintem akkor a szobor mellett a megközelíthetőséget biztosítani 
kellene, például járólapokkal. Lehetséges, hogy a jövőben egy osztálytalálkozó alkalmával nem a 
temetőben rónák le kegyeletüket az elhunytak előtt, hanem az emléktáblánál.   
 
Gáncs István polgármester: Javasolom az emléktábla elhelyezésének engedélyezését a határozati 
javaslatban található paraméterekkel. 
 
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 
83 /2014. (VIII.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

             
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a tengelici iskola elhunyt 
pedagógusai és tanulói emlékére az 50 éve végzett általános iskolai tanulók koszorútartót és 
emléktáblát helyezzenek el a tengelici 452 hrsz-ú, Tengelic Petőfi u.3. szám alatt található volt 
iskola épületén  a következő felirattal: 
 
„ Az erény és tudás 
Nagyobb ajándék… 
Kincsnél és nemességnél.” 
                   Shakespeare 
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
10./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
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. 
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Tolnai Lászlóné jegyző: 2014. augusztus 31-ig meg kell választani a helyi választási bizottságot. 
Az országgyűlési és az Európa parlamenti választáson nem működött ez a bizottság, viszont az 
önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásokon működnie kell. Előzetesen 
megkerestük a leendő 5 bizottsági tagot, mely során nyilatkoztattuk arról őket, hogy vállalják-e a 
tisztséget illetve arról, hogy összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn velük szemben. Az 5 főből 
3 tagot és 2 póttagot lesz. Az ő feladatok a jövő hétfővel fog elindulni. Ettől a naptól kezdve van 
lehetőség a jelölteknek ajánlóívek igénylésére. A leadott ajánlóívek alapján a bizottság a feladata a 
jelöltek nyilvántartásba vétele.  
A határozati javaslatban szerepel az 5 fő neve. A megválasztásuk esetén e héten csütörtökön 
tennék le az esküt a bizottsági tagok, illetve tájékoztatásban részesülnének a pontos feladataikról.  
 
Gáncs István polgármester: Javasolom a határozati javaslatban szereplő személy megválasztását 
helyi választás bizottság tagjainak.  
 
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 
84 /2014. (VIII.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 23.§-a alapján a helyi választási bizottság tagjainak az alábbi személyeket 
választja: 
 
Tagok: 
Bódai Jánosné               Óvoda u.2. 
Farkasné Tóth Ildikó     Kossuth u.113/C. 
Bodáné Patrik Szilvia   Gyimesi u.5. 
 
Póttagok: 
Maláti Istvánné             Rákóczi u.51/B. 
Szinger Árpád               Rákóczi u.100. 
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
11./ „Napelemes rendszer telepítése Tengelic településen” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Ezt a napirendi pontot külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Kérem, 
hogy a képviselő-testület készüljön fel a napirendi pont tárgyalására.  
 
A név szerinti szavazást követően a képviselő-testület az egyebek napirendi pont tárgyalásával 
folytatja munkáját.  
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12./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi pontban meg kell tárgyalni a Szolgáltatóház 
felújításáról szóló pályázat benyújtását. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag 
megkapta. A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.  
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által kiírt pályázat I. fordulójában a Szolgáltatóház 
felújítására nem nyert támogatást önkormányzatunk, ezért ugyanazokkal a feltételekkel 
benyújtanánk a pályázatot a pályázati rendszer II. fordulójában. A pályázat önereje 20 %, mivel a 
beruházás összege 5 és15 millió forint között van, így a szükséges önerő 2 640 000 Ft.  
Javasolom a pályázat benyújtását önkormányzati önerő biztosításával. 
 
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 
86 /2014. (VIII.18.) számú Képviselő-testületi határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány által 2014. évi II. fordulóra kiírt pályázat 3. pályázati ablakhoz 
illeszkedően pályázatot nyújt be a Tengelic Gindli u.2. szám alatt lévő Szolgáltatóház 
felújítására  

 
2. A fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt, 2.640.000-Ft-ot a Képviselő-testület az 
Önkormányzat  2014. évi költségvetéséből biztosítja. 
 

       Határidő:  azonnal  
       Felelős: polgármester 
 
 
 
Gáncs István polgármester: Határozatot kell hozni Paks Város köztisztaság fenntartásáról szóló 
rendelet-tervezet véleményezése kapcsán. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a 
napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Azért küldték meg a képviselő-testület részére véleményezésre a rendelet-
tervezetet, mivel a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény előírja, hogy a 
környezetvédelmi tárgyú rendelet-tervezeteket a szomszédos önkormányzatoknak meg kell küldeni 
tájékoztatásul.  
 
Gáncs István polgármester: Részemről a rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétel nincs. Aki 
ezzel illetve azzal egyetért kézfeltartással jelezze.  
 
 
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:  
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Tengelic Község Önkormányzatának 
87 /2014. (VIII.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

             
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Paks Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet-tervezetét, s arra  észrevételt 
nem tesz.  
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
 
Tájékoztatásképpen elmondanám, hogy érkezett egy megállapodás tervezet, mely a víziközmű-
szolgáltatási feladatok ellátásának átadás-átvételét tartalmazza a Dunaág Kft. és a Mezőföldvíz Kft. 
között. Ez azt jelenti, ha nem jön semmi közbe, akkor szeptember 1-jével történhetne meg az átállás 
a Mezőföldvíz Kft-hez. A váltásra azért van szükség, mert jogszabályi változások történtek. A 
Dunaág Kft. nem felel meg a törvényben leírt előírásoknak, így visszavonják az üzemeltetési 
engedélyét. Gerjen, Dunaszentgyörgy, Pusztahencse és Nagydorog települések esetében ugyanez a 
helyzet áll fenn, mint Tengelic esetében. A szolgáltató váltás náluk is meg fog történni.  
 
 
A Gagarin u. 2. szám alatti szolgálati lakásból kiköltözött az óvónő. A lakásban némi felújítást 
szeretnénk végrehajtani, többek között a gáz bevezetését, illetve a belső falak festését. Mivel a 
hivatalból Séta Péterné elmegy gyesre, ezért egy adóigazgatási ügyintézőt kell felvegyünk. 
Reményeink szerint az új kolléganő a párjával be fog költözni a szolgálati lakásba. 
 
 
A Móra Ferenc és az Óvoda utca közbeszerzési eljárását megindítottuk. Három cégnek lett elküldve 
az ajánlattételi felhívás. A beadási határidő augusztus 25-e. A munkaterület átadását szeptember 15-
én szeretnénk lebonyolítani. A munkálatok elvégzésének határideje két hónap, tehát november 15-
re el kell készülnie a majdani kivitelezőnek. A beruházás elkezdése előtt szeretnénk egy lakossági 
fórumot tartani, melyen szeretnénk ha részt venne az önkormányzat képviseletén kívül a tervező és 
a kivitelező is. 
A beruházást az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatásából, 
amely 44 millió forint és önerő biztosításával fogjuk fedezni. Kb. 10-15 millió forint pluszt kell az 
önkormányzatnak még biztosítania a költségvetéséből.  
 
 
Megérkezett az új tanyagondnoki gépjármű. A régit pedig már el is tudtuk adni egy Pest megyei 
kereskedőnek. 
 
 
Azt még elmondanám, hogy az október 12-ei helyhatósági választás előtt a tervek szerint 
szeptember 9-én tartjuk meg a jelenlegi ciklus utolsó testületi ülését.  
 
 
A katolikus templomba új kisegítő lelkészt helyeztek. A lelkész úr személyesen megkeresett engem, 
hogy meg szeretné hívni a képviselő-testület tagjait az augusztus 20-ai misére, melyen kenyeret fog 
szentelni. Megkért, hogy a meghívást továbbítsam a képviselők felé.  
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A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
 
 

kmft 
 
 
 

    Gáncs István         Tolnai Lászlóné 
    polgármester               jegyző 


