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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én megtartott 
alakuló üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem 
 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kajsza Béla    alpolgármester 

Bátainé Réti Márta   képviselő 
   Gáncs Tamás József   képviselő 
   Kászpári Károly   képviselő 
   Müller Tamásné   képviselő 
   Szijártó József    képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
 
                        Tolnai Lászlóné                jegyző 
   Bódai Jánosné    HVB elnök 
   Pallóné Király Erika   védőnő 
   Kászpári György   Tengelici Sportegyesület Elnöke 
   Szinger Árpád    HVB Tag  
   Bodáné Patrik Szilvia   HVB Tag 
   Béres Lajosné    HVB Tag 
    
 
Gáncs István polgármester: Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Megjelentek! Alakuló ülésünk 
kezdetén kérem, hallgassuk meg a Himnuszt.  
 
 
Nagy Tisztelettel köszöntöm a képviselőtársaimat, minden kedves megjelent vendéget. Immár 
1990 óta hatodik alkalommal került sor polgármester és helyi önkormányzati képviselők általános 
választására.  Az önkormányzati működés jelentős eseménye volt eddig is és ma is az új 
testületek létrejötte.  Ez alkalomból jöttünk össze ünnepi alakuló ülésre. 
Megállapítom, hogy a megválasztott képviselő-testületi tagok közül 7 fő jelen van, így az alakuló 
ülés határozatképes, azt megnyitom. 
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Napirend tárgyalása:  
 
 
1./ Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről,  
Előterjesztő: Bódai Jánosné HVB elnöke  
 
Gáncs István polgármester: Felkérem Bódai Jánosnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy 
az első napirendi pont keretében tájékoztasson a választás eredményéről. 
 
Bódai Jánosné HVB elnöke: A köztársasági elnök 2014. október 12. napjára tűzte ki a 
polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők általános választását. A Helyi Választási 
Bizottság 1 polgármester-jelöltet és 11 képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. Minden jelölt 
független jelöltként indult.  A választói névjegyzékekben összesen 1903 választásra jogosult 
személy szerepelt. Ebből szavazóként megjelent 570 választópolgár, a választásra jogosultak 29,9 
%-a. Négy évvel ezelőtt 32 %-os volt a részvétel.  
A helyi választás október 12-én törvényes rendben, mindenféle rendkívüli esemény nélkül zajlott 
le. A választásokkal kapcsolatosan kifogás, vagy fellebbezés nem érkezett, ennek következtében 
a választás eredménye véglegessé vált.  
Ismertetem a helyi választás végleges eredményét: 
Polgármester választás eredménye:  
Szavazóként megjelentek száma 570 fő, Az urnákban levő szavazólapok száma 570 db, 
érvénytelen szavazatok száma 60, érvényes szavazatok száma 510. A helyi választási bizottság 
megállapította a választás eredményét.  
A megválasztott polgármester Gáncs István független jelölt. 
 
A egyéni listás képviselő választás eredménye: 
Szavazóként megjelentek száma: 570 fő, az urnákban levő szavazólapok száma 570, érvénytelen 
szavazólapok száma 7, érvényes szavazólapok száma 563 volt, az érvényes szavazatok száma 
összesen 2783. 
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként: (mindannyian független jelöltek, szavazólapi sorrend 
alapján) 
 
Dóczy Mária          157 
Szijártó József        337 
Müller Tamásné   236 
Jilling Tibor            195 
Kászpári Károly            221 
Fehér István    128 
Bátainé Réti Márta  255 
Kajsza Béla                283 
Kászpári György   326 
Pámer László   100 
Gáncs Tamás József   296  
 
A választás eredményes volt. A lakosságszám alapján megválasztható képviselők száma: 6. 
A megválasztott képviselők száma 6. 
A települési önkormányzati képviselők választásának eredményjegyzőkönyve alapján a 
megválasztott képviselők neve: 
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Szijártó József, Müller Tamásné, Bátainé Réti Márta, Kajsza Béla, Kászpári György, Gáncs 
Tamás József 
Kászpári György megválasztott képviselő 2014. október 14. napján írásban benyújtotta 
lemondását, így a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Helyi Választási Bizottság a 
lemondott képviselő helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt Kászpári Károly részére 
adta ki a képviselői mandátumot. 
Ennek alapján a települési önkormányzati képviselő-testületben a következő személyek szereztek 
mandátumot: 
Szijártó József, Müller Tamásné, Bátainé Réti Márta, Kajsza Béla, Kászpári Károly, Gáncs 
Tamás József. 
 
A Nemzeti Választási Bizottság- törvényi feltételek megléte alapján - roma nemzetiségi 
önkormányzati választást is kiírt Tengelicen. A nemzetiségi választásról a nemzetiségi 
önkormányzati képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó alakuló ülésén fogok tájékoztatást 
adni. 
 
Szívből gratulálok a megválasztott polgármesternek, a képviselő-testület tagjainak. Sok-sok 
munkasikert, sikeres együttműködést kívánok. Kívánok továbbá olyan körülményeket, 
lehetőségeket, amelyek következtében munkájukat siker koronázza, és valóban Tengelic javát 
tudják szolgálni. 
 
Gáncs István: Köszönöm a tájékoztatást. 
 
 
2./ A képviselő-testület tagjai és a polgármester eskütétele 
Előterjesztő: Bódai Jánosné HVB elnök 
 
Gáncs István: Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy vegye ki az esküt a 
megválasztott képviselőktől, majd a polgármestertől.  
 
Bódai Jánosné HVB elnöke: Törvényi előírás szerint az önkormányzati képviselő és a 
polgármester a képviselő-testület alakuló ülésén a képviselő-testület előtt esküt tesz. 
Először a képviselőket kérem meg az eskütételre, majd ezt követően Gáncs István polgármester 
Urat. Kérem a jelenlévőket, hogy az eskütétel ideje alatt álljanak fel. 
 
A képviselők a következő szövegű esküt tették: 
 
„Én… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, helyi 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Tengelic fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.  
Isten engem úgy segéljen!” 

Gáncs István polgármester a következő szövegű esküt tette: 
 
„Én Gáncs István becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, polgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Tengelic fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen!” 
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Gáncs István polgármester: Szeretném megköszönni a helyi választási bizottság tagjainak és azon 
személyeknek a munkáját, akik a választás lebonyolításában részt vettek. Köszönetet mondok 
minden egyes állampolgárnak, aki a választáson részt vett és élt a szavazás lehetőségével.  
Az elkövetkezendő 5 éves ciklusban is szükség lesz a már megszerzett tapasztalatok 
hasznosítására. Szeretném kérni úgy, ahogy eddig is a politikai nézeteket ne a képviselő-testületi 
üléseken beszéljük meg, hanem azon kívül. Továbbra sem szeretném ezen ülésterem falai közé 
engedni a politikát. Szeretném, ha csak a munkával tudnánk foglalkozni. A megbeszélésnek és 
korrekt együttműködésnek vagyok a híve, hiszen csak ez vihet előrébb a munkában, hogy a 
közösséget megfelelő módon tudjuk szolgálni.   
Ezúton kívánok mindenkinek jó egészséget.  
 
Az ülés folytatásaként kérdezném, hogy kéri-e valamelyik képviselő zárt ülés tartását a személyi 
kérdésekről szóló napirendek esetén, illetve a leendő bizottságok nem képviselő-testületi, 
jelenlévő tagjelöltjei hozzájárulnak-e a bizottsági tagok megválasztásáról szóló napirend 
nyilvános tárgyalásához, vagy kéri valaki a zárt ülés tartását?  
Megállapítom, hogy senki nem kéri zárt ülés tartását. 
Az alakuló ülést, a választást követő 15 napon belül kell megtartani, napirendjére a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvény valamint az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és 
működési szabályzatában előírtak az irányadók.  
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:        Előterjesztő: 
 
1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás    Bódai Jánosné      
     eredményéről                                                                 HVB. elnök      
 
2./ A képviselő-testület tagjai és a polgármester eskütétele    Bódai Jánosné 
          HVB. elnök                                                                                                                  
 
3./ A polgármester programjának ismertetése    Gáncs István 
                                                                                polgármester 
 
4./ Alpolgármester választása, eskütétele        Gáncs István 
                                                                                                      polgármester 
 
5./  Polgármester illetményének megállapítása       Alpolgármester                     
  
6./ Alpolgármester tiszteletdíjának  megállapítása                  Gáncs István                                       
                 polgármester 
7./ A képviselő-testület pénzügyi és szociális bizottságának   Gáncs István                        
     megválasztása, a bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele polgármester                                                 
    
8./ Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet                       Gáncs István 
      tervezet megtárgyalása                                                                            polgármester 
 
9./ Megbízás adása SZMSZ felülvizsgálatára    Gáncs István 
           polgármester 
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10./ A helyi roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő                        Gáncs István 
       együttműködési megállapodás megtárgyalása     polgármester 
 
11./ Egyebek                                                                                   Gáncs István 
                                                                                                                       polgármester 
 
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. 
 
 
3./ A polgármester programjának ismertetése  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
  
Gáncs István polgármester: Az előző ciklusok kezdetén a polgármester programjának ismertetése 
megtörtént. Ez a program nem összekeverendő a gazdasági programmal, melyet a polgármester 
készít elő és utána a képviselő-testület megtárgyal. Utóbbi kidolgozására 6 hónap áll a 
rendelkezésre. Szeretném a gazdasági programot három hónap alatt összeállítani, ami az 
elkövetkezendő 5 éves ciklusra vonatkozik.  
A polgármesteri programban elsőként mondanám a kiszámítható, tervezhető gazdálkodást, amely 
a legfontosabb. A továbbiakban is meghatározza a képviselő-testület munkáját, hogy a 
kiszámítható, tervezhető gazdálkodás keretéit fogjuk tervezni. Nem kívánunk olyan 
fejlesztésekbe kezdeni, amelyre nem látjuk előre a fedezetet. Továbbra is szeretném, ha a szigorú 
gazdálkodás lenne a jellemző. A jövőbeni fejlesztések ésszerű kidolgozására van szükség a 
fenntarthatóság felmérése mellett. Szeretném, ha a jövőben a fejlesztések kidolgozását a 
képviselő-testület közösen végezze el, megtartva a fenntarthatóságot. Utóbbi hiánya sok 
településre jellemző.  
Szükség van a társadalmi kapcsolatok rendszerbe foglalására képviselői hálózaton keresztül. Az 
elmúlt négy év rávilágított arra, hogy a képviselőknek az elkövetkezendőkben megadott 
időközönként fogadóórát kellene tartaniuk, a település valamennyi településrészének a 
felosztásával. A felosztásról javaslatok alapján, közös megegyezéssel döntenénk. Az nem 
működik a visszajelzések alapján, hogy a lakosságnak vannak képviselőik, de igazán nincs kihez 
fordulniuk.  
A következő a civil szervezetek aktivitásra való buzdítása és segítség nyújtási lehetőség 
megadása. A civil szervezetek működőképesek a településen, viszont az előző két-három évben a 
tevékenységük viszonylag alacsony színvonalra süllyedt valami oknál fogva. Sok szervezet 
működik a településen, sajnos a hatékonysági fokuk gyengének mondható. Elsősorban nem 
anyagi támogatásra gondolok. Előfordult, hogy nem tudtak elszámolni a pénzzel, mert nem 
tudták felhasználni. Elő kell segítenünk a civil szervezek munkájának serkentését.  
A lakosság közös érdekeinek képviseletét kell megteremteni a bürokrácia útvesztőiben. Sajnos el 
kell mondani, hogy a járási és a megyeszékhely tekintetében intézendő dolgok esetében a 
bürokrácia útvesztői nem szűkültek. A képviselő-társaimnak és a polgármesteri hivatalnak ezeket 
az ügyeket fel kell karolni és végig kell vinni. Mondok egy példát: lejárt személyazonossági 
igazolvány esetében vannak emberek, akik nem képesek végig vinni, az okmányt nem tudják 
megcsináltatni. A legegyszerűbb napi problémákkal küzdenek az emberek és elvesznek a 
bürokráciában. Nem tudják az ügymeneteket. Ez nagyon fontos és ezen változtatni kell a 2014-
2019-es időszakban. 
Tengelic hírnevének öregbítése az élet minden területén. Ez egy általánosnak tűnő mondat lehet, 
de nem az. A 2010-es polgármesteri programomban tényszerűen lettek felsorolva a gazdasági 
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fejlesztések. Ahhoz képest a 2014-2019-es ciklusra vonatkozóan a programot teljesen másképpen 
fogalmaztam meg. Így sokkal inkább egymásra leszünk utalva a következő időszakban. Tengelic 
nevét igenis el kell „ültetni”, mert olyan időszak elé nézünk, ahol sokat fog számítani, hogy 
milyen hírneve van a településnek. Függetlenül attól, hogy megjelenhetünk-e bármilyen fórumon 
vagy nem. Az új képviselő-társaimnak mondom, hogy a napokban fog elkészülni két imázsfilm a 
településről. Az elkészült reklámfilmek azt a célt szolgálják, hogy a községet olyannak és úgy 
mutassuk be, amilyen a való életben. Van egy rövidebb változat, ami kb. 5 perces és van egy 
hosszabb változat, ami kb. 23 perces. A filmeket a település kiajánlásához szeretnénk 
felhasználni. A film akkor válik véglegessé, amikor a képviselő-testület megnézi és azt mondja, 
hogy a készítőket ki lehet fizetni.  
A közbiztonság, a jó magaviselet és az elfogadható erkölcs szem előtt tartása. Ebből nem 
szeretnék engedni. Vannak ezen a területen hiányosságai a rendőrségnek is. Továbbra is 
szeretném, ha a településnek olyan körzeti megbízottja lenne, aki itt él. A közbiztonság és a jó 
magaviselet „hozza magával” az elfogadható erkölcs szem előtt tartását a lakosság 
szempontjából. Azért mondom ezt, mert Tengelicen a képviselő-testületnek is volt olyan 
problémája, aminek a megoldása egyrészt energiát igényelt és gondolatokat ébresztett, másrészt a 
költségvetésből anyagi forrást igényelt. Úgy gondolom, hogy ilyen jellegű probléma a most 
kezdődő ciklusban is fel fog merülni. Fontos dolog lesz ezekre odafigyelni, melyhez szükséges 
lesz az összetartás.   
A háztartások, porták elvárható rendezettségének a betartatása fontos szerepet fog kapni. Teljesen 
meg fog változni ezen a téren a jegyzői eljárási rend. Sok olyan ember van, aki el tudná végezni 
az erre irányuló feladatokat mégsem teszi. Több olyan bejelentés érkezik, hogy nincsenek 
rendben tartva a porták. Ezt a 2015-ös évtől meg szeretnénk szüntetni. Nem lehet azt tovább 
folytatni, hogy az önkormányzat milliókat költ a közterületek karbantartására, fenntartására egyes 
lakosok pedig nem tartják rendben a portáikat. Nem a büntetés irányába szeretnénk elmenni. Ha a 
felszólítás ellenére nem végzik el a munkát, akkor különböző szankciókkal fog élni az 
önkormányzat. Nem az önkormányzat bevételét szeretnénk gyarapítani, hanem az egymás mellett 
élés, élni hagyás „törvényét” szeretnénk betartatni.  
A következő pont a programban a beilleszkedés elősegítése. Itt mondanám el, nemrégiben 
jelentették be, hogy a paksi atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó teljes projekt átkerül a 
Miniszterelnökséghez. Ez azt is jelentheti, hogy minden egyes folyamat, ami a döntéshez 
szükséges sokkal gyorsabban fog zajlani. Természetesen nem áthágva a szabályokat. És nem 
fognak bürokráciai útvesztőkbe kerülni. A beilleszkedés elősegítése, tehát reményeink szerint a 
2018-19-es évet már érinteni fogja, mivel meg fognak jelenni a munkavállalók. Majdan az ide 
érkező embereket az itt élőknek „ki kell szolgálniuk”. Lehetőségek fognak nyílni a vendéglátás, 
kereskedelem területén. Valamint az ideérkezőknek ugyanazon lehetőségeket kell biztosítani, 
mint az itt élőknek. A beilleszkedési stratégiánkat ki kell majd dolgozni.  
A ránk bízott vagyon működtetése, gyarapítása lényeges dolog. 2005 óta több mint 2 milliárd 
forint érkezett a településre vagyon gyarapítására úgy, hogy 2009-ben tudunk először foglalkozni 
a település fejlesztésével. A 2014-2019-es időszakban ekkora vagyonnövekedés nem várható. 
Viszont a ránk bízott vagyon működtetése nagy erőket fog mozgósítani.  
Nem lehet figyelmen kívül hagyni a település szerkezetének, lakosságának megtartását és 
előnyösebb helyzetbe hozását a munkaerő piacon. A lakosság számának megtartása mellett cél 
még a növelése is. A jelenlegi település szerkezeti egységét meg kell tartanunk, meg kell 
őriznünk. Előfordult már, hogy egy településrész másik településhez szeretett volna csatlakozni.  
Amíg van lehetőségem rá, addig nem fogom javasolni az átcsatolást, sőt az összes területünkhöz 
ragaszkodni fogunk. A munkaerő piacon történő előnyösebb helyzetbe hozásnál ”köszön vissza” 
a Paksi Járáshoz való tartozás. A Paksi Atomerőmű bővítése során valószínűleg lesznek új 
munkahelyek. Ezen munkahelyekből a megfelelő számút és arányút „kihalászni”. A Paksi 
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Járáshoz való tartozásnak a megvédésére nincs szükség, mert törvényben rögzítették. Paksra a 
buszjáratokat továbbra is közlekedtetik. Viszont az összes olyan munkaerőpiaci feltételbe először 
a Paks és környéke fog bekerülni, ahova a megfelelő számban és időben szeretnénk az ott 
dolgozni vágyó embereknek lehetőséget biztosítani az elhelyezkedésre. Egy mondatot szeretnék 
mondani, amit egy a Paks II. projekttel foglalkozó személy mondott. Nem is tudják elképzelni az 
emberek, hogy milyen gazdasági fejlődés és munkaerő fog ide érkezni. Nyugodtan ki lehet 
jelenteni, hogy Tengelicen is csak az nem fog dolgozni, aki nem akar a Paksi Atomerőmű 
bővítésén dolgozni vagy egyébként sem szeretne munkát vállalni. Az erőmű 15-30 km-es 
körzetében a munkanélküliség nagyrészt meg fog szűnni. Valóban nem egy életben tartó munka 
lesz, hanem 10-15 évig fog tartani.  
A helyi és járási ügyintézésék szolgáltató jellegének kibővítése. Jelenleg szerdánként délelőtt tart 
ügyfélfogadást a járási ügysegéd a hivatalban. Ehhez ragaszkodunk. Ez a település 
tagozódottsága miatt szükséges. Az utaztatást sokkal nehezebben lehet megoldani, mint a 
szolgáltatások helybeli biztosítása. Az erőmű építéséhez kapcsolódóan mondanám, hogy az 1980-
as években három buszjárat ingázott az erőmű és Tengelic között, amikor építették az erőművet. 
Várhatóan ezeket a buszjáratokat biztosítani fogják.  
Az utolsó pont a nyugodt békés lakossági környezet megtartása, a törvényt nem tisztelők 
kellemetlen életérzésének felerősítése. Több visszajelezést kaptunk fiatalkorúak nem elfogadható 
magatartása miatt. A képviselő-testületnek az itt letelepedni kívánó személyekre nagyobb 
figyelmet kell fordítania. A költségvetésben kell szerepelnie majd az önkormányzat vagyoni 
hátterének gyarapítására szolgáló tételnek. Amelyből esetlegesen olyan ingatlant tud vásárolni, 
melyet a későbbiekben hasznosítani tud.  
Az elhangzottakhoz kérem a testület támogató munkáját. Semmit nem szeretnék ígérni, mert 
ahhoz biztos alap kell, hogy meg lehessen váltani.  
Az ígéretek helyett munkát tudok kínálni. Szeretném, ha ebben a munkában a képviselő-testület 
támogatna. Ehhez a munkához kívánok a képviselő-társaimnak és magamnak is jó egészséget.  
 
 
4./ Alpolgármester választása, eskütétele    
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 74.§.(1) bekezdés szerint a képviselő-
testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármester választ, több alpolgármestert 
választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az 
alpolgármester az SzmSz szerint társadalmi megbízatású lesz, és megválasztása után e 
minőségében esküt tesz a képviselő-testület előtt. Alpolgármesternek javasolom Kajsza Béla 
képviselőt megválasztani. 
Kajsza Béla az előzetes egyeztetés során kijelentette, hogy vállalja a tisztséget. Kérdezném, hogy 
a szavazásban részt kíván-e venni érintettsége miatt? 
 
Kajsza Béla képviselő: Nem kívánok. 
 
Gáncs István polgármester: A titkos szavazás lebonyolítására, a szavazatok megszámolására 
javasolom egy szavazatszámláló bizottság megválasztását, amely bizottság a szavazás 
eredményének közlésével megszűnik. A bizottság elnökének Szijártó József képviselőt, tagjainak 
pedig Gáncs Tamás József képviselőt és Bátainé Réti Márta képviselőt javasolom.  
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A javasolt személyek vállalják a tisztséget, zárt ülés tartását nem kérik. Jelezték, hogy amikor a 
személyükről szavaz a testület, akkor nem vesznek részt a szavazásban érintettség miatt. 
Más javaslat a bizottsági tagok személyére van-e? 
Nincs más javaslat. 
A személyes érintettség miatt dönteni kell, hogy a szavazatszámláló bizottsági jelölteket a 
képviselő-testület kizárja-e a döntéshozatalból vagy sem. Javasolom, hogy ne zárjuk ki a 
képviselőket, de ha a jelöltek úgy gondolják a szavazáskor természetesen tartózkodhatnak. 
 
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 
98 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettség miatt Szijártó József 
képviselőt, Gáncs Tamás József képviselőt és Bátainé Réti Márta képviselőt nem zárja ki az 
alpolgármester választás lebonyolításához szükséges szavazatszámláló bizottság létrehozására 
vonatkozó döntéshozatalból. 
 
Gáncs István polgármester: Most pedig szavazzunk a bizottságba imént javasolt képviselők 
személyéről. 
 
Mivel más javaslat nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja javaslatát. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  

 Tengelic Község Önkormányzatának 
99 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselőtestülete az alpolgármester-választás lebonyolítása 
érdekében szavazatszámláló bizottságot (ideiglenes) választ a következő képviselőkkel: 
Szijártó József               elnök 
Gáncs Tamás József      tag 
Bátainé Réti Márta        tag 
A bizottság a szavazás eredményének közlésével megszűnik. 
 
Gáncs István polgármester: Felkérem a bizottság tagjait készüljenek fel a szavazás 
lebonyolítására, és majd annak megkezdése előtt az elnök ismertesse a szavazás módját. 
 
Szijártó József elnök: Titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke és urna 
igénybevételével történik. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza: 
a) a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét, 
b) a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét 
c) a szavazás során felmerült körülményeket. 
 
Gáncs István polgármester: A szavazás idejére szünetet rendelek el. 
 
A szavazást követően Szijártó József elnök ismerteti a szavazás eredményét. 
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Szijártó József elnök: Kajsza Béla alpolgármester jelöltre szavazott képviselő-testületi tagok 
száma 6 fő. Igen szavazatok száma 6. Nem szavazatok száma 0. Tartózkodom szavazatok száma 
0. A szavazás során nem merült fel egyéb körülmény. 
 
Gáncs István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Kajsza Béla képviselőt személyes 
érintettségére tekintettel a szavazásból kizárja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
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 
100 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettség miatt Kajsza Béla 
képviselőt az alpolgármester választás döntéshozatalából kizárja. 
 
 
Gáncs István polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 
ellenszavazattal, a következő határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
101 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló CLXXXIX. törvény 74.§.(1) bekezdése alapján Kajsza Béla képviselőt társadalmi 
megbízatású alpolgármesterének választja. 
 
 
A polgármester felkéri a megválasztott alpolgármestert, hogy tegye le az esküt a képviselő-
testület előtt. 
 
Kajsza Béla alpolgármester a következő szövegű esküt tette:  
 
„Én Kajsza Béla becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, 
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Tengelic fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.  
Isten engem úgy segéljen!” 
 
 
5./ Polgármester illetményének megállapítása 
Előterjesztő: Kajsza Béla alpolgármester 
 
Kajsza Béla alpolgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
A polgármester illetményének meghatározása kötelező napirendi pont az alakuló ülésen. Itt kell 
meghatározni a polgármester illetményét, még akkor is, ha a korábbi polgármestert választották 
újra. Mivel a polgármester illetménye közérdekű adatnak minősül, így annak megállapítását 
célszerű nyilvános ülésen tárgyalni. 
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A polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény ( Mötv.) 71.§.(2) bekezdés alapján a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere 
illetményéhez viszonyítottan kell megállapítani, mely megegyezik a helyettes államtitkár 
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetmény 
összegével (747.877.-Ft). 
A 71.§.(4) bekezdés c) pontja szerint  az 1501-10000 fő lakosságszámú település polgármestere 
illetménye a fenti összeg 60%-a vagyis bruttó 448.726.-Ft.  
Az Mötv.71.§.(6) bekezdése szerint a főállású polgármester havonta az illetményének 15 %-ban 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Jelen esetben ez az összeg 67.309-Ft. 
Kérdezném Gáncs István polgármestert, hogy személyes érintettsége miatt részt kíván-e venni a 
szavazásban? 
 
Gáncs István polgármester: A szavazásban nem kívánok részt venni. 
 
Kajsza Béla alpolgármester: Aki egyetért azzal, hogy Gáncs István polgármestert személyes 
érintettségére tekintettel a szavazásból kizárja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így az alpolgármester 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 
102 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettség miatt Gáncs István 
polgármestert kizárja az illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó 
döntéshozatalából. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
 
Kajsza Béla alpolgármester: Van-e kérdés, vagy hozzászólás. Ha nincs akkor szavazásra 
bocsátom javaslatomat, aki egyetért azzal, hogy Gáncs István polgármester havi illetményét a 
megválasztása napjától, 2014. október 12.-től havi 448.700-Ft összegben, költségtérítését 
67.230.-Ft összegben állapítsa meg a képviselő-testület, az kézfeltartással jelezze. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így az alpolgármester 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 
103 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gáncs István polgármester illetményét 
megválasztásától 2014. október 12-től Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71.§. (4) bekezdés c) pontja alapján havi 448.726.-Ft összegben állapítja 
meg. 
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2. A képviselő-testület Gáncs István polgármester költségtérítését 2014. október 12-től illetménye 
15 %-ban azaz 67.309.-Ft összegben állapítja meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
 
6./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80.§.(2) bekezdése szerint a képviselő-
testület a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 70-90 %-a ( 156.870.-Ft-201.690.-Ft) közötti összegben állapítja meg, 
melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli 
nyilatkozatával lemondhat.  
A 2010. évi önkormányzati választások óta az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 40.000.-Ft volt, 
javasolom, hogy a képviselő-testület most 60.000.-Ft tiszteletdíjat állapítson meg. Tájékoztatom a 
testületet, hogy Kajsza Béla alpolgármester a képviselő-testülethez címzett nyilatkozatában 
lemondott a 60.000.-Ft-ot meghaladó a jogszabályban meghatározott tiszteletdíj összegéről. 
 
Kajsza Béla alpolgármester bejelenti személyes érintettségét, a személyét érintő szavazásban nem 
kíván részt venni. 
 
Gáncs István polgármester: Először az alpolgármester kizárásáról szavazzon a képviselő-testület 
személyes érintettségére tekintettel, majd ezt követően a tiszteletdíjáról. 
 
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 
104 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettség miatt Kajsza Béla 
alpolgármestert kizárja a tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó döntéshozatalából. 
 
 
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 
105 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kajsza Béla alpolgármester részére, 
megválasztásától havi 60.000.-Ft tiszteletdíjat állapít meg. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
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7./ Pénzügyi és szociális Bizottság megválasztása, a bizottság nem képviselő tagjának eskütétele 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Az önkormányzat SzMSz-e szerint mind a pénzügyi, mind a szociális bizottság háromtagú. A 
bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell 
választani. A polgármester nem lehet a bizottságnak sem elnöke, sem tagja. 
Először a pénzügyi bizottság tagjaira tennék javaslatot, majd a szociális bizottság tagjait 
választanánk meg.  
Előzetes egyeztetés alapján a pénzügyi bizottság elnökének javasolom megválasztani Szijártó 
József képviselőt, a bizottság további tagjainak pedig Bátainé Réti Márta képviselőt valamint 
Kászpári Károly képviselőt.  
 
Mindhárom jelölt bejelentette személyes érintettségét, a személyüket érintő szavazásban nem 
kívánnak részt venni. 
 
Gáncs István polgármester: Kérem, először szavazzunk a jelöltek kizárásáról személyes 
érintettségükre tekintettel. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt 
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
106 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettség miatt Szijártó József 
képviselőt, Bátainé Réti Márta képviselőt valamint Kászpári Károly képviselőt a pénzügyi 
bizottság megválasztásának döntéshozatalából kizárja. 
 
 
Gáncs István polgármester: Kérem, hogy majd először az elnök személyéről döntsön a képviselő-
testület, majd külön-külön a másik két tagról. 
Aki egyetért Szijártó József képviselő Pénzügyi Bizottság Elnökévé történő megválasztásával 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
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 
107 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

     
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szijártó József képviselőt, - a képviselő-
testület megbízatásának időtartamára – a Pénzügyi Bizottság elnökének választotta. 
 
 
Gáncs István polgármester: Aki egyetért Bátainé Réti Márta képviselő Pénzügyi Bizottság 
tagjává történő megválasztásával kézfelemeléssel szavazzon. 
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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 
108 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bátainé Réti Márta képviselőt, - a 
képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a Pénzügyi Bizottság tagjának választotta. 
 
 
Gáncs István polgármester: Aki egyetért Kászpári Károly képviselő Pénzügyi Bizottság tagjává 
történő megválasztásával kézfelemeléssel szavazzon. 
 
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 
109 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kászpári Károly képviselőt, - a képviselő-
testület megbízatásának időtartamára – a Pénzügyi Bizottság tagjának választotta. 
 
 
Gáncs István polgármester: A szociális bizottságot eddig két képviselő és egy külsős tag alkotta, 
javasolom, hogy a következő ciklusban is legyen egy nem képviselő – külsős- tag. Előzetes 
egyeztetés alapján a szociális bizottság elnökének javasolom megválasztani Gáncs Tamás József 
képviselőt, a bizottság további tagjainak pedig Müller Tamásné képviselőt valamint Pallóné 
Király Erika nem képviselő tagot.  
 
A képviselők bejelentették személyes érintettségüket, a személyüket érintő szavazásban nem 
kívánnak részt venni. 
 
Gáncs István polgármester: Kérem először szavazzunk a képviselők kizárásáról személyes 
érintettségükre tekintettel. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt 
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
110 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettség miatt Gáncs Tamás 
József képviselőt valamint Müller Tamásné képviselőt a szociális bizottság megválasztásának 
döntéshozatalából kizárja. 
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Gáncs István polgármester: Kérem, hogy majd először az elnök személyéről döntsön a képviselő-
testület, majd külön-külön a másik két tagról, aki egyetért Gáncs Tamás József  képviselő 
Szociális Bizottság Elnökévé történő megválasztásával kézfelemeléssel szavazzon. 
 
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 
111 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gáncs Tamás József képviselőt, - a 
képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a Szociális Bizottság elnökének választotta. 
 
 
Gáncs István polgármester: Aki egyetért Müller Tamásné  képviselő Szociális Bizottság tagjává 
történő megválasztásával kézfelemeléssel szavazzon. 
 
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 
112 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Müller Tamásné képviselőt, - a képviselő-
testület megbízatásának időtartamára – a Szociális Bizottság tagjává választotta. 
 
 
Gáncs István polgármester: Aki egyetért Pallóné Király Erikának a Szociális Bizottság nem 
képviselő tagjává történő megválasztásával kézfelemeléssel szavazzon. 
 
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 
113 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pallóné Király Erikát a képviselő-testület 
megbízatásának időtartamára – a Szociális Bizottság nem képviselő tagjává választotta. 
 
 
Gáncs István polgármester: Felkérem Pallóné Király Erika külsős bizottsági tagot, hogy tegye le 
az esküt a képviselő-testület előtt. 
Kérem, mondja utánam az eskü szövegét. 
 
„Én Pallóné Király Erika becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, szociális 



16 
 

bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Tengelic fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.  
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm: 
 
 
8./ Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Az Mötv.35.§-a rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, melynek 
értelmében a képviselő-testület rendeletében meghatározott tiszteletdíjat állapíthat meg. A 
képviselői tiszteletdíj alsó/felső határát a törvény nem határozza meg, azonban azt előírja, hogy a 
tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. A 
bizottság elnöke, tagja tiszteletdíjára vonatkozó szabály az, hogy annak mértéke az 
önkormányzati képviselői tiszteletdíjnál magasabb lehet. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, 
hogy ismertesse a tiszteletdíjak összegét.  
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A rendelet-tervezet alapján az önkormányzati képviselők havi 15 000 Ft 
tiszteletdíjra lennének jogosultak, ami az alapdíj. Azon képviselő tiszteletdíja, aki bizottsági tag, - 
több bizottsági tagság esetén is – az alapdíjon felül havi 5 000 Ft-tal növekszik. A bizottsági 
elnökök tiszteletdíja a 15 000 Ft-os alapdíjon felül havi 15 000 Ft-tal növekszik. A képviselő-
testület bizottságának nem képviselő tagjai – esetünkben egy személyről van szó – havi 15 000 Ft 
tiszteletdíjra jogosultak. Az összegek bruttó összegek. A rendelet november 1-jén lépne hatályba. 
 
Gáncs István polgármester: A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja eddig 5 000 
Ft tiszteletdíjra volt jogosult. Azon képviselő tiszteletdíja, aki bizottsági tag 15 000 Ft 
tiszteletdíjra volt jogosult. Azon képviselő tiszteletdíja, aki bizottsági elnöki tisztséget töltött be 
20 000 Ft volt.  
A megemelt tiszteletdíjak kifizetését a költségvetés terhére biztosítani tudjuk. 
Javasolom a rendelet-tervezet elfogadását 
 
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:  
 

12/2014. (X.27.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 12/2014. (X.27.) számú rendeletet az eredeti előterjesztésnek megfelelően.  
 
 
9./ Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta 
Megkérném, Tolnai Lászlóné jegyzőt ismertesse a napirendi pontot. 
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Tolnai Lászlóné jegyző: Jelenleg rendelkezik a képviselő-testület hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzattal. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 43.§.(3) bekezdése szerint a képviselő-
testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy 
felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. A képviselőktől kérnénk, 
hogy a jelenleg hatályos szabályzatot nézzék át és ha van módosító javaslatuk azt a november 18-
ai testületi ülésre terjesszék elő.  
 
Gáncs István polgármester: Kérem a testület megbízását a módosító javaslatok előkészítésére, 
hogy 2014. novemberi testületi ülésre elvégezhessük a felülvizsgálatot. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így az 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 
114 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról gondoskodjon, és a 
módosító javaslatokat terjessze a 2014. november havi képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2014. november havi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
 
10./ Helyi nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A nemzetiségek jogairól szóló törvény 80.§-a szerint a helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodásban rögzíti a 
nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat, 
mely feltételeket rögzítik saját szervezeti és működési szabályzatukban. A csatolt tervezet 
tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit, a költségvetés elkészítésének, 
elfogadásának rendjét, a költségvetési gazdálkodás rendjét, pénzellátást, bankszámlarendet, 
vagyontárgyakkal kapcsolatos feladatokat valamint a belső kontrollrendszer működtetését. 
A megállapodást ezt követően minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.  
Javasolom a megállapodás tervezetének elfogadását. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így az 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 
115 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

       
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tengelici Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § 
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(2) bekezdésének végrehajtására kötött együttműködési megállapodást és azt a melléklet szerint 
jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
11./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Ezen napirendi ponton belül kell dönteni a gazdasági program 
előkészítésére szóló felhatalmazásról. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 116.§. (5) bekezdése szerint „a gazdasági 
programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy 
választási ciklus idejére szól. Tengelic Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011-2014. 
évre vonatkozó gazdasági programját 2011. évben készítette el. 
Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a 2015-2019. évre 
vonatkozó gazdasági program előkészítésére és annak elfogadása céljából 2015. február 15. 
napjáig a képviselő-testület elé terjesztésére.   
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így az 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 
116 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

         
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 116.§.(5) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy 
készítse elő az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági programját, és azt terjessze 
jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági program elkészítéséhez az 
előkészítés során kérjen javaslatot: 
      – a képviselő-testület tagjaitól, 

– a bizottságoktól, 
– civil szervezetektől 
– gazdálkodó szervezetektől 

 
Határidő: 2015. február 15. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Határozatot kell hozni az óvoda részvételének támogatásáról az 
óvodatej programban. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Megkérem, Tolnai Lászlóné jegyzőt ismertesse az előterjesztést. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Jelen esetben 2015 februárjától kezdődő időszakról kellene döntést 
hozni. Azért ilyen korán kell meghozni a döntést, mivel jogszabályi változások történtek. Az első 
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szállítási napot megelőző negyedik hónap végéig meg kell kötni a szállítási szerződést és azt meg 
kell küldeni az illetékes szervnek. Azt még nem tudjuk megmondani, hogy pontosan mekkora 
önrészre lesz szükség, mivel a jövő évi támogatás mértékéről szóló jogszabály még nem 
ismeretes. Iránymutatásként a kolléganő az előterjesztésben szerepelteti a 2014. március- június 
hónapokra az önkormányzat saját forrás igényét. Ennek az összege 67 611 Ft volt. Kb. ekkora 
összegű önrésszel kell majd számolni. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a programban való részvételt és a szükséges 
önerő biztosítását.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így az 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 
117 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 1-től 2015.június 15- 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 
2015. évi költségvetése terhére. 
 
Határidő: 2015. február 1. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Gáncs István polgármester: Döntést kell hozni az önkormányzati társulások társulási tanácsába 
tag delegálásáról. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A szót 
átadom Bátainé Réti Márta korelnöknek. 
 
Bátainé Réti Márta korelnök: Az Mötv. 94.§.(2) bekezdés szerint a társulási tanácsokat a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban 
meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. Amíg a delegálás nem történik meg, addig nem 
tudja a társulás a tisztújító ülését megtartani. Célszerű, hogy a delegált tag mellé a testület egy 
állandó helyettest is nevezzen meg, így a tag akadályoztatása esetén nem kell mindig valakinek 
eseti meghatalmazást adni. A delegált és helyettese is csak a képviselő-testület tagja lehet.  
Javasolom a társulási tanácsokba Gáncs István polgármestert delegálni, helyettesének pedig, 
Kajsza Béla alpolgármestert megszavazni. 
Kérem a képviselő-testület tagjait szavazzanak.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a korelnök 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 
118 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 
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Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsába, valamint a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába a Mötv. 94.§.(2) bekezdés alapján tagként Gáncs Istvánt, akadályoztatása esetén 
helyetteseként Kajsza Béla alpolgármestert delegálja. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Tolna Város rendezési terve módosításának előzetes véleményezésére 
kell sor kerüljön. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. Azért 
szükséges a döntést a mai ülésen meghozni, mivel a jogszabály határidőket ír elő a rendezési 
tervek véleményeztetésére és jelen esetben a véleményezési határidő 2014. október 30. napján jár 
le. 
Tolna Város rendezési terve módosításával kapcsolatban észrevételt nem teszek és a további 
egyeztetésre sincs szükség. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így az 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 
119 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

   
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Tolna Város rendezési terve 
módosításának előzetes véleményezése” című előterjesztést megvitatta, és a módosítással 
kapcsolatos észrevételt nem tesz, az eljárás további részében nem kíván részt venni. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
A Simó Villamossági Kft. (Pécsvárad) a tengelici 0123/5 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása 
építési munkáinak elvégzéséhez tulajdonosi hozzájárulást kér a tengelici 40 hrsz-ú közút 
(kiskocsma melletti földút) igénybe vételéhez. Javasolom a tulajdonosi hozzájárulást megadni. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így az 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 
120 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Simó Villamossági Kft. (Pécsvárad) a tengelici 0123/5 hrsz-ú ingatlan villamos energia 
ellátása építési munkáinak a műszaki leírás és nyomvonalrajz szerinti elvégzéséhez a tengelici 40 
hrsz-ú közutat igénybe vegye.  
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
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Gáncs István polgármester: Az utolsó döntést közalkalmazott kinevezése tárgyában kell 
meghozni. Száraz Kitti közalkalmazott 2014. november 1. napjától kérte felmentését a 
munkavégzés alól, mivel gyermeket vár. Helyettesítésére pályázatot írtunk ki. Két pályázat 
érkezett, mindkét pályázót meghallgatásra behívtuk. A meghallgatás alapján, javasolom Kovács 
Krisztina Kolozsvári u. 35. szám alatti lakost kinevezni határozott időre szakács munkakörbe. 
Kovács Krisztina nem kérte zárt ülés tartását. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így az 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 
121 /2014. (X.21.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Krisztina (sz: Szekszárd 
1992.01.15. an: Orsós Anna ) Tengelic Kolozsvári u.35. szám alatti lakost 2014. november l-jétől 
- határozott időre – kinevezi az Önkormányzat Konyhájára szakács munkakörbe napi 8 órás 
munkaidővel. Próbaidő: 3 hónap 
Besorolja a vonatkozó Kjt. C fizetési osztály 1 fizetési fokozatba, és alapilletményét 118.000.- Ft-
ban állapítja meg. 
 
Határidő: 2014. november 1. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Megkérem, Tolnai Lászlóné jegyzőt tájékoztassa a képviselőket a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, összeférhetetlenségről, köztartozásmentes adózói 
adatbázisba történő bejelentkezési és szervezett képzésen való részvételi kötelezettségről. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A polgármester és a képviselők a megválasztásuktól, majd ezt követően 
minden év január l-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. A saját 
vagyonnyilatkozathoz csatolniuk kell a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettárs 
valamint a gyermekek vagyonnyilatkozatát. A megválasztását követő 30 napon belüli 
vagyonnyilatkozat tétel elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő e 
tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, költségtérítést nem kaphat. 
Az Mötv. 36.§. és 37.§. rendelkezik az önkormányzati képviselő, valamint a bizottság nem 
képviselő tagjaival, a 72.§. pedig a polgármesterrel (alpolgármesterrel) kapcsolatos 
összeférhetetlenségi esetekről és az összeférhetetlenségi eljárás szabályairól.  
A képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az ok felmerülésétől számított 
30 napon belül köteles megszüntetni. 
Ezzel kapcsolatban kiosztásra került egy tájékoztató, melyet kérem olvassanak el a képviselők és 
akit érint, kérem  30 napon belül szüntesse meg az összeférhetetlenséget. 
Új elem az Mötv-ben a méltatlansági eljárás. A kiküldött tájékoztatóban szerepel, hogy a 
képviselő-testület határozatával mely esetekben szüntetheti meg méltatlanság miatt az 
önkormányzati képviselő megbízatását. 
Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni 
felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A képviselő az adatbázisba történő felvételét 
igazolni köteles a képviselő-testületnél legkésőbb 2014. december 31. napjáig. 
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Amennyiben a NAV a képviselő felvételét követően megállapítja, hogy a képviselő az 
adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban 
értesíti a képviselő-testület és a kormányhivatalt. 
Az önkormányzati képviselő az eskütételt követően 3 hónapon belül köteles részt venni a 
kormányhivatal által szervezett képzésen. Az időpontját még nem tudjuk, várjuk a jelzést a 
kormányhivatal részéről.  
 
Gáncs István polgármester: Kérdezném Jegyzőasszonyt, hogy a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba való felvétel kérelmezésében tudunk-e segíteni. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Igen tudunk. Annyit elmondanék, hogy szükség lesz hozzá ügyfélkapu 
regisztrációra, ha még nincs.  
 
Bátainé Réti Márta képviselő: Az ügyfélkaput mindenkinek egyénileg kell elrendeznie? 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Igen.  
 
Gáncs István polgármester: Az ügyfélkapu igénylésének menetéről tudunk tájékoztatást adni. 
 
 
A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs a képviselők részéről és interpellációs 
jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt és az alakuló ülést bezárja. 
 
 

kmft 
 
 

   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyző 


