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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 18-án megtartott 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kajsza Béla    alpolgármester 

Bátainé Réti Márta   képviselő 
Gáncs Tamás József   képviselő  
Kászpári Károly   képviselő  
Müller Tamásné   képviselő 
Szijártó József    képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
   Tolnai Lászlóné   jegyző 
   Barabás Ildikó    gazd.üi. 

Huber Péterné    óvodavezető 
    
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:  
- 95/2014. A képviselő-testület a Mézeskalács Óvoda 2014/2015. évi munkatervével és a 

házirendjével egyetértett. Erről a határozatot az óvodavezetőnek megküldtük. 
 

- 98/2014. A képviselő-testület az Aquainvest Kft. részére – az üzemeltetési szerződés alapján 
kapott összegből - 2.118 e Ft visszatérítéséről döntött.  Az összeget november hónapban 
átutaltuk a jogosult részére. 
 

- 115/2014. A képviselő-testület elfogadta a Tengelici Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a 
nemzetiségi önkormányzat működésére vonatkozó megállapodást, melyről a határozatot a 
nemzetiségi önkormányzat megkapta. A megállapodást a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testülete is elfogadta az alakuló ülésükön. 
 

- 117/2014.  A képviselő-testület a 2015.02.01-től 2015. 06.15-ig tartó időszakban biztosítja az 
óvodában a gyermekek ingyenes óvodatejjel való ellátását, melyről a határozatot az 
óvodavezető megkapta. 
 

- 118/2014.  A képviselő-testület a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás valamint a Szekszárd és 
Térsége Önkormányzati Társulás társulási tanácsába tagként Gáncs István polgármestert, 
helyettesítésére Kajsza Béla alpolgármestert delegálta. A határozatot elpostáztuk mindkét 
társulás székhelyére. 
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- 119/2014. A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást adott a tengelici 40 hrsz-ú ingatlan 
igénybevételéhez villanyenergia ellátás építési munkálatainak elvégzéséhez.  
A határozat kivonatot megküldtük a kivitelezőnek a  Simó Villamossági Kft-nek. 
 

- 120/2014.  A képviselő-testület Tolna Város rendezési tervének módosításhoz észrevételt nem 
tett. Erről a határozatot Tolna Város Jegyzőjének megküldtük. 
 

- 121/2014.  A képviselő-testület Kovács Krisztina Tengelic Kolozsvári u. 35. szám alatti lakost 
határozott időre szakács munkakörbe kinevezte. A közalkalmazott 2014. november 1-jétől 
megkezdte munkáját. 
  

- 122/2014.  A képviselő-testület a TEIT társulási tanácsába tagként Gáncs István polgármestert, 
helyettesítésére Kajsza Béla alpolgármestert delegálta. A határozat kivonatát elpostáztuk. 

 
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 
123/2014. (XI.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 95/2014., 
98/2014., 115/2014., 117/2014., 118/2014., 119/2014., 120/2014., 121/2014. és a 
122/2014. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselő-
társaimat és a meghívottakat. 
Az egyebek napirendi pontban határozatot kell hozni a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról, valamint a Móra Ferenc utca útépítés forgalomba helyezéséhez 
útkezelői nyilatkozat kiadása szükséges. 
 
A polgármester a napirendre az alábbi javaslatot teszi: 
 
Napirendi javaslat:         Előterjesztő: 
        
1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.7.)  Gáncs István 
     önkormányzati rendelet módosítása      polgármester 
         
2./ Beszámoló az önkormányzat 2014 évi  költségvetésének háromnegyed éves   Gáncs István 
     helyzetéről          polgármester 
 
3./ Szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet   Tolnai Lászlóné 
     megtárgyalása                   jegyző 
 
4./ Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról   Tolnai Lászlóné 
     szóló 6/2011(III.24.) önkormányzati rendelet módosítása    jegyző 
      
5./  A kommunális adóról szóló 18/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet  Gáncs István 
      módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása    polgármester 
 
6./ Ingatlanhasználati szerződés megtárgyalása      Gáncs István 
                                                                   polgármester 
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7./ 2014. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása     Gáncs István 
           polgármester 
 
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./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézőt ismertesse a napirendi pontot. 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Ez a 3. számú módosítása az idei évben az önkormányzat 
költségvetésének. A bevételi és kiadási főösszegünk 2 000 Ft-tal emelkedik. Ez a Polgármesteri 
Hivatalnál jelentkező kamatbevétel. Ezen kívül a kiadási, bevételi előirányzatok közötti 
átcsoportosításra került még sor. 
 
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: 
 

13/2014. (XI.20.) 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 13/2014. (XI.20.) számú rendeletet. 
 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves 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: A kiküldött előterjesztésben a szeptember 30-ai állapotnak 
megfelelő adatok szerepelnek. A teljesítés %-os mutatói mindig a módosított előirányzathoz képest 
mutatják a teljesítést. A bevételeink 85,28 %-ban teljesültek, ami az időarányoshoz képest 
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magasabb teljesítést jelent. A kiadásaink ehhez képest 59,39 %-ban. Vannak olyan bevételeink, 
amik időarányosan előbb érkeznek be az önkormányzathoz és vannak olyan kiadásaink, amik 
később fognak teljesülni. Lásd a Móra F. és az Óvoda u. felújítása, aminek a kifizetése októberben 
és novemberben történt meg. Ezek a teljesülések már az utolsó negyedévet fogják terhelni. Úgy 
vélem az önkormányzat takarékosan gazdálkodik, amit várhatóan fenn tudunk tartani az utolsó 
negyedévben is.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a beszámoló elfogadását. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
124 /2014. (XI.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának 
I-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolóját az eredeti előterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
3./ Szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet  megtárgyalása  
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző  
      
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
A napirendi pontot a szociális bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Évek óta van lehetősége önkormányzatoknak, hogy szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kiegészítő támogatást igényeljenek pályázat útján. Önkormányzatunk 
még egyszer sem pályázott. Idén október elején beadtuk a pályázatot és megállapították a részünkre 
a támogatást. A pályázatunkban 100 m3 keménylombú tűzifát igényeltünk. A miniszter döntése 
értelmében az elnyert támogatásból 53 m3 tűzifát vásárolhatunk. A támogatás összege 942 340 Ft. 
Az önkormányzatot önrész terheli, melynek összege 67 310 Ft. Illetve az erdészettől történő ide 
szállítás és a rászorulók részére történő kiszállítás költsége is az önkormányzatot terheli. Összesen 
kb. 269 240 Ft önrészt kell biztosítania az önkormányzatnak. 2014. december 1-től szeretnék a 
tüzelő osztását megkezdeni. Ha a testület elfogadja a rendeletet, akkor a kolléganőm a héten 
megrendeli a fát, ami várhatóan a jövő héten meg is fog érkezni. A kérelmeket 2014. december 1-
jétől 2015. január 31-ig lehetne benyújtani, mivel 2015. február 15-ig kell kiosztani a tűzifát. A 
támogatás felhasználásáról 2015. április 15-ig kell elszámolni. 
A beadott kérelmek elbírálása a szociális bizottság hatásköre lenne. Az eljárásra az önkormányzati 
segélyre vonatkozó szabályokat kellene majd alkalmazni. Az önkormányzatnak rendeletben kell 
szabályozni a szociális rászorultság és az igénylés részletes feltételeit. A támogatásra jogosultak 
közül előnyt kell élvezzen az, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési 
támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy lakásfenntartási támogatásra 
jogosult illetve az a család ahol halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él.  
A rendelet-tervezet alapján juttatásra jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg nyugdíjminimum 130 %-át ( ez jelenleg 37 050 Ft), egyedül élő esetén 
a nyugdíjminimum 150 %-át (ez jelenleg 42 7500 Ft). Ha jövőre emelkedik a nyugdíjminimum, 
akkor ezek az összegek is emelkednek.  
A rendelet-tervezetben egy módosítást szeretnék javasolni. A tervezetben az szerepel, hogy „  A 
tűzifa juttatásra egy háztartásban csak egy személy, jogosult 1 m3 mennyiségben”. A háztartást 
módosítani kellene lakcímre. Mondok egy példát. Egy lakcímen akár lehet két háztartás is, ha külön 
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háztartásnak vesszük a nagykorú gyermeket illetve a szülőjét. Abban az esetben ha mindketten aktív 
korúak ellátására jogosultak, akkor 2 m3 fát is kaphatnának. Viszont nagy a valószínűsége, hogy 
egy kályhában fognak tüzelni. Egy fűtési idényben a szociális tűzifát csak alkalommal lehet 
igényelni kivéve, ha a kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.  Kihűlés és fagyhalál veszélyének 
észlelése esetén a Paks Kistérségi Szociális Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
családgondozójának javaslata alapján a tűzifajuttatás iránti eljárás hivatalból is indítható. 
A rendelet 2015. március 31-én hatályát vesztené. A rendelet mellékletét képezi egy átvételi 
elismervény, mellyel a tűzifát átvevő elismeri az átvételt. Erre valószínűleg az elszámoláshoz 
szükségünk lesz. 
 
Szijártó József képviselő: A módosítással tehát egy lakcímen egy személy lenne jogosult 1 m3 
szociális tűzifára, ami 53 lakcímet jelentene. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Igen. 
 
Szijártó József képviselő: Nagyságrendileg kb. hány százaléka azoknak, akik most reálisan komoly 
gondot jelent, hogy fűtsék a lakásukat. 
 
Gáncs Tamás képviselő: Kb. 40%. 
 
Szijártó József képviselő: Nagyon jó dolognak tartom ezt a pályázatot. Azt tudjuk sajnos, hogy 
vannak, akik nem tudják előteremteni a tüzelőre valót és lopással próbálják megoldani ezt a 
helyzetet.  
 
Gáncs István polgármester: 100 m3-re nyújtottuk be a pályázatunkat, amiből 53 m3-t ítéltek meg a 
részünkre. Eddig 3 mázsa körül szoktunk önkormányzati segély jogcímen természetbeni 
juttatásként adni annak, aki igényelte és jogosult volt rá. Most ez több mázsát jelent. 
 
Gáncs Tamás képviselő: Ha erdei m3-ről van szó, akkor 7-8 mázsa körül fognak kapni.  
 
Gáncs István polgármester: Javasolom a rendelet-tervezet elfogadását azzal a módosítással, hogy a 
tűzifa juttatásra egy lakcímen csak egy személy jogosult 1 m3 mennyiségben.  
 
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: 
 

14/2014. (XI.20.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 14/2014. (XI.20.) számú 
rendeletet. 
 
 
4./ Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011. (III.24.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző  
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot. 
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Tolnai Lászlóné jegyző: 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 képviselő-testület az alakuló ülésen megbízott azzal, hogy a következő testületi ülésre készítsem 
el az SzMSz módosításáról szóló rendelet-tervezetet. Mivel az idei évben nem voltak olyan 
horderejű jogszabályi változások, amelyek indokolták volna, hogy egy teljesen új SzMSz-t 
alkossunk, ezért a jelenleg hatályos rendelet módosítását javasolom. A rendelet-tervezet a 
következő módosításokat tartalmazza: 
1.§.  Az önkormányzat gazdasági társasága 2014. október 1-jétől a Dunaág Kft helyett a 
Mezőföldvíz Kft. 
2.§. Módosítja az alakuló ülés első napirendi pontját, mivel már nem az alakuló ülésen adja át a 
megbízóleveleket a HVB  Elnöke. 
3.§. A jelenleg hatályos rendeletben a testületi ülésről a lakosságot még, a helyi kábeltévén 
keresztül is lehetett értesíteni, így természetesen ez a szövegrész már nem szerepelhet a rendeletben. 
4.§. Mivel megalakult a Tengelici Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a képviselő-testület ülésére 
meg kell hívni annak elnökét, aki törvény szerint tanácskozási joggal vesz részt az üléseken. 
5.§. Az SzMSz 30.§. (1) bekezdésében még a régi önkormányzati törvény ( Ötv.) megjelölése 
szerepel, ezt kell az új önkormányzati törvény (Mötv) megjelölésére módosítani.   
6.§.  A Polgármesteri Hivatal alcímnél a 38.§ egészül ki három bekezdéssel, ami az újonnan alakult 
roma nemzetiségi önkormányzat megállapodás szerinti működési feltételeit  és a hivatal feladatait 
rögzíti. 
7.§. Módosítja az l. mellékletet, az 1., 2., 4. számú függeléket. Az 1. melléklet a bizottságok 
feladatait sorolja fel. A pénzügyi bizottság új feladata a képviselőkkel kapcsolatos méltatlanság 
kivizsgálása, javaslattétel a méltatlanság megállapítására. 
Az 1. függelék a képviselő-testület tagjainak névsorát, a 2. függelék a bizottságok tagjainak 
névsorát, a 4. függelék a hatályos rendeleteket tartalmazza, melyeket szintén szükséges módosítani. 
 
A képviselőknek van egy kötelezettségek a Mötv. alapján, miszerint évente beszámolnak a 
munkájukról a lakosságnak. Az SzMSz-t januárban ki kellene egészíteni - amennyiben úgy dönt a 
képviselő-testület, hogy a képviselőknek lesznek fogadóóráik – azzal, hogy melyik képviselőnek 
mikor lesz fogadóórája. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. A következő ülésen erre javaslatot kellene tenni. 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: 
 

15/2014. (XI.20.) számú önkormányzati rendelet 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról 
szóló 6/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2014. (XI.20.) számú 
rendeletet. 
 
 
3./ A kommunális adóról szóló 18/200. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezet véleményezése 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
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A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Az Országgyűlés elé került a helyi adókról szóló törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat.  A tervezet szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel 
az illetékességi területén a helyi adók mellett települési adókat is bevezethet. A települési adó 
bármely adótárgyra megállapítható, feltéve, hogy azt nem terheli törvényben szabályozott közteher. 
Települési adó bevezetését jelenleg nem javasoljuk, viszont a magánszemélyek kommunális adója 
mértékének emelését igen. Ezt egyrészt építmény és lakásbérleti jog illetve telek esetén kell fizetni. 
Jelenleg az építményekre 9 000 Ft a kommunális adó összege, a telkekre 1 000 Ft. Legutoljára 
2012. januárjában történt emelés, amikor is 9 000 Ft lett emelve az adó összege. Előzőleg, amikor 
2009. július 1-től az Alisca Terra Kft. lett a hulladékelszállítás kapcsán a közszolgáltatónk, akkor 
bevezetésre került a szemétszállítás díj, ekkor a testület a kommunális adó összegét 8 000 Ft-ról 
csökkentette 6 000 Ft-ra.  
A rendelet-tervezetben szereplő javaslat alapján 2015. január 1-től 12 000 Ft/évre emelkedne a 
kommunális adó mértéke.  Az adómérték emelést az alábbiak indokolják: A támogatási rendszer 
átalakításának következtében kiemelt figyelmet kell szentelni az önkormányzat saját bevételeinek a 
növelésére. A gépjárműadó 100 %-a helyett csak a 40 %-a marad az önkormányzatnál. 2015-ben 
vagy 2016-ban szeretnénk vásárolni egy olyan gépjárművet (traktort), amely a kommunális 
feladatokat látja majd el, ezzel kiváltva a vállalkozók részére a munkagépeik által elvégzett 
szolgáltatásért kifizetett összeget.  
Ahhoz, hogy az új adómérték 2015 január l-jétől hatályba léphessen a kommunális adó rendelet 
módosítását legkésőbb 2014. december 1-jén ki kell hirdetni. 
Új fizetési kötelezettség megállapítása illetve egy már meglévő kötelezettség mértékének emelése 
során figyelemmel kell lenni arra, hogy annak kivetésével, beszedésével, nyilvántartásával,  
ellenőrzésével összefüggő adminisztrációs költségek ne legyenek aránytalanul magasak a fizetési 
kötelezettségekből származó bevétel összegéhez képest, illetve azokat nem haladhatják meg. 
Előzetes számítások szerint az adómérték emelése kb: 500.000.-Ft többletköltséget jelent a 
hivatalnak, így a 3.000.-Ft emeléssel az adminisztrációs költségek sem aránytalanul magasak.  
 
Gáncs István polgármester: Az emeléssel továbbra is a jelenleg elvégzett kommunális feladatok 
színvonalas ellátását szeretnénk biztosítani, ami jellemzi a települést, azért hogy kulturáltan tudják a 
lakosok élni az életüket. Az elkövetkezendő időben be kell szereznünk egy olyan gépjárművet, 
amely a kommunális feladatokat el tudja látni. A kommunális adó adómaximuma 2015-ben 28 624 
Ft lesz. Tengelicen a magánszemélyek kommunális adóneme elfogadott, elismerik az a munkát, 
amit az önkormányzat végez a befizetett adóból. 89 %-os a befizetési arány. Az adó mértékének 
alacsony szinten tartásához hozzájárul, hogy bevezetésre került az idegenforgalmi adó. Az állami 
támogatással együtt ennek az összeg kb. 7 000 e Ft/ év. A kommunális adó bevételünk kb. 9 000 Ft 
évente. Az évi 3 000 Ft-os emelés 12 hónapra elosztva havonta plusz 250 Ft kiadást jelent az 
adófizetők számára. 
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: 
 

16/2014. (XI.20.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a kommunális adóról szóló 18/2000. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 16/2014. (XI.20.) számú rendeletet. 
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5./ Ingatlanhasználati szerződés megtárgyalása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A körzeti megbízott már évek óta használja az önkormányzat épületében az 
iroda helyiséget. Eleinte a földszinten volt egy irodája, aztán felkerült az emeletre egy másik 
helyiségbe. Természetesen ingyenesen használja. Az iroda használatára szerződést kellene kötni. A 
szerződés-tervezet szerint az önkormányzat, a Hivatal épületének emeleti helyiségét térítésmentesen 
adja használatba a KMB iroda működtetésére, határozatlan időre. A törvényben meghatározott 
állami és önkormányzati tulajdonú vagyonelemek – így az önkormányzatunk tulajdonát képező 
ingatlan is – a nemzeti vagyon körébe tartoznak, melyek ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása 
céljából adhatók használatba. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó egyik helyi önkormányzati feladat a „közreműködés a település 
közbiztonságának biztosításában.” 
 
Gáncs István polgármester: Fentiekre tekintettel javasolom, hogy az önkormányzatunk tulajdonát  
képező 288 hrsz-ú, 11 m2 nagyságú ingatlanrészt közfeladat ellátása céljából adjuk a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság ingyenes használatába határozatlan időre. 
 
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 
125 /2014. (XI.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 288 
hrsz.-ú, természetben Tengelic Rákóczi u. 11. szám alatti épületben található, 11 m2 alapterületű 
helyiséget – KMB iroda működtetése céljából – 2014. november 19-től határozatlan időre a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: Szekszárd Mészáros L. u. 19-21.) részére ingyenesen 
használatba adja a mellékelt ingatlanhasználati szerződés szerint. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

7./ 2014. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: 2014. márciusában fogadta el a képviselő-testület a közbeszerzési tervet. 
Akkor egy pályázatról volt tudomásunk, mely kapcsán közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. Ez 
volt a tanyagondnoki busz beszerzése. Azóta változások történtek, mivel három pályázatot is 
beadott az önkormányzat. Az egyik a Móra Ferenc utca út építésére és az Óvoda utca felújítására, a 
másik az egészségház fejlesztésére, a harmadik a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó 
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pályázat. Eddig csak a Móra Ferenc utca út építése és az Óvoda utca felújítására kellett 
közbeszerzést kiírnunk, így ezt szerepeltetni kell a közbeszerzési tervben. Az egészségügyi 
alapellátás fejlesztése című pályázatunk sajnos sikertelen volt. A napelemes pályázat eredményéről 
pedig még nincs információnk.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a közbeszerzési terv módosítását az elmondott 
beruházással. 

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 
126 /2014. (XI.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletét képező 
Tengelic Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
8./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi pontban határozatot kell hozni a Paksi Többcélú 
Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról. A napirendi ponthoz tartozó anyagot 
minden testületi tag megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi 
pontot.  
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Két ponton szükséges változtatni a megállapodást. Egyrészt a társulást 
alkotó önkormányzatoknál néhány polgármester személye változott az önkormányzati választások 
miatt. A másik változás pedig a társulási megállapodás III.1.5. pontját érinti. A módosítás szerint: A 
Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választását követő 30 napon belül a korelnök hívja össze. A tisztújító ülés működésére egyebek 
mellett e fejezetet kell alkalmazni. 
 
Gáncs István polgármester: Javasolom a társulási megállapodás módosításának 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 
127 /2014. (XI.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88.§.(2) bekezdésében biztosított hatáskörében  eljárva a Paksi 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását  a határozat mellékletének 
megfelelően jóváhagyja. 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
Határidő: Közlésre azonnal 
Felelős: polgármester 
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Gáncs István polgármester: A Móra Ferenc utca útépítés forgalomba helyezéséhez útkezelői 
nyilatkozatot kell kiadni. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A Móra Ferenc utca építésének befejezését követően megkértük az utca 
forgalomba helyezésének engedélyét. A közlekedési felügyelőség 2014. december 15-i határidővel 
hiánypótlást kért, amelyben többek között kérik az érintett útkezelő nyilatkozatát, amelyben 
hozzájárul a forgalomba helyezéshez és átveszi az utat üzemeltetésre. A jogszabály szerint a helyi 
közutak útkezelője az önkormányzat, így ezt a nyilatkozatot a képviselő-testület adja ki. 
 
Gáncs István polgármester: Javasolom a Móra Ferenc utca útépítés forgalomba helyezéséhez az 
útkezelői nyilatkozat kiadását. 
 
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 
128 /2014. (XI.18.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete - mint a helyi utak kezelője – a Tengelic 
Móra Ferenc utca útépítés forgalomba helyezéséhez feltétel nélkül hozzájárul. 
 
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az elkészült utat üzemeltetésre átveszi. 
 
Határidő: 2014. december 15. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Tájékoztatásképpen elmondanám, hogy érkezett közvilágítási hálózat 
aktív elemeire vonatkozó karbantartási szerződésre ajánlat. Megkeresett a Watt-Eta Kft. 1996-
ban alakult pécsi központú cég. Jelenleg a közvilágítással kapcsolatos feladatokat az E.ON végzi 
a településen. Hamarosan lejár a velük kötött szerződés. A fenti cég szeretné, ha őket bíznánk 
meg a közvilágítással kapcsolatos karbantartási munkákkal.  
Jelenleg megbíztunk egy céget, amely felméri – kötelezettség vállalás nélkül – a településen lévő 
összes közvilágítási lámpatestet, trafóállomásokat stb. és térképet készít róluk. A felmérés egy 
előkészítő feladat ahhoz, hogy a településen led lámpákkal felszerelt közvilágítási lámpatestek 
legyenek. Ezzel a fejlesztéssel 40-60 %-os megtakarítást tudnánk elérni. Szedres, Medina, 
Kistormás, Kölesd és Tengelic települések jövőre, ha kiírásra kerülne a közvilágítás 
korszerűsítésére vonatkozó pályázat együtt, mint egy mikrokistérség adnánk be. Mindegyik 
településen már folyik az előbb említett felmérés. A későbbiekben a települések közösen 
szeretnének szerződést kötni a lámpatestek üzemeltetésére és karbantartására. Az elmondottak 
alapján a Watt-Eta Kft. megkeresése nem aktuális. 
 
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a szolgáltatóház felújítására benyújtott 
pályázatunk eredményesnek bizonyult. Az tavasszal benyújtott pályázatunk sikertelen volt. A 
megigényelt támogatási összegnél kicsivel kevesebbet kaptunk. A támogatási összeg kb. 10 000 
e Ft. A beruházást várhatóan jövő tavasszal fogjuk megvalósítani.  
 
Az egészségház fejlesztésére beadott pályázatunk sajnos sikertelen volt. Ha lesz pályázati 
lehetőség, akkor ismételten be fogjuk nyújtani, mivel ez egy kész anyag. Ezt pályázati lehetőség 
nélkül nem tudjuk megvalósítani, mivel közel 20 000 e Ft-os beruházásról van szó.  
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A Zöldút a kúriák mentén című pályázatunk ellenőrzésre került sor az MVH részéről. Az ellenőrzés 
során mindent rendben találtak. A pályázat kapcsán az elszámolások alapján még kapunk pénzt. 
 
Szintén helyszíni szemle során ellenőrzést végzett az MVH tanyagondnoki busz beszerzése 
tárgyában. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak. A tanyagondnoki busz finanszírozása 
önerőből történt és várhatóan az elnyert pályázati összeget még idén megkapjuk.  
 
Jelenleg az önkormányzat számláján 46 668 580 Ft van, a polgármesteri hivatal számláján 5 142 
639 Ft van. Ezen kívül 20 000 e Ft lekötött bankbetéttel rendelkezünk. Így a jelenleg rendelkezésre 
álló pénzeszközök összege 71 811 219 Ft. Az idei évben még egy nagyobb kifizetésünk lesz ez a z 
Óvoda utca felújításának a költsége, ami 23 912 548 Ft. A kisebb kiadásokkal együtt az idei évben 
várhatóan összesen 25 212 548 Ft lesz a kiadásunk.  
A jövő évre vonatkozóan a pályázatok terén elsőbbséget fog élvezni a sportcsarnok tetőfelújítása, 
mivel már nagy szükség lenne a felújításra. A beruházás kb. összege 20 000 e  
Ft. Pályázati anyaggal már rendelkezünk, mivel már több alkalommal is nyújtottunk be e tárgyban 
pályázatot.  
 
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
 
 

kmft 
 
 
 

    Gáncs István         Tolnai Lászlóné 
    polgármester               jegyző 


