Szám: 263-17/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én
megtartott üléséről.

1

J EGYZŐKÖNYV
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott
üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem
Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Jilling Tibor
Kászpári György
Szijártó József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné
Barabás Ildikó
Huber Péterné
Sarkadi Ferenc
Dr. Balázs Gábor

jegyző
gazd.üi.
óvodavezető
kirendeltségvezető
TMKI igazgató

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:
− 79/2014. A képviselő-testület elfogadta a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2013/2014. nevelési év
tevékenységéről szóló beszámolót. A határozatot az óvodavezetőnek megküldtük.
− 80/2014. A képviselő-testület Fadd Nagyközség településrendezési terve 4. számú módosítására
észrevételt nem tett. A döntésről Fadd polgármesterét tájékoztattuk.
− 81/2014. A képviselő-testület elfogadta a Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját, melyről a gesztort Szekszárd
Önkormányzatát értesítettük.
− 82/2014. A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást adott a tengelici 0123/13 hrsz-ú ingatlan
villanyenergia ellátása építési munkálatainak a Gindli utat érintő igénybevételéhez.
A határozat kivonatot megküldtük a kivitelezőnek a Simó Villamossági Kft-nek.
− 83/2014. A képviselő-testület támogatta az 50 éve végzett tanulók kérésére emléktábla és
koszorútartó elhelyezését a Petőfi u.3. szám alatt lévő, volt iskolaépületen. A határozatot a
kezdeményezőknek elküldtük.
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− 84/2014. A képviselő-testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait. A tagok az
esküt letették, s a bizottsági munkát megkezdték.
− 85/2014. A képviselő-testület a napelemes rendszer telepítése Tengelicen közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánította és nyertesének JET-VILL Építőipari Kft-t hirdette ki. Az erről
szóló határozatot a nyertes cég megkapta.
− 86/2014. A képviselő-testület a JETA 2014. évi II. fordulójára pályázat benyújtásáról döntött a
Szolgáltatóház felújítási munkáira. A pályázat 2014. augusztus 26-án benyújtásra került.
− 87/2014. A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság
fenntartásáról szóló rendeletére észrevételt nem tett. A döntésről Paks polgármesterét
tájékoztattuk.
− 88/2014. A képviselő-testület a helyi választási bizottság egyik megválasztott tagjának
lemondása miatt új tagnak megválasztotta Béres Lajosnét, aki az esküt letette a bizottsági
munkát megkezdte.
− 89/2014. A képviselő-testület az útburkolat megerősítés és útépítés közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánította és kihirdette nyertesnek a VIA-PONT-DUNA Kft-t.
A határozatot és az eljárásról készült összegzést a nyertesnek megküldtük.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta.
Tengelic Község Önkormányzatának
90/2014. (IX.9.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 79/2014.,
80/2014., 81/2014., 82/2014., 83/2014., 84/2014., 85/2014., 86/2014., 87/2014., 88/2014.,
és az 89/2014. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat és a meghívottakat.
Az egyebek napirendi pontban döntést kell hozni az Aquainvest Kft. részére kifizetendő kártalanítás
összegéről, emellett tájékoztatom a testületet a Paksi Atomerőmű és az RHK Kft-vel történő
együttműködésről, valamint az önkormányzatot érintő programokról és az anyagi helyzetről.
A polgármester a napirendre az alábbi javaslatot teszi:
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről

Sarkadi Ferenc
kirendeltség-vezető

2./ A 2014. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

3./ Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodás helyzetéről

Gáncs István
polgármester
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4./ Polgármester beszámolója az önkormányzati társulásokban végzett
tevékenységéről

Gáncs István
polgármester

5./ Beszámoló az önkormányzat 2011-2014. éves időszakra szóló gazdasági
programjának végrehajtásáról

Gáncs István
polgármester

6./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda 2014/2015-ös nevelési év munkatervének
és házirendjének véleményezése

Gáncs István
polgármester

7./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak kiegészítése

Tolnai Lászlóné
jegyző

8./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

9./ 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 település tűzvédelmi helyzetéről
Előterjesztő: Sarkadi Ferenc kirendeltség-vezető
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Sarkadi Ferenc kirendeltség-vezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Sarkadi Ferenc kirendeltség-vezető: Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Néhány gondolattal szeretném a beszámolót kiegészíteni. A tájékoztatóban a 2013-2014.
évi adatokról és végrehajtott feladatokról esik szó. A kiküldött anyagban szerepelnek az ezen
időszakra vonatkozó katasztrófavédelmi illetve a település tűzvédelmét érintő feladatok is.
A kb. egy évvel ezelőtti testületi ülésen ismertettem a katasztrófavédelem három fő pillérét a
tűzvédelmi, a polgári védelmi és az iparbiztonsági szakterületet. Illetve tájékoztatást adtam az
integrált hatósági tevékenységről. Ezért erről most nem beszélnék.
A katasztrófavédelem rendszerében az előző években jelentős változások történtek, többek között
jogszabályi változások miatt. Nagyon sok természeti jelenség következett be, amire a
katasztrófavédelemnek úgy kellett reagálnia, hogy az állampolgárok életének, életkörülményeinek,
az anyagi javak védelmének érdekében különböző tervek, illetve intézkedéseket kellett tenni.
A hivatásos tűzoltóságok működési területe megváltozott, a betervezett őrs program során
felállításra kerültek a katasztrófavédelmi őrsök, annak érdekében, hogy minden állampolgár minél
rövidebb idő alatt segítséghez jusson. Tolna megyében a bonyhádi őrs alakult meg. Kb. 30
településen biztosítja az állampolgárok és a lakott környezet tűzvédelmi biztosítását. Ezen felül
nagy szükség van az önkéntes tűzoltóságokra is. Ezen szervezetek egymást segítve végzik a
tűzoltási, műszaki mentési feladatokat. A hivatásos tűzoltósággal egységet alkotva biztosítják a
lakosság tűzvédelmi biztonságát. Az önkéntes tűzoltó egyesületek anyagi támogatásban
részesülnek, minden évben van lehetőségük pályázatokon részt venni. A pályázati összegek évről
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évre növekednek, melyek révén eszközöket tudnak vásárolni, illetve technikai fejlesztéseket tudnak
véghez vinni.
A tűzvédelem területén a műszaki irányelvek is kidolgozásra kerültek, mely várhatóan jogszabályi
változásokat fog eredményezni.
Megalakult a megyei tűzvédelmi bizottság. Feladata az aktuális időszakra vonatkozó veszélyekre
felhívni a figyelmet, tájékoztatást adni a megelőzésükkel kapcsolatban. Például, most a szüretelési
időszak tekintetében a mustgáz okozta problémák és azok megelőzésére több hírközlési csatornán is
felhívást adott ki. Az aratás előtti időszakban megelőző telephelyi gépszemlék történtek. Ezek az
intézkedések arról szólnak, ha tudjuk, hogy milyen problémák adódhatnak, azt előzzük meg. Ezen
preventív intézkedéseknek úgy érzem nagy szerepe van.
A polgári védelmi szakterületen megalakultak az önkéntes és a köteles polgári védelmi szervezetek.
Különböző felmérések készültek, a gyakorlati tapasztalok után tervezési folyamatok mentek végbe,
veszélyelhárítási tervek készültek a településeken. Felkészülve az esetleges káreseményekre. A
polgári védelmi szervezetek vonatkozásában képzések kerültek megvalósításra. A települések a
valós kockázati veszélyeztetettség figyelembevételével katasztrófavédelmi besorolásba kerültek. Ez
mutatja azt, hogy az adott településen, melyek azok a valós veszélyhelyzetek, veszélyeztető
tényezők, amikkel számolni kell.
Az elmúlt évben új elemként jelentkezett az önkéntes járási mentőcsoport megalakulása. Pakson
létrejött a PAX mentőcsoport. Ha a paksi járás területén veszélyhelyzet alakul ki, akkor ez a
mentőcsoport rövid időn belül bevethető és különböző feladatok ellátására alkalmas tevékenységet
tud folytatni. Például egy villámárvíz esetén megfelelő műszaki háttérrel be tudnak avatkozni.
Úgy vélem egy hálás feladat is került a katasztrófavédelem rendszerébe. A jövőre való tekintettel
pozitívumot jelent a tanuló ifjúság katasztrófavédelmi felkészítése. Ez több formában is
megvalósult. Ilyenek voltak az ifjúsági versenyek. Nagyon sok hasznos dolgot tapasztaltak a
résztvevők, esetenként a kísérő szülők is. Továbbá megjelent egy jogszabály, amely a 2016-tól
érettségizőknek közösségi szolgálat elvégzését írja elő. Ehhez egy olyan hátteret ad a
katasztrófavédelem a közösségi szolgálat keretén belül, ami egyrészt felkészítés katasztrófavédelmi
helyzetekre, másrészt, ha szabad így fogalmazni az érettségire való felkészülés egyik pontját
kipipálhatjuk a tanulók.
A harmadik fő terület az iparbiztonság, amelynek feladata a veszélyes üzemek felügyelete, a
veszélyes áruszállítások ellenőrzése és a kritikus infrastruktúra védelme. Az utóbbihoz tatozik a
gázellátás, a vízellátás, az elektromos ellátás és a hulladék kérdése az adott település tekintetében.
Tengelicen az idei évben előfordult, hogy pár napon keresztül a vízellátással kapcsolatban
felmerültek bizonyos mértékű bizonytalansági tényezők. E mellett úgy érzem folyamatosan
biztosított volt a lakosság vízellátása. Ha hosszabb ideig tartó beavatkozásra került volna sor egy 35
°C-os hőség tekintetében, akkor lehet, hogy kellett volna különböző óvintézkedéseket tenni.
Az iparbiztonsághoz tartozik a nukleáris balesetek megelőzése. A településtől nincs messze
Magyarország egyetlen atomerőműve, emiatt kell ezzel a kérdéssel a is foglalkozni.
Megvalósult a szakági területek együttműködése az említett három szakterület vonatkozásában,
illetve a társszakhatóságokkal együtt végzett munkatevékenység során egy integrált hatósági
tevékenység.
A tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzések száma az utóbbi időszakban emelkedett.
Ennek oka, hogy vannak olyan területek az életvitel során, amelyek indokolttá teszik. Az
ellenőrzések során nem az az elsődleges cél, hogy mindenáron bírságoljunk, mint hatóság. Hanem,
hogy az előírások betartásával próbáljuk az olyan eseményeket megelőzni, melyek az
állampolgárokra veszélyt jelentenének. Úgy érzem a végzett ellenőrzések inkább segítő szándékúak,
mint sem az ellenszenvet kiváltó ellenőrzések.
A 2014-es évben 4 műszaki mentési beavatkozás volt és kettő tűzeset. Tűzvizsgálati eljárás
lefolytatására a településen 1 esetben került sor. Ez esetben szándékos tűzokozás gyanúja merült fel.
A tűzvizsgálati eljárások során az ok-okozati összefüggéseket próbáljuk kideríteni, tehát, hogy mi
miatt történhetett az adott tűzesemény. Esetenként egy hibás termék miatti tűzesetnél, az adott
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termék forgalomból való kivonásáról kell intézkedni. Ha pedig szándékos tűzokozás történt, akkor
jogi úton való felelősségre vonásra kell sor kerüljön.
A katasztrófavédelem rendszerében a hivatásos tűzoltóság állományában került többek között
meghatározásra a katasztrófavédelmi megbízotti beosztás. Megyénkben az egyik megbízott Bencze
Attila. Az elkövetkezendő időben nagyobb feladatot fog kapni és „képben” kell legyen minden
település tekintetében a veszélyeztető hatásokkal.
Köszönöm a figyelmet.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Átadnám a szót Dr. Balázs Gábor igazgató úrnak.
Dr. Balázs Gábor TMKI igazgató: Csak pár mondatot mondanék, mert a kirendeltség-vezető úr
alapos szakmai írásos és szóbeli tájékoztatót adott. 16 hónappal ezelőtt még nem igazán ismertem a
térséget, ugyanis ekkortól kerültem igazgató-helyettesi posztra a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon. Az idei év májusától miniszter általi kinevezéssel már az igazgatói pozíciót töltöm
be. A megye „vezetéséhez” megtaláltam a megfelelő munkatársakat. Azt jelenthetem Önöknek,
hogy a tolna megyei igazgatóság a megújult feladatrendszerében, - mely 2010-2014-ben reformot
hozott a szakterületünkön - betöltötte azt a rendeltetését, amelyet a jogszabályok előírtak. A
társadalom részéről azt a közbiztonsági szükségletet tudta garantálni, amit megfogalmaztak.
Azt mondtam, hogy reform történt a katasztrófavédelem történetében, mivel 2012. áprilisában a
tűzoltóságokat integráltuk, az önkormányzati tűzoltóságok az eddig hagyományos formában
megszűntek működni, hivatásos tűzoltóságokként állami irányítás alá kerültek. Ezzel a
változtatással úgy vélem nem lett rosszabb a tűzbiztonság. Sőt, ha azt mondom, hogy elindult a
magyar fejlesztési tűzoltó gépjárművek gyártása, akkor még egy gazdasági fellendülést hozhat a
tűzoltóságok életében.
Azonban mind szervezetében mind feladatrendszerében kibővült, megújult és talán szélesedett a
határkör gyakorlás. Amivel Önök és a település lakossága is találkozhat az a hulladék szállítás
kérdése, a kéményseprő ipari tevékenység, vízügyi kérdések, vízminőség védelem, illetve a
gázcsatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezésekkel kapcsolatos tevékenység. Ezt eddig nem a
katasztrófavédelem és a tűzoltóság végezte. Ezeket új hatáskörökként gyakorolunk. Egyenlőre nem
jelentkezett probléma sem a hulladékszállítással sem a kéményseprő ipari tevékenységgel
kapcsolatban. Amennyiben a jelenlegi szolgáltató nem képes az adott tevékenységet elvégezni,
akkor mi hatóságként bekapcsolódunk a folyamatba. Egy bizonyos időszakra szükségellátásról és
ideiglenes ellátásról gondoskodunk. Ez egy hat hónapos időszak, melyet három hónappal
meghosszabbíthatunk, ezt követően jön a szükségellátás. Egyenlőre a megyében ilyen intézkedésre
még nem került sor.
A fűtési szezonra való tekintettel, amire készülünk az az, hogy a gázcsatlakozó berendezések, a
lakosságnál lévő fogyasztó berendezések felülvizsgálatát nem minden lakos szeretné elvégeztetni, a
kéményseprőket nem mindenki szereti beengedni. Én kérném a testületet, amennyiben lesz majd
még felhatalmazásuk, hívják fel a lakosság figyelmét, hogy ezen feladatok elvégzése az ő
érdekükben történik.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Mi is alaposnak tartjuk a beszámolót. Köszönjük az
együttműködést. Örömmel hallottam, hogy a fiatalok számára is valamilyen szinten elérhetővé
teszik a katasztrófavédelem megismerését. El szeretném mondani, hogy a 2015-ös és 2016-os év
célkitűzése az, hogy megalakuljon az önkéntes tűzoltóság. A megalakulást nem az önkormányzat
kezdeményezi, de maximálisan megpróbáljuk támogatni azt. A településen régen is működött
önkéntes tűzoltóság csak megszűnt. Szeretném kérni az Önök segítségét - természetesen
lehetőségeihez mérten – az esetleges megalakulási procedúra során. Illetve kérném, ha tudnak ,
akkor hatósági kereteken belül is.
Dr. Balázs Gábor TMKI igazgató: Természetesen a rendelkezésükre fogunk állni.
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Gáncs István polgármester: Javasolom a beszámoló 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
91/2014. (IX.9.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2013-2014. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

2./ A 2014. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézőt ismertesse a napirendi pontot.
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: 2014. évi költségvetés 2. számú módosítása szükséges.
Összességében 52 191 e Ft-tal fog emelkedni a kiadási és a bevételi főösszeg is, amely így 352 795
e Ft-ra változik. A módosítás egy része felhalmozási bevétel érkezéséből, a másik része pedig
működési támogatások érkezéséből származik. A felhalmozási bevételeknél kiemelném, hogy 44
millió forintot kapott az önkormányzat az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési célú támogatása címen, mellyel 2014. december 31-ig el is kell
számolni. Ez a legmagasabb előirányzat változási tétel.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a rendelet-tervezet elfogadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
11/2014. (IX.10.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2014. (IX.10.) számú rendeletet

3./ Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodás helyzetéről
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 ismertesse a napirendi pontot.
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az első féléves időszakot tekintve a költségvetési
bevételeink 50,41 %-ban teljesült. Ez az időarányos teljesülésnek megfelelő. Ezzel szemben a
kiadásaink 32, 17 %-ban teljesültek. A kiadási oldalon technikai okok miatt alacsonyabb a
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teljesülés. Az idei évtől változott a könyvelés. A félévi beszámoló elkészítéséig még előfordult,
hogy a bért technikailag nem tudta kezelni a programunk, ezért a személyi juttatásoknál
alacsonyabb a teljesülés 34,84 %. A dologi kiadásoknál a takarékos gazdálkodás látszik, így
39,69 % az előirányzathoz képest a teljesülés. Magasabb a teljesülés a járulék fizetésnél. Ennek
az az oka, hogy az idei évtől a rehabilitációs hozzájárulás és a munkáltató által fizetett személyi
jövedelemadó a dologi kiadások közül kikerült és a munkaadót terhelő járulékokhoz került át.
Problémáink voltak a közüzemi szolgáltatóknál, mivel rossz számlázási címre számlázták ki
majdnem az összes intézményünknek az áram és a gáz számláit. Például a polgármesteri
hivatalra számlázták ki az önkormányzatét és az óvodáét is. Ennek a technikai lebonyolítása
átcsúszik a második félévre.
Gáncs István polgármester: 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
92 /2014. (IX.9.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről
szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

4./ Polgármester beszámolója az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Több társulásban dolgozom még a polgármesteri tisztségem mellett.
A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulásban, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban. Ezt
a kettőt együtt említeném. A 2013-as év a társulások rendszerének átalakulását eredményezte. A
szekszárdi társulásnál a közösen ellátandó feladatok közül a NEFELA jégeső elhárítást és a házi
segítségnyújtást vesszük igénybe. A paksi társuláson keresztül csatlakoztunk a háziorvosi ügyeleti
ellátáshoz, a családsegítő szolgálathoz és az állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tételével
kapcsolatos önkormányzati feladatellátáshoz. Pályázatírói tevékenységet sajnos egyik társulás sem
vállal, minden önkormányzatnak magának kell megoldania a pályázatírással kapcsolatos
feladatokat.
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulásban alelnöki pozíciót töltök be
a mandátum lejártáig. A választások alkalmával újra kell választani a társulásban az elnököt és az
alelnököt is. A társulásban végzett feladataim az előző évhez képest nem változtak nagy mértékben.
Újdonság volt a Paks II. építésének előkészítéséhez kapcsolódó feladatok. A szokásos feladatok
közé tartozik a társulásban lévő települések stratégiai feladatainak, gazdasági koncepciójának
kialakítása, pénzügyi helyzet megteremtése, kommunikációs feladatok koordinálása, a lakosság felé
történő információ átadás koncepciójának kidolgozása. Az atomerőmű mellett a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft-vel való kapcsolattartás. Ezek mellett még számtalan feladatot el lehetne
mondani. A társulás elnökével 13 települést képviselünk és kb. 65 000 ember információval való
ellátásáért felelünk.
A Leader Helyi Akciócsoport elnökségi tagja vagyok. Az idei évre az események hiánya volt a
jellemző, mivel az állam nem döntötte még el, hogy a Leader Helyi Akciócsoportban „hagyja meg”
a forrásokat vagy a megyére fogja delegálni. Ezen pályázati lehetőségek révén tudtak a települések
például játszóteret építeni vagy templomot felújítani. 2010 és 2013 között nagyon jól működött ez a
csoport. Jelenleg nem tudjuk, hogy lesz-e ennek folytatása. Ha nem biztosítanak hozzá anyagi
forrást, akkor nem tud majd tovább működni a szervezet. Havonta, negyedévente szoktunk ülésezni.
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Kérném 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
93 /2014. (IX.9.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a polgármesternek a Szekszárd és
Térsége Önkormányzati Társulásban, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban valamint a
Társadalmi Ellenőrző, Információ és Településfejlesztési Társulásban végzett tevékenységéről szóló
beszámolót.

5./ Beszámoló az önkormányzat 2011-2014. éves időszakra szóló gazdasági programjának
végrehajtásáról
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden bizottsági tag megkapta.
A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Önkormányzatunk 2011-2014. éves időszakra vonatkozóan alkotta meg a gazdasági programját,
tehát egy ciklusra. Ezen időszakra sok célt tűztünk ki magunk elé. A település fejlődését
befolyásoló tényezők között vannak erősségek és gyengeségek is. Az előterjesztésben szerepel,
hogy melyek nem tartoznak már a gyengeségek közé, illetve az erősségeket, melyekkel lehetne
kiegészíteni. Az erősségek közé sorolható már a Hotel Orchidea által szolgáltatott termál és
gyógyfürdő közelsége. A gyengeségek közül megszűntek egyrészt a közlekedési problémák, hiszen
a Paksi Járáshoz való csatlakozással új buszjáratok közlekednek Paks irányába. Másrészt az
úthálózat általános felújítása sem sorolható a gyengeségek közé, mivel felújításra került a TengelicSzedres összekötő út.
A beszámolóban szerepelnek azok az előirányzott fejlesztések, amelyek megvalósultak és azok
amik a betervezett fejlesztéseken kívül valósultak meg.
A tervezett fejlesztések a következők voltak:
- Utak és járdák, közterületek javítása, felújítása
- Petőfi utcában vízelvezető árok kiépítése, nemespadka készítése,
- Móra Ferenc utcában szilárd burkolat építése,
- Általános Iskola felső tagozatos tantermeinek új padlóburkolattal történő ellátása,
- a két iskolaépület között fedett átjáró létesítése,
- Óvoda épületének tetőcseréje,
- Sportcsarnok tetőcseréje,
- Polgármesteri Hivatal épületének felújítása,
- Szőlőhegyi művelődési ház felújítása
- Külterületi orvosi rendelők akadálymentesítése,
- Önkormányzati tulajdonban levőingatlanok olyan irányú hasznosításának megvalósítása, amely
munkahelyek létesítésével jár,
- Kommunális feladatok ellátására géppark bővítése,
- Játszótér kialakítása Tengelic - Szőlőhegyen,
- Három éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezésének megoldása,
- Iskolabusz beszerzése,
- Vízmű saját kezelésbe vétele
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Az előirányzott fejlesztések közül az alábbiak valósultak meg:
- Óvoda épületének tetőfelújítása,
- Polgármesteri Hivatal épületének felújítása,
- Szőlőhegyi művelődési ház részben történő felújítása, külső vakolás hiányzik
- Kommunális feladatok ellátására géppark bővítése (kisteherautó, fűnyíró traktor)
- Játszótér kialakítása Szőlőhegyen,
- Iskolabusz beszerzése,
- Mezőőri gépjármű ( motor ) vásárlása,
- Megvalósult a település „fő útjának„ ( Rákóczi u, Kossuth u, ) felújítása, melynek költségeihez az
önkormányzat is biztosított saját forrást,
- Petőfi utcában nemes padka készítése,
- Folyamatban van a Móra Ferenc utcában új út építése, valamint az Óvoda utca felújítása.
A betervezett fejlesztéseken kívül megvalósult még:
- Tanyagondnoki autó beszerzése
- Tengelic-szőlőhegyi ravatalozó felújítása
- Önkormányzatunk által működtetett közüzemi konyha eszközbeszerzése
- Óvoda épületében két csoportszoba felújítása
- Művelődési ház udvarán kemence, fedett terasz építése.
Nem valósult meg:
- Sportcsarnok tetőcseréje,
- Az általános iskola felső tagozata tantermeinek új padlóburkolattal történő ellátása
- A két iskolaépület fedett átjáró létesítése
- Külterületi orvosi rendelő akadálymentesítése,
- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok munkahely létesítésével járó hasznosítása
- Három éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezésének megoldása
- Vízmű saját kezelésbe vétele – már nem aktuális.
A sportcsarnok tetőcseréjét szerettük volna megvalósítani, de sajnos nem állt rendelkezésünkre
pályázati lehetőség. A felújításra minél előbb sor kell, hogy kerüljön.
Az általános iskolával kapcsolatos felújításokat megnehezíti, hogy már az állam a fenntartója és
működtetője is.
A külterületi orvosi rendelő akadálymentesítése a jövő évben történhetne meg.
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok munkahely létesítésével járó hasznosítása nem igazán
valósítható meg, mivel az önkormányzatnak nem az elsődleges célja, hogy munkahelyeket
teremtsen. Megemlíteném a közmunkaprogramot, amivel szintén nem igazán lehet tervezni, mivel
mindig más létszámra igényelhetünk támogatást.
A választás utáni új képviselő-testületnek egy új gazdasági programot kell majd készíteni, át kell
majd gondolnia, milyen fejlesztéseket kell még a településen véghez vinni.
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
94 /2014. (IX.9.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011-2014. évi Gazdasági
Programja végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt tudomásul veszi.
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6./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda 2014/2015-ös nevelési év munkatervének és házirendjének
véleményezése
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden bizottsági tag megkapta.
Megkérem, Tolnai Lászlóné jegyzőt ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A képviselő-testületnek véleményezési jogköre van a munkatervvel
kapcsolatban. A házirenddel kapcsolatban nincs elfogadási kötelezettsége ugyan a testületnek, de
a jelenleg hatályos házirendet módosítani szükséges, tekintettel arra, hogy a benne szereplő, a
nyári nyitva tartásra vonatkozó előírások már nem aktuálisak. ( A nyári nyitva tartásról a testület
dönt.)
A Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az óvodai nevelésnek, azaz az óvoda
ellátás biztosításának a nevelési év során folyamatosan biztosítottnak kell lennie, vagyis az
önkormányzatnak szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig az óvodai ellátást
folyamatosan biztosítania kell. Akkor lehet az óvodát egy vagy több hétig zárva tartani, ha a
kötelező ellátást egyéb módon pl: társulás, feladat-ellátási szerződés útján szervezi meg az
önkormányzat.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. A választás utáni új képviselő-testületnek az óvodai
csoportok csökkentésének kérdésével is kell majd foglalkozni, ami nagyban függ az állami
támogatástól.
Javasolom a 2014/2015. évi munkaterv és házirend 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
95 /2014. (IX.9.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelici Mézeskalács Óvoda - melléklet
szerinti – 2014/2015. évi munkatervét és házirendjét megtárgyalta és egyetért vele.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: polgármester

7./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak kiegészítése
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden bizottsági tag megkapta.
Megkérem, Tolnai Lászlóné jegyzőt ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: Idén márciusban a testület megválasztotta a szavazatszámláló
bizottságok tagjait. A megválasztott tagok közül több személy, különböző okok miatt nem tudja
ellátni a bizottsági feladatokat. Ahhoz, hogy a választást biztonságosan le lehessen bonyolítani,
szükséges a szavazatszámláló bizottságok, elsősorban póttagokkal történő kiegészítése. A 2. sz.
szavazatszámláló bizottságban egy tag megválasztására kerülne sor Szécsényi Barbara
személyében, míg a többi bizottságban póttagok kerülnének megválasztásra. Kérném a testülettől
az előterjesztésben szereplő tag és póttagok megválasztását.
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Gáncs István polgármester: Javasolom az előterjesztésben szereplő személyek megválasztását a
szavazatszámláló bizottságba.
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
96 /2014. (IX.9.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságokba a határozat
mellékletében felsorolt személyeket választja.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző

8./ Egyebek
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Egy előző ülésen már szó esett arról, hogy a Dunaág Kft. nettó 4 500 e
forint egyszeri működtetésbe adási díjat fizetett önkormányzatunk részére, melyet az Aquainvest
Kft. finanszírozott. Ennek egy részét szeretné visszakérni. 25 évre kötöttük a szerződést az idei év a
9. Elküldte a Dunaág Kft az önkormányzatunkat terhelő kártérítési javaslat összegét, mely összeg a
szerződéskötéskor felvett teljes futamidőre vonatkozó összeg és a fennmaradó futamidő arányos
hányadosaként került megállapításra. 2014. évi fizetés esetén a kártérítési összeg 2 118 e Ft, 2015.
évi fizetés esetén pedig 2 515 e Ft. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja a
2 118 e Ft kifizetését a Aquainvest Kft. részére.
A jelenlegi információ alapján október 1-jén történne meg az átállás a Mezőföldvíz Kft-hez. A
zökkenőmentes átállást elősegítené a meghatározott összeg kifizetése.
Javasolom a 2014. évi kifizetést azzal a feltétellel, hogy a visszatérítés összegének megfizetése
2014. október 15. napjától esedékes, amennyiben ezen időpontig az üzemeltetést átvevő
Mezőföldvíz Kft. ügyvezetője aláírásával igazolja, hogy a Dunaág Kft. és a Mezőföldvíz Kft. között
a víziközmű szolgáltatás átadás-átvétele zökkenőmentesen megtörtént. Amennyiben az üzemeltetést
átvevő Mezőföldvíz Kft. ügyvezetője aláírásával nem igazolja a víziközmű szolgáltatás
zökkenőmentes átadás-átvételét, a 2.118.000.-Ft nem kerül megfizetésre. Az összeget az
Aquainvest Kft. részére kell átutalni.
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
97 /2014. (IX.9.) számú Képviselő-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy tekintettel a
víziközművek üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkezett jogszabályváltozás által kialakított
helyzetre, az Aquainvest Kft. részére visszatérít 2.118.000.-Ft-ot abból az összegből, amit az
üzemeltetési szerződés kapcsán kapott tőle.
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A visszatérítés összegének megfizetése 2014. október 15. napjától esedékes, amennyiben ezen
időpontig az üzemeltetést átvevő Mezőföldvíz Kft. ügyvezetője aláírásával igazolja, hogy a Dunaág
Kft. és a Mezőföldvíz Kft. között a víziközmű szolgáltatás átadás-átvétele zökkenőmentesen
megtörtént. Amennyiben az üzemeltetést átvevő Mezőföldvíz Kft. ügyvezetője aláírásával nem
igazolja a víziközmű szolgáltatás zökkenőmentesen átadás-átvételét, a 2.118.000.-Ft nem kerül
megfizetésre.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével, melynek
határideje 2014. november 15.
Határidő: határozat szerint
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: A Paksi Atomerőművel és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft-vel a
harmadik negyedévben zökkenőmentes az együttműködés. Az együttműködés részét képezi, hogy
beszámolót kell készítenünk negyedévente, melyet cd-n kell elküldenünk a Társadalmi Ellenőrző,
Információs és Településfejlesztési Társuláshoz ahonnan továbbítják az illetékesek felé. A
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft-vel egy eddig nem látott együttműködés bontakozott ki. A
TEIT megújult kiadványában az RHK Kft. is bemutatásra kerül. Illetve az RHK Kft. és a Paksi
Atomerőmű által fontosnak tartott információk jelennek meg az újságban. A következő
kiadványában Tengelic lesz az egyik bemutatásra kerülő település.
A lakosság felé történő információ átadását folyamatosan ellenőrzik, mivel rajtuk is számon kérik.
A lakosság tájékoztatása különböző módokon nagy szerepet fog játszani a Paks II. építésével
kapcsolatban is. A múlt héten már volt is erre példa, mivel településünkön is szerveztek egy
tájékoztatót az új blokkok építéséhez szükséges szeizmikus mérésekről. A tájékoztatón részt vett a
Paks II. Zrt. projektmenedzsment igazgatója és a Paks II. Zrt. kommunikációs osztályvezetője. A
tájékoztatón kb. 20 fő lakos vett részt. A fórum időpontjáról előre tájékoztattuk a lakosságot.
A Paksi Atomerőműtől mindig időben érkeznek a pénzeszközök. Önkormányzatunk pedig időben
és megfelelő céllal használja fel.
A TEIT egységes arculatot alakított ki az idei évben, mindenhol csak ezzel az arculattal jelenhet
meg. Ezzel az egységes arculattal fog megjelenni a településen, nem csak az újság, hanem a médián
keresztül tehát saját pavilonnal, saját logóval a TEIT. Ennek többszörösét tettük a kommunikációra,
mivel a kommunikációt teljesen más alapokra helyezték. Külön emberek foglalkoznak csak a
megjelenéssel. Az új arculat létrehozása elvárás is volt a Paksi Atomerőmű és az RHK Kft.
részéről. Saját részünkről pedig úgy szerettük volna létrehozni, hogy hosszútávra megfelelő legyen.
Az információkkal kapcsolatban csak az elnök és az alelnök nyilatkozhat, a polgármesterek nem. A
TEIT-tel kapcsolatos információ nagyon sok helyen jelenik meg, ezért egységesnek kell lennie.
Nem szeretnénk, hogy ebben a körben is megjelenjen a politika, csak szakmai információt adnánk
át.

A ciklus zárásaként beszámolnék a folyamatban lévő programokról és a jelenlegi anyagi
helyzetünkről.
Az RHK Kft-től az idei évben 11 413 374 Ft támogatás kapott önkormányzatunk, a teljes
összeget működési kiadásokra fordítottuk. A Paksi Atomerőműtől kapott támogatás összege
9 800 000 Ft, az összeget felhalmozási kiadásokra kértük, az útfelújítások olyan kiadásait
fedezzük belőle, amely nem számolható el a kapott állami támogatás terhére, illetve az önrészt
finanszírozzuk belőle. Előző évről áthúzódó támogatás összege 1 645 914 Ft, ez működési
támogatás. Ez összesen 22 859 288 Ft.
Jelenleg futó program a Móra F. utca útépítése és az Óvoda utca felújítása. A közbeszerzés
lezárult, jövő héten történik meg a szerződés aláírása, illetve a terület átadása. Ezt megelőzően a
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lakosság tájékoztatást kap a munkálatok tervezett ütemezéséről. A projekthez kapcsolódó eddig
kiadások: engedélyeztetés hatósági díjai: 352 200 Ft, geodéziai felmérés, terv készítés: 150 000
Ft, tervezés költségei 2 540 000 Ft. Ez összesen 3 042 200 Ft. Ezek mind nem elszámolható
költségek. A nyertes ajánlat nettó 39 428 778 Ft volt, melynek az áfája 10 645 770 Ft, így a
bruttó összeg 50 074 548 Ft. A támogatást főként azért útépítésre, illetve útfelújításra használjuk
fel, mivel pályázati úton ilyen nagy összegű és ilyen tárgyú kiírások már nincsenek.
A tanyagondnoki busz elszámolása még nem történt meg, mely 10 000 000 Ft bevételt jelent.
A Zöldút elszámolási is még folyamatban van.
Az orvosi rendelőre beadott pályázat elbírálása még nem történt meg, egyenlőre annyi
információnk van, hogy befogadták a pályázatot. Szintén ez a helyzet a szolgáltatóház
felújítására benyújtott pályázattal is.
2014. 09. 09. a készpénz állomány: 16 484 474 Ft, 30 napra lekötött betét: 71 468 928 Ft
összesen: 87 953 402 Ft áll az önkormányzat rendelkezésére.
Köszönöm a figyelmet.
Ezt követően a polgármester megköszöni a hivatal dolgozóinak, illetve külön-külön minden
képviselőnek és a jegyzőnek a ciklus alatt végzett munkáját.

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

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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