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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án
megtartott üléséről.
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J EGYZŐKÖNYV
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án megtartott
üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem
Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Müller Tamásné
Szijártó József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné
Schmidt Mária
Őri Antal

jegyző
művelődésszervező
gondnok

Távolmaradását bejelentette:
Kászpári Károly

képviselő

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 6 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester:
- 125/2014. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal épületében található 11 m2
alapterületű helyiséget, a KMB iroda működtetése céljából határozatlan időre a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság részére ingyenes használatba adja. Az ingatlanhasználati
szerződés aláírásra került.
-

126/2014. A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének a
módosítását elfogadta. A módosított közbeszerzési terv a község honlapján megtalálható.

-

127/2014. A képviselő-testület a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását elfogadta, melyről a határozatot a Paksi Hivatalhoz
megküldtük.

-

128/2014. A képviselő-testület, mint a helyi utak kezelője feltétel nélkül hozzájárult a Móra
Ferenc utca forgalomba helyezéséhez. A határozat kivonatot a Közlekedési Felügyelőséghez
elpostáztuk.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 6
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta.
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Tengelic Község Önkormányzatának
129/2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 125/2014.,
126/2014., 127/2014. és a 128/2014. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést elfogadja.
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat és a meghívottakat.
Az egyebek napirendi pontban határozatot kell hozni a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsába általunk delegált személyekről, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
kötött vagyonkezelői szerződés kiegészítéséről és egy tulajdonosi hozzájárulás tárgyában.
A polgármester a napirendre az alábbi javaslatot teszi:
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.7.)
önkormányzati rendelet módosítása

Gáncs István
polgármester

2./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2015. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

3./ Temetői szolgáltatási díjak felülvizsgálata

Gáncs István
polgármester

4./ Döntés víziközmű felújítási költségekről

Gáncs István
polgármester

5./ Beszámoló a szociális szolgáltatásokról (tanyagondnok, étkeztetés)

Tolnai Lászlóné
jegyző

6./ Beszámoló a 2014. évi közfoglalkoztatásról

Gáncs István
polgármester

7./ A képviselő-testület 2015. évi munkatervének meghatározása

Gáncs István
polgármester

8./ Az Önkormányzat 2015-2018. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének
elfogadása

Tolnai Lászlóné
jegyző

9./ A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Tolnai Lászlóné
jegyző

10./ Beszámoló a Faluház és könyvtár 2014. évi munkájáról

Schmidt Mária
művelődésszervező

11./ Beszámoló a Sportcsarnok működéséről

Gáncs István
polgármester
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12./ Fogorvosi ellátással kapcsolatos szerződések megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

13./ Tengelic Községért Közalapítvány beszámolója működéséről

Kuratórium
elnöke

14./ Általános iskola felvételi körzetének véleményezése

Gáncs István
polgármester

15./ Mezőgazdasági haszonbérleti szerződésekről döntés

Gáncs István
polgármester

16./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

17./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

Napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló a Sportcsarnok működéséről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A meghívóban kiküldött napirendtől eltérően kerülnek megtárgyalásra a
pontok a sportcsarnok működéséről szóló beszámolót tárgyaljuk meg elsőként.
A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta, ezért külön nem kérem fel Őri
Antalt a beszámoló megtartására. Viszonylag rövid a beszámoló. A beszámolóból kitűnik, hogy a
sportcsarnok 2013. évi működési kiadása 5 672 e Ft volt, a bevétele pedig 432 e Ft. Az idei évben a
kiadások összege októberig 3 756 293 Ft volt, a bevételek összege pedig 342 e Ft. Ezt a beszámolót
hosszú idő után nem fogom tudni elfogadásra javasolni, mert úgy gondolom, hogy nem állja meg a
helyét és vannak problémák a létesítmény kihasználtságával kapcsolatban. Ebben egyrészt a
polgármesternek, másrészt a képviselő-testületnek kell ötletgazdának lenni, valamint a gondnoknak
is. Ha a 2015-ös évben is a lebonyolítandó események hasonló színtéren maradnak, akkor vagy
személyi változásban kell gondolkodnunk vagy el kell gondolkodnunk azon, hogy a létesítményt
hajlandóak vagyunk-e és fenn tudjuk-e továbbra is tartani. Tudjuk, hogy egy sportcsarnok nem
igazán termel profitot főleg kis településen nem, de a jelenlegi állapot sem tartható fenn.
Az iskolai és az óvodai rendezvényeket nem tudom elfogadni programként. Illetve az egy másik
dolog, hogy az iskolai órákért szerződés alapján fizet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
A 2015-ös évre vonatkozóan kell készíteni egy stratégiát, melynek elkészítésére a képviselőtársaimat, a Gondnok Urat és jómagamat is ösztönzöm. A beszámolót ha a törvény megköveteli
akkor elfogadjuk. Amennyiben a beszámoló nem elfogadása törvényileg nem von súlyosabb
következményt maga után akkor nem javasolom az elfogadását a fent említett számok miatt, a
befektetett energia és az itt lebonyolított rendezvények tükrében. Megkérdezném a Gondnok Urat
mennyire ért egyet ezekkel a gondolatokkal? És lát-e lehetőséget a rendezvények számának előre
mozdításában?
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Őri Antal gondnok: Természetesen egyet értek vele, mert a számok nem hazudnak. Megpróbálom
tágabb körben népszerűsíteni - esetleg hirdetés útján - a sportcsarnokot.
Gáncs István polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e?
Müller Tamásné képviselő: Egy dolgot szeretnék mondani, hogy a beszámolóból kimaradt a Csilla
Von Boeselager Otthon évek óta nagy sikerrel megrendezésre kerülő Színház az egész világ
elnevezésű rendezvénye, melyen több településről érkeznek fellépők. Ezt a programot tudomásom
szerint mindig itt szeretnék megrendezni. Ez sajnos csak évi egy alkalom.
Gáncs István polgármester: Köszönöm az észrevételt. Valóban kimaradt. A rendezvények
felsorolásában fontos, de bevétel szempontjából nem, mivel ingyen biztosítjuk a számukra a
sportcsarnok.
Kajsza Béla alpolgármester: A beszámolóban szintén nem szerepel, de Polgármester Úr említette,
hogy az iskola és az óvoda is használja a sportcsarnokot. Az is elhangzott, hogy az iskolai órákért
fizetnek. Ennek a költsége szerepel a beszámolóban feltüntetett összegekben?
Gáncs István polgármester: Igen benne van.
Bátainé Réti Márta képviselő: Elsőként azt szerettem volna megkérdezni, amit az Alpolgármester
Úr. Másodsorban, ha jól emlékszem, tavaly ugyanaz volt a gond, hogy az azt megelőző év sem
hozott sok bevételt. Akkor is elhangzott az, hogy majd próbálkozunk a programok számának előre
mozdításával. Ezek szerint, akkor lehet, hogy nem jól próbálkozunk vagy működőképes-e egy
ekkora létesítmény a településen. Az a baj, hogy nem látni semmilyen tendenciát, ami elmozdulna
akármilyen irányba.
Gáncs István polgármester: Esetleg a következő testületi ülésekre lehet ötleteket keresni és
megosztani egymással. Úgy gondolom, hogy a Gondnok Úr is többet tehetne annak érdekében,
hogy jobban működjön. Ezért van szükség a 2015. év első negyedévében az átvizsgálásra, melyet a
képviselő-testület fog elvégezni. Rendezvények kellenek. Az tény,hogy sokat kell tenni azért, hogy
egy rendezvényt itt tartsanak meg. Nem feltétlenül az igénybevétel fizető részét kérdőjelezem meg.
Sosem lesz 3-4 millió forintos bevétele a sportcsarnoknak. Ide tartozik az is, hogy el kell készíteni a
következő 3-4 évre vonatkozóan a település sportkoncepcióját is, mert ez a terület el lett
hanyagolva. Az intézményeket és a vállalkozókat is be kell majd vonni. Természetesen nem csak a
sportcsarnokról van szó, hanem a sportpályáról is.
Azt nem tudom elfogadni, hogy ennyi kiadás mellett csak ennyi bevétel keletkezik. Ezek alapján
akár zárva is lehetne, mert ez a bevétel elhanyagolható.
Nagyon nehéz probléma ez és erről beszélni kell. Nem vagyok hajlandó a következő öt évben azzal
szembesülni, hogy szemet hunyok felette, mert ez így jó. Lehet, hogy a hozzáállás nem megfelelő a
testület részéről, a gondok részéről, a lakosság részéről. Ezt a dolgot „tisztába kell tenni” és
valamilyen úton el kell indulni, mert a jelenlegi helyzet nem vezet célra. Ennél már sokkal jobban is
működött. Van-e valakinek még kérdése?
Szijártó József képviselő: Annyit fűznék a beszámolóhoz, hogy el tudom fogadni, mivel tényeket
tükröz. Az, hogy elégedetlenek vagyunk vele a számok alapján az magától értetődő. Amit a
Polgármester Úr elmondott azt magam részéről is akceptálom. Akkor tudok ezekkel a dolgokkal
érdemben mit kezdeni, ha a számok alátámasztásra kerülnek egy tételes elszámolás során. Hasonló
méretű településeknél azt gondolom ugyanezzel a problémával szembesülnek. Ezt a szolgáltatást
mielőtt bárki igénybe veszi – még akkor is, ha nem irreális árakat kérünk – kétszer is meggondolja
az ember, hogy a sportra áldozzon-e. Minden olyan rendezvénnyel meg lehet tölteni a létesítményt
– az iskola részéről erre minden próbálkozás megvan – amit itt meg lehet rendezni, de ezek sajnos
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bevételt nem hoznak. Úgy gondolom meg lehetne közelíteni úgy is a dolgot, hogy nem az egész
küzdőteret kellene használni rendszeresen. Tervben szerepelni kellene majd annak, hogy mi az
amivel elégedettek tudunk lenni. Nyilván nem irreális dolgokra gondol az ember. A gondoknak a
szerepe is megnő. A jelenlegi helyzetet alapul véve sokat nem fog tudni elmozdulni. Sajnos a
sportra fordítható keretek szűkültek. Az biztos, hogy hosszútávon ekkora összeg ráfordításával
elgondolkodtató dolog lesz fenntartani a létesítményt. Ne legyen igazam, de egyenlőre erre olyan
megoldást nem látok, ami komolyabb elmozduláshoz vezetne.
Gáncs István polgármester: Mint, ahogy mondtam nem várom, hogy pl. 5 000 e Ft legyen a bevétel,
de hogy ennyi pénzt ráfordít az önkormányzat és rendezvény is alig van az nem tartható sokáig.
Bátainé Réti Márta képviselő: Azt kell majd kitalálni mire lehet használni egy ekkora létesítményt.
Gáncs István polgármester: Igen. De ezt egyenlőre hagyjuk, mert ez a napirendi pont nem erről szól.
Ezt majd egy másik testületi ülésen napirendre lehet tűzni.
Jegyzőasszonyt kérdezném, mi a következménye annak, ha nem fogadjuk el a beszámolót.
Tolnai Lászlóné jegyző: Abban az esetben határozatba kellene foglalni, hogy mit vár el a testület és
egy határidőt kellene megszabni.
Bátainé Réti Márta képviselő: Esetleg olyat nem lehet, hogy csak tudomásul vesszük a beszámolót.
Tolnai Lászlóné jegyző: Ez is egy lehetőség.
Gáncs István polgármester: Kérem, kézfeltartással jelezze, aki tudomásul veszi a Sportcsarnok
működéséről szóló beszámolót.
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
130 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a Sportcsarnok működéséről
szóló beszámolóját.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: polgármester

2./ Beszámoló a Faluház és könyvtár 2014. évi munkájáról
Előterjesztő: Schmidt Mária művelődésszervező
Gáncs István polgármester: A meghívóban kiküldött napirendtől eltérően a következő napirendi
pont a Faluház és a könyvtár 2014. évi munkájáról szóló beszámoló.
A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Két külön beszámolóról van szó. A faluház beszámolóját Schmidt Mária készítette el, aki jelen is
van. A beszámoló elkészítése előtt részt vett nálam egy négyszemközti beszélgetésen, ahol
ismertettem vele az észrevételeimet. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
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Müller Tamásné képviselő: Mind a két beszámolóban olvastam a népfőiskolát, ez a rendezvény,
akkor hova tartozik?
Schmidt Mária művelődésszervező: A rendezvénynek Tóthné Csapó Sára a főrendezője, de helyileg
a faluházban van.
Müller Tamásné képviselő: Tehát a faluház csak fizikális helyet ad.
Schmidt Mária művelődésszervező: Igen.
Müller Tamásné képviselő: Azt szeretném még kérdezni, hogy a Faluház beszámolójában szereplő
szakköröket, klubokat a faluház szervezi?
Schmidt Mária művelődésszervező: Van, amit az iskola szervez és van amit a faluház. A legtöbbnek
helyszínt adunk.
Müller Tamásné képviselő: Ifiklub, tiniklub vagy nyugdíjasklub hogyhogy nincsen?
Schmidt Mária művelődésszervező: Sajnos azok nem működnek. Az ifjúsági klubot megpróbáltam
folytatni az előző művelődésszervező után, de sajnos olyan gondok voltak, hogy az ifjúság nem
igazán volt partner a dolgokban. Összehívtam őket, hogy milyen programokat szeretnének és sajnos
csak a bulizás nekik a lényeg. Továbbra is próbálok kézműves foglalkozást szervezni, próbáltam
különböző programokat szervezni, de nem vesznek részt rajta.
Müller Tamásné képviselő: Hol lehet tájékozódni a rendezvényekről?
Schmidt Mária művelődésszervező: A honlapon, az újságban, a közösségi oldalon.
Müller Tamásné képviselő: Akkor rossz újságot kapok. Melyik közösségi oldalon, a facebookon?
Schmidt Mária művelődésszervező: Igen. Az utóbbi időben lehet, hogy nem látta a képviselőasszony, mert az utóbbi időben már nem próbálkozom.
Müller Tamásné képviselő: Köszönöm a válaszokat.
Schmidt Mária művelődésszervező: A nyugdíjasklub sajnos azért nem működik, mert nem találunk
olyan személyt, aki elvállalja a vezető szerepét. A múlt héten is volt egy megbeszélésünk, ahol
próbáltunk egy személyt megbízni a vezetéssel, de nem vállalta el a feladatot. Nem találunk
megfelelő személyt, olyat mint Szőlőhegyen, aki tudná működtetni a nyugdíjasklubot. Mi partnerek
lennénk, ha valaki vállalná ezt a szerepet. Segítenénk nekik programot szervezni vagy elvinni őket
kirándulni valahová.
Müller Tamásné képviselő: Nem vitatkozni akarok, de személy szerint tőlem már kérdeztek az
ifiklubról. A kérdéssel a faluházba irányítottam a kérdezőt. Szerintem lenne igény rá.
Schmidt Mária művelődésszervező: Örömmel várom az ötleteket az ifjúság részéről, de eddig
sajnos csak azt tapasztaltam, hogy nem azért érdekli őket mikor lesz buli, illetve mikor lesz ingyen
kaja.
Próbáltam sportrendezvényt is szervezni a sportcsarnokba, mint például a pingpong, melyen egy két
ifjúsági tag vett részt, a többi résztvevő felnőtt volt.
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Müller Tamásné képviselő: Igen arról láttam fotókat. Kérdezni szeretném, hogy miről szólt a Téli
Sportok Bajnoksága?
Schmidt Mária művelődésszervező: Szánkózás volt a Csárda-hegyen.
Müller Tamásné képviselő: Ezt a Faluház szervezte?
Schmidt Mária művelődésszervező: Igen.
Müller Tamásné képviselő: Köszönöm.
Kajsza Béla alpolgármester: Felolvasnék egy részletet a beszámolóból, majd hozzáfűznék valamit.
„A helyszínek berendezésében, az udvar és a parkoló rendben tartásában az önkormányzati
karbantartók és az iskolai karbantartók vannak a segítségünkre. Emellett igyekszünk mindenkivel
együttműködni, és egymást segíteni a munkában.” Személy szerint ez a kijelentés annyiban zavar,
bánt egy picit, hogy a nyáron volt egy születésnapi rendezvényünk, mely alkalomra kibéreltük a
Faluházat. A rendezvény előtti este én gereblyéztem össze a füvet az udvaron. Le lett vágva a fű az
tény. Nem azért mondom, mert nehezemre esett megcsinálni, de nem helyénvaló, hogy annak kell
ezt a feladatot elvégeznie, aki kibérli a helyszínt. A füvet egy bizonyos helyre összegyűjtöttem és az
két hét múlva is ugyanott volt, tehát nem került elszállításra. A kukába, ami szemetet beletettük, az
két hét múlva is ott büdösödött. Ezeket azért tudom elmondani, mert a saját rendezvényünk után két
hétre részt vettem egy rendezvényen a Faluházban. Erről, akkor nem szóltam senkinek. Ez ügyben
kérném a hathatós közbenjárást.
Másik dolog, ami szerepel a beszámolóban, hogy „Az internetszoba látogathatósága heti 6 nap 24
órában.” Ez azt jelenti, hogy a nap 24 órájában nyitva van?
Schmidt Mária művelődésszervező: Nem. Heti 24 órában, tehát hétfőtől szombatig napi 4 órában.
Kajsza Béla alpolgármester: Értem. Az anyagban szerepel, hogy sok új terv van az elkövetkezendő
évre. Ezeket szeretettel várjuk.
Schmidt Mária művelődésszervező: Igen vannak új ötleteim, elképzeléseim. Remélem sikeresek
lesznek.
Kajsza Béla alpolgármester: Kérném, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen a programok
reklámozására. Voltak lakossági visszajelzések, volt egy bizonyos program és kérdezték, hogy ők
miért nem tudtak róla, miért nem hallottak róla.
Schmidt Mária művelődésszervező: Értem, de ennél többet sajnos nem tudok tenni. Ki vannak
plakátolva a programok, benne vannak a Hírmondóban, felkerül a honlapra, illetve a közösségi
fórumra is.
Müller Tamásné képviselő: Egy példát mondanék, az egyik vendéglátó egység előtti hirdetőtáblán a
halloweeni bál, a karácsonyváró programsorozat, illetve a szilveszteri bál plakátját láttam. Az előtte
lévő időszakban semmit. Én azt is felajánlottam, hogyha megkapom e-mailben a plakátot, akkor
kinyomtatom illetve kihelyezem a hirdetőtáblára. Ezt én már többször jeleztem.
Például, ha hallottam volna a kézműves foglalkozásról szívesen elmentem volna rá.
Schmidt Mária művelődésszervező: Pedig annak a plakátja kihelyezésre került oda.
Müller Tamásné képviselő: Én sajnos azt nem láttam. Pedig nagyrészt azt a táblát én tartom karban.
Mikor került az a plakát kihelyezésre?
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Schmidt Mária művelődésszervező: Személyesen helyeztem ki a múlt héten.
Müller Tamásné képviselő: A kézművesről?
Schmidt Mária művelődésszervező: Igen.
Gáncs István polgármester: Van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Bátainé Réti Márta képviselő: Igen, van. Nekem is az a problémám ezzel a beszámolóval, illetve
úgy általában a Faluház működésével, hogy ami fel van sorolva program, azok nagyrészt szakkör
jellegű rendezvények. Ehhez olyan nagy szervezői aktivitás nem kell. Az, hogy az ifjúság nem
mozdul az egy dolog. Direkt megkerestem az újságcikket, melyben bemutatkoztál, abban is
szerepelt, hogy bevonni az aktivitásba mindenkit stb. Ez nem könnyű feladat, én ezt nagyon jól
tudom. Az embernek rojtosra kell beszélnie a száját és nyomulnia kell előre mint egy tank. Ekkor
sem biztos, hogy azonnali visszajelzés lesz. Azt kell mondanom, hogy Önnek a „Zászlót kellene
elől vinnie” és nem csak helyszínt biztosítani. Úgy gondolom, hogy nem kell egyedül maradnia
„egyedül vinnie a zászlót”, hanem össze kellene hívni néhány tettrekész embert – akár Szőlőhegyről
is. Kapásból tudnék mondani több embert is Szőlőhegyről, aki szívesen segíteni, ha kapna önálló
feladatot. Azt el kell mondani, hogy sajnos még mindig nem jó a külterületi részekkel. Például arra
is mondom, hogy vannak a Népfőiskolai rendezvények, melyeken a Szőlőhegyiek is szívesen részt
vennének. Jó lenne sokkal előbb tudni, hogy milyen előadások, programok lesznek.
Azt is el tudnám képzelni, hogy a környező települések Faluházaival, Kultúrházaival fel kellene
venni a kapcsolatot és a tapasztalatokat egymással megosztani.
Még egy dolog, ami szemet szúrt az anyagban, hogy koncertek vagy színházi előadások szervezése
nem igazán szerepel benne. Ilyen programokat esetleg lehetne akár pénzért is meghirdetni. Ki
lehetne deríteni, hogy mire is van igazán igény.
Schmidt Mária művelődésszervező: Színházlátogatást próbáltunk már szervezni kétszer, az
utazáshoz megkaptuk az iskolabuszt, de csak két jelentkező volt.
Bátainé Réti Márta képviselő: Színházba Szőlőhegyről is járunk páran, meg Tengelicről is.
Schmidt Mária művelődésszervező: Innen is volt, aki szeretett volna jönni, de sajnos nem telt meg a
busz.
Bátainé Réti Márta képviselő: Valahogy úgy kellene megoldani, akik már úgy is járnak, azokat
úgymond csoportba szervezni és akkor a Faluház szervezésében mennének színházba. És akkor
lehet lenne olyan, aki azt mondaná, hogy ti jártok, akkor én is mennék. Előbb utóbb lehet kialakulna
egy színház vagy koncertjáró közösség. De ide a Faluházba is lehetne szervezni. Esetleg lehetne
táncház. Van egy remek kapcsolatunk a medinai zenekarral. Részemről ilyen ötletek vannak.
Tudom jól, hogy az ifjúságot nehezen lehet aktivitásra bírni, de például Szőlőhegyen is van, akik
szinte már klub szinten működnek.
Gáncs István polgármester: Köszönöm az észrevételeket. Megváltozott a képviselők összetétele a
választásokat követően és megválasztásra kerültek olyan személyek is, akik egy személyben is
szerveznek rendezvényeket. Annyit fűznék hozzá, hogy a kolléganővel már több komolyabb
négyszemközti beszélgetésen vagyunk túl, hogy mit próbálunk és mit nem próbálunk.
Azt, hogy mit tettünk az ügy érdekében azt mind a két oldal tudja.
Nem értem a helyzetet, mert van anyagi forrás, van művelődésszervezőnk, van egy nem is
akármilyen épületünk és valamiért mégsem működik a dolog. Elmondtam a művelődésszervezőnek,
hogy úgymond „polgármesternek” kell lennie a művelődés terülten. Ez egy alázatos munka, egy
szolga munka és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elfogadják. Lehetséges, hogy száz
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ötletből csak 10 dolog fog működni. Állandó ötletgyárosnak kell lenni. Állandóan meg kell felelni a
kihívásoknak és állandóan programokat kell szervezni. Ezt mondtam a kolléganőnek, hogy nem
látom ezt. A személyes kontaktus majdnem két év alatt nem alakult ki a település és a
művelődésszervező között. Kár lenne mást mondani, ha ez a valóság, ezt meg is beszéltük. A
kolléganő is érzi, hogy valami nem jól működik. Felkérem a képviselő-testületet, hogy az ötletek
terén segítsék a munkáját. Az is igaz, hogy a felkészülési munkára 5 hónapban egyeztünk meg a
kolléganővel, tehát májusig egy olyan konstrukciót kell összerakni, ami nem csak elméleti síkon
működik. Én kértem tőle már rendezvénysorozatot. Azt is megbeszéltük, hogy a látásvizsgálat, a
véradás, az iskolai rendezvények nem művelődésszervezői feladatok. Úgy gondolom, hogy
korrekten próbálom a dolgokat megbeszélni a kolléganővel. Ez nem a polgármester és a
művelődésszervező közötti konfliktusról szól, mert ilyet is hallottam vissza, hogy mi nem vagyunk
jóban. Ennek semmi köze ehhez. Van egy terület, amiért ő a felelős és van egy másik amibe ez bele
tartozik, aminek én vagyok a felelőse. Úgy látom, hogy a kellő türelmi idő lejárta után sem tud
felnőni a feladathoz, akkor ki kell mondani ezt a területet én nem tudom ellátni. Nem szabad
megvárni, hogy elmérgesedjen a dolog. Ennél sokkal jobban kellene működjön az intézmény. A
beszámolóban sok mindenről lehet írni és el lehet fogadni minden írásos anyagot, de gondoltam,
hogy problémák most már fel fognak vetődni a beszámoló alapján. A képviselők megtehetik, hogy
felhívják a figyelmemet arra, hogy ez a terület nem megfelelően működik.
El lehet mondani, hogy foglalkoztam ezzel a területtel is és elérkeztünk egy olyan időszakhoz, hogy
bizonyítania kell és utána le kell ülni megbeszélni, hogy tud-e a településsel együttműködni vagy
sem. Ennyi türelmi időt még kérek. Ő ígéretet tett az ügyben. Annyit kérek, hogy, akinek van ötlete
az segítse.
Amikor újra megnyitottuk a Faluházat, akkor az volt a gondolataink között, hogy a felnövekvő
nemzedék ne egy lepukkant épülettel találkozzon. Ha van egy szép épületünk, akkor azt meg kell
tölteni tartalommal. Úgy néz ki most az igény, hogy még több rendezvény legyen, magasabb
színvonalon. A beszámolót tudomásul veszem, de nyugodt szívvel nem tudom elfogadni, mert sok
mindenen változtatni kell. A művelődésszervező megpróbálja a dolgokat a helyére tenni, melyre
kap az önkormányzattól egy bizonyos időt. Az idő letelte után, ha nem változik a helyzet, akkor
ismét kell a képviselő-testületnek foglalkozni az üggyel.
Köszönöm a beszámolót. Van-e valakinek még észrevétele?
Bátainé Réti Márta képviselő: Azt elmondanám, hogy nem csak kritizálni akarok, hanem én
bármiben nagyon szívesen segítek akár ötletekben, akár kapcsolatok kiépítésében, akár
közvetítésben.
Müller Tamásné képviselő: Fenntartom az „anno” bemutatkozó beszélgetés során mondottakat, ha
tart rá igényt a művelődésszervező.
Gáncs István polgármester: Aki a beszámolókkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
131 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Faluház és a Könyvtár 2014. évi
működéséről szóló beszámolót.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: polgármester
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3./ 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 Tolnai Lászlóné
jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A kiadási és bevételi főösszeg 33 678 e Ft-tal emelkedik a jelen
módosítással. Pótigénylés után kaptunk 87 e Ft-ot az önkormányzat szociális és gyermekjóléti
feladatinak támogatására, mely a gyermekétkeztetésre vonatkozik. A helyi önkormányzatok
kiegészítő támogatásához kellett lekönyvelni a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapott
támogatás összegét 942 e Ft-ot. Így a bérkompenzációval együtt 1 420 e Ft-tal nő a Helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatása című előirányzat. Az egyéb működési támogatások
bevételeinek előirányzata 445 e Ft-tal csökken. Ide tartozik az önkormányzati és nemzetiségi
választásra, az Óvodatejre, a közfoglalkoztatásra, a mezőőri szolgálatra kapott támogatás, illetve az
óvoda két sikeres IPR pályázaton nyert támogatása. Az erőműtől kapott támogatás eredetileg
működésre lett tervezve, ez most módosításra került a felhalmozási bevételek közé. Ez 9 800 e Ft
előirányzat csökkenést jelent itt. Az egyéb felhalmozási célú támogatásoknál az előirányzat
növekedése 21 157 e Ft. Itt szerepel a Zöldút pályázat, a tanyagondnoki autó elszámolása, illetve az
erőműtől kapott felhalmozási támogatás itt 9 800 e Ft előirányzat növekedést jelent.
A kiadási oldalon a bevételeknél felsorolt előirányzat módosítások jelennek meg.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
17/2014. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2014. (XII.18.) számú rendeletet.

4./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről
szóló rendelet-tervezet véleményezése
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.
Ez a 10 %-os mértékű illetménykiegészítést 2005 óta kapják a köztisztviselők viszont az új
közszolgálati törvény hatálybalépésétől minden évben újra meg kell állapítani. A 10 %-os mértékű
illetménykiegészítés nem béremelés.
Amennyiben nincs kérdés javasolom a rendelet-tervezet elfogadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
18/2014. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet
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Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló rendeletet az előterjesztésnek megfelelően.

5./ Temetői szolgáltatási díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletünkben a temetési helyek díjai illetve
a hűtő-tároló használati díja lett meghatározva. A temetési helyek díjai 2012. január 1-jétől
emelkedtek, a hűtő-tároló díját 2013. június 1-től határozta meg a képviselő-testület. Éves szinten a
két féle díjból kb. 50 e Ft bevétele keletkezik az önkormányzatnak.
A temetői szolgáltatások díjainak emelését nem javasolom 2015-ben.
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
132 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
13/2013(V.23.) önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott díjmértékeket felülvizsgálta.
A felülvizsgálat során a rendelet módosítását nem tartja indokoltnak, a díjmértékeket változatlanul
hagyja.

6./ Javaslat víziközmű felújítási költségekre
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A Pénzügyi Bizottság az üzembiztonság fenntartásához szükséges halaszthatatlan víziközmű
rekonstrukciók elvégzését támogatja és javasolja a szükséges forrás elkülönítését az önkormányzat
költségvetésében.
2014. október 1-jétől új víziközmű szolgáltató a Mezőföldvíz Kft. végzi a víziközmű rendszer(ek)
üzemeltetését településünkön a Dunaág Kft. helyett. Az átadás-átvétel folyamata lezajlott. Az
átadás-átvétel során a víziközmű-szolgáltató elvégezte az önkormányzatunk tulajdonában lévő
víziközmű vagyon műszaki állapotfelmérését. A műszaki állapotfelmérés során azt tapasztalták,
hogy az üzembiztonság fenntartásához – az előző szolgáltató által elmulasztott, az elmúlt
időszakban elmaradt felújítások miatt – halaszthatatlan víziközmű rekonstrukciók szükségesek. A
víziközmű felújításhoz 7 238 e Ft-ra lenne szükség a teljes mértékben biztonságos feladatellátáshoz.
Az önkormányzat, mint a víziközmű vagyon tulajdonosa és a Dunaág Kft., mint volt üzemeltető az
előző évek során sajnos a karbantartási és a szolgáltatási feladatokon kívül a szóban forgó hálózatra
nem költött. Kivéve a Rákóczi és Kossuth utcát, mivel az út felújítása során kb. 70 millió forintért
kiváltásra került az ivóvíz vezeték. Tengelic település esetében a fő nyomóvezeték az új. A fenti
munkálatok az útépítés költségvetéséből lettek finanszírozva.
A munkák egy kis hányadát az üzemeltető már kénytelen volt elvégezni, vannak azonnali és 2015ben sürgősen elvégzendő feladatok, valamint vannak olyan tételek, mely a kivitelező részéről
történő átadással valósulnak meg.
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A 7 238 e Ft-ból várhatóan beszámításra kerül az önkormányzatot megillető bérleti díj jogcímén 1
625 e Ft. 2014. IV. negyedévi várható bérleti díj 325 e Ft, 2015. évi várható bérleti díj 1 300 e Ft.
Javaslatom az lenne, hogy 2015 márciusában az adók beérkezte után történjen meg a kifizetés. A
határozati javaslat tehát kiegészülne azzal, hogy az összeg átutalásáról 2015. március 31. napjáig
kell gondoskodni a szolgáltató részére.
Ekkora összeget egyszerre várhatóan a következő években nem kell majd fordítani a víziközműszolgáltatásra.
A lakosságtól türelmet kérek és itt mondanám el, hogy a vízdíjak kiszámlázása azért történt később
- és kapnak haladékot január 31-ig a befizetésükre -, mert a számlázáshoz szükséges adatok átvétele
és feldolgozása a korábbi szolgáltatótól sajnos késleltette a számlák elkészítését. Aki tudja,
egyenlítse ki a számláját, aki nem tudja, annak lehetősége van részletfizetési kedvezményt kérni. A
decemberben kiküldésre kerülő számlák hátulján részletes tájékoztató kerül ezzel kapcsolatban
kiküldésre a Mezőföldvíz Kft. részéről.
Visszatérve a napirendhez, sajnos elmondható, hogy önkormányzatunk is mulasztott az ügyben,
hogy nem kérdezte meg a szolgáltatót, hogy milyen állapotban van a rendszer, de úgy gondolom a
szolgáltató nagyobb mulasztást vétett, mert nem hívta fel a figyelmét a képviselő-testületnek, hogy
milyen rekonstrukciós feladatok elvégzésére lenne szükség.
Van-e valakinek kérdése?
Kajsza Béla alpolgármester: Szomorú tények vannak az előterjesztésben szerepeltetve. Azért is
mondom, mert egy előző ülésen arról döntöttünk, hogy az Aquainvest Kft. részére visszatérítünk
úgynevezett „bánatpénzt” az elmaradott haszon miatt. Ha az előterjesztésben szereplő tények előbb
a tudomásunkra jut, akkor nem biztos, hogy kifizetésre került volna a fent említett pénzeszköz.
Gáncs István polgármester: Helyesbítenék, nem bánatpénzt fizettünk ki, hanem tekintettel a
víziközművek üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkezett jogszabályváltozás által kialakított
helyzetre történt a visszatérítés. Az igaz, hogyha az átadás-átvétel után kérték volna a visszatérítést,
amikor már a fenti tények tudatában vagyunk valószínűleg egyik önkormányzat sem fizetett volna.
De, mivel az átadás-átvétel előtt született ez a döntés – a döntés hiányában valószínűleg nem történt
volna meg az átadás-átvétel – éppen ezért ebben az alkuban partnerként kezelte a Dunaág Kft.
A Dunaág Kft. nettó 4 500 e forint egyszeri működtetésbe adási díjat fizetett önkormányzatunk
részére 2005-ben, melyet az Aquainvest Kft. finanszírozott.
Az ügyet peres útra lehetett volna terelni, de az több évig is elhúzódhatott volna.
Javasolom a víziközmű rekonstrukciók elvégzésének támogatását és a 7 238 e Ft 2015. március 31.
napjáig történő átutalását a Mezőföldvíz Kft. részére.
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
133 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Mezőföldvíz Kft. mint
víziközmű szolgáltató víziközmű vagyon műszaki állapotfelmérésére vonatkozó megállapításait.
Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzembiztonság fenntartásához
szükséges halaszthatatlan víziközmű rekonstrukciók elvégzését támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
- a szükséges dokumentumok (bérleti-üzemeltetési szerződés B/5 melléklete, vállalkozási
szerződés) aláírására,
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-

az elmaradt rekonstrukciók forrásának (mindösszesen 7.238 ezer Ft összegnek) a
költségvetésben történő szerepeltetésére,
- gondoskodjon a fenti összeg 2015. március 31. napjáig történő átutalásról a szolgáltató
részére.
Határidő:
Közlésre azonnal, kifizetésre 2015. március 31.
Felelős:
Gáncs István polgármester

7./ Beszámoló a szociális szolgáltatásokról (tanyagondnok, étkeztetés)
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Fontosnak tartjuk a tanyagondnoki szolgálat működését a községben, főleg a település szerkezetét
tekintve. Napi rendszerességgel működik a szolgáltatás. A feladatok közé tartozik az
ebédkiszállítás, a bevásárlásban való közreműködés, a háziorvoshoz és egyéb egészségügyi
intézménybe való szállítás és a gyógyszer kiváltás. Szerencsére az idei évben ki tudtuk cserélni a
tanyagondnoki feladatot ellátó gépjárművet. A szolgáltatás kiadásaihoz a támogatás és a normatíva
mellett az önkormányzatnak közel 1 720 e Ft-ot kell még finanszíroznia saját forrásból.
Javasolom a beszámoló elfogadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
134 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi szociális alapszolgáltatásokról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: polgármester

8./ Beszámoló a 2014. évi közfoglalkoztatásról
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A közfoglalkoztatást továbbra is szeretnénk fenntartani. A beszámolóban többek között szerepel,
hogy hány főt foglalkoztattunk, hogy mennyi forrást kellett az önkormányzatnak biztosítania a
közfoglalkoztatási bérekre és járulékaikra. A kezdeti időszakhoz képest töredékét biztosítják a
pályázatok révén. Igaz, hogy most már nem létszámot biztosítanak, hanem egy bizonyos összeget.
Volt időszak, amikor 20 – 30 ember foglalkoztatására is volt lehetőségünk, most viszont 7-10 főre
van lehetőségünk egyszerre a településen elvégzendő feladatok ellátására. Itt jegyezném meg, hogy
a 2015-ös évben a rendelet alkotás területén másképp kell gondolkoznia testületnek. Gondolok itt
esetleg bírságok, szankciók bevezetésére.
A településen a lakosok hozzáállása az ingatlanjaik környékét tekintve nagyon rossz felé halad.
Sajnos sok lakos esetében mondható, hogy úgy gondolják őket ez nem érdekli, majd az
önkormányzat megoldja, a közmunkások elvégzik. Ez a közterülethez, a saját udvaromhoz a
hanyag, rendezetlen hozzáállás nem elfogadható. A jegyzőasszonyt már megkértem nézzen utána,
hogyan tudunk ennek eleget tenni.
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Elfogadhatatlannak tartom például, hogy a „főutcán” az útfelújítás utáni tisztaságot, rendezettséget tisztelet a kivételnek - nem tudják megtartani. Nem vagyunk hajlandóak tovább olyan feladatokra
költeni, aminek az ellátása az ingatlantulajdonosok feladata lenne. És sajnos elsősorban fiatal
ingatlantulajdonosokról van szó.
2014-ben 28 személyt tudtunk foglalkoztatni közfoglalkoztatottként. Megvásárlásra került egy
alkoholszonda, melyet alkalmazni is fogunk. Amennyiben pozitív eredményt mutat, abban az
esetben meg kell szüntetnünk a közfoglalkoztatási jogviszonyt.
Az év során önkéntes munkavégzésre is biztosítunk lehetőséget. Sok esetben úgy gondolják, hogy
ezzel ők tesznek szívességet nekünk, hogy önkéntesként idejönnek dolgozni, pedig az esetek
többségében arról van szó, hogy azért dolgoznak önkéntesként, hogy meglegyen a 30 napjuk.
Ennyit szerettem volna hozzáfűzni a beszámolóhoz. Javasolom a beszámoló elfogadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
135 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi közfoglalkoztatásról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: polgármester

9./ A képviselő-testület 2015. évi munkatervének meghatározása
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 munkaterv hasonló az előző évihez. Olyan napirendi pontokat tartalmaz,
melyeket jogszabályok alapján kötelező megtárgyalni. A munkaterv tartalmának meghatározása a
Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó, a magasabb szintű jogszabályokban előírt,
valamint az önkormányzati rendeletek alapján kötelezően megtárgyalandó témák illetve a korábbi
évek Képviselő-testületi döntései alapulvételével történt.
Gáncs István polgármester: Kiemelném, hogy a féléves és háromnegyed éves költségvetési
beszámolót már nem kell elfogadnia a testületnek, illetve költségvetési koncepciót sem. A
pénzügyes kollégáknak havonta kell beszámolót készíteniük. Így negyedévente szükséges lesz a
költségvetési előirányzatok módosítása.
A munkatervhez kapcsolódóan van-e kérdés?
Kajsza Béla alpolgármester: Tartalmazza a munkaterv a mezőőri tevékenységről szóló beszámolót.
Amikor az utolsó beszámolója volt a mezőőrnek, akkor volt szó „vadkamerák” beszerzéséről. Ez az
ügy hogy áll?
Gáncs István polgármester: Jóváhagytuk a kamerák beszerzését, viszont, amely kamerát
használnánk, arra sajnos nem adnak finanszírozást.
Kajsza Béla alpolgármester: Köszönöm a választ.
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Gáncs István polgármester: Javasolom a munkaterv elfogadását.
Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
136 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

10./ Az Önkormányzat 2015-2018. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
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: Ez egy újdonság olyan szempontból, hogy a testület ilyen programot még
nem fogadott el. Ezt a tervet kötelező elkészíteni. A testülettel nem kötelező elfogadtatni. A terv
meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, amely
alapja az éves belső ellenőrzési terveknek. A stratégiai terv nem konkrét programokat foglal
magába, inkább egy elméleti anyag. A tervet a belső ellenőrünk készítette.
Gáncs István polgármester: Javasolom a 2015-2018. évi Stratégiai Ellenőrzési Terv elfogadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
137 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2018. évi Stratégiai
Ellenőrzési Tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

11./ A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
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: A következő évi belső ellenőrzés tárgya az önkormányzat költségvetéséből
céljelleggel (civil szervezetek számára) juttatott támogatások felhasználásának, elszámolásának,
nyilvántartásának vizsgálata. Kis területnek tűnek, de valójában nem az. A belső ellenőrzési
feladatokat külső szolgáltatóval kívánjuk ellátni a továbbiakban is, akivel eddig.
Gáncs István polgármester: Javasolom a belső ellenőrzési terv elfogadását.
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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
138 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – jelen határozat mellékletét képező –
2015. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozatnak a belső ellenőrzést végző Alisca Comp Kft
részére történő megküldésére.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzés elvégzéséhez szükséges
fedezetre az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tegyen javaslatot.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. december 31.

12./ Fogorvosi ellátással kapcsolatos szerződések 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 lényeg, hogy a fogorvosnő 2015. január 31-vel szeretné a Kéri-Dent Kft.
és az önkormányzat közötti fogorvosi feladat-ellátási szerződést megszűntetni. Azon okból, hogy
elvállalt egy nagyobb létszámú körzetet. Így a településünkön egyenlőre helyettesítés útján történne
a feladat-ellátás. A helyettesítést viszont elvállalja a fogorvosnő. Jelenleg heti 19 órában dolgozik a
településen. A helyettesítést heti 10 órában vállalná. Ez azt jelenti, hogy heti két napot lenne itt 5-5
órában.
Az OEP-el finanszírozási szerződést kell kötnünk, tehát a feladatot mi fogjuk ellátni. Illetve az
ÁNTSZ felé is jelezni kell, akik majd a működési engedélyről fognak egy határozatot kiadni. Ezen
folyamatoknak le kell zajlania december 31-ig. A testületnek egyrészt egy olyan határozatot kell
hozni, mely szerint közös megegyezéssel megszünteti a feladat-ellátási szerződést, illetve egy olyat,
mely szerint elfogadja a helyettesítésre a megbízási szerződést. Az utóbbi szerződés kapcsán meg a
mai napon is egyeztettünk a fogorvosnővel.
A két szerződést meg kell majd küldeni az ÁNTSZ-nek, ahonnan mint már mondtam kapunk egy
működési engedélyt. Ha ez mind meg van, akkor kell az OEP-nek küldeni az anyagot. Ennek január
5-ig meg kell érkezni az OEP-hez. Ugyanis február 1-től akkor kapunk finanszírozást, ha minden
irat addig megérkezik.
A megszüntető szerződés lényege, hogy közös megegyezéssel történik a felbontása, el fogunk
számolni január 31-ig a doktornővel mindennel kapcsolatban. Leltár szerint visszavesszük az
ingóságokat, melyeket 2010-től átadtunk neki használatra.
A megbízási szerződés pedig 2015. február 1-től határozott időre egy évre kerülne megkötésre.
Tehát 2016. január 31-ig, amennyiben nem találunk a fogorvosi állásra jelentkezőt. Egy éven túl
helyettesítéssel ellátott alapellátást nyújtó szolgálatok esetén a szolgáltató már csak az alapdíj 60 %ra jogosult. Mint már mondtam hetente két napon rendelne kedden 15:00-20:00 és csütörtökön
9:00-14:00. A fogorvosnő távolléte esetén a helyettesítésről neki kell gondoskodni, mely feladatot
az édesanyja dr. Vékás Júlia látna el. Mint már mondtam az OEP-el mi kötünk finanszírozási
szerződést. A doktornő kérése az volt, hogy egyrészt kapja meg a finanszírozási összeget, amit mi
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kapunk, illetve ezen felül szeretne még 200 e Ft-ot. Ennek fejében ő biztosítja az asszisztenciát,
illetve a gyógyszerek és a fogászati anyagokat. Elvégzi a kötelező statisztikát. Illetve továbbra is
vállalna a rezsiköltségből 50 %-ot. Ami még fontos, hogy a felelősségbiztosítást nekünk kell
megkötni. 2015. február 1-től lépne hatályba a szerződés.
A jelenlegi finanszírozás két részből áll, a fix díj 171 e Ft, ennyit kap jelenleg az OEP-től, illetve a
betegek után teljesítmény díjat is kap még, ami átlagban 300 e Ft. Mi számolhatunk a 171 e Ft-tal,
mert azt biztos megkapja az önkormányzat, illetve ha 10 órában dolgozik, nem tudom mennyire
csökken le a betegek száma és annak függvényében az összeg is. De valahonnan el kell indulni,
egyenlőre nincs más helyettesünk, aki ezt meg tudná oldani. Ha soknak bizonyul a kifizetett összeg,
akkor megint leülünk a doktornővel beszélni.
Gáncs István polgármester: A fogorvosnő el szeretne menni a településről. Egy 5500 fős település
kérte fel fogorvosi szolgáltatás ellátására, amivel nincs is semmi probléma. Azt mondta, hogy 5 év
alatt úgymond „végzett” a településsel. A lakosság azon részét, akik hajlandóak voltak hozzá
elmenni, már ellátta. Úgy vélem a fogorvosnő mindent megtett a település érdekében a fogorvosi
ellátás területén.
Kajsza Béla alpolgármester: Jelenleg a kötelezően előírt óraszám 19 óra?
Gáncs István polgármester: Igen, lakosságszám arányához mérik. Finanszírozási szerződés legalább
heti 6 óra rendelési időre köthető. A fogorvosnő javasolta a heti 10 órát.
Itt megemlíteném, hogy a fogorvosi szék pedig sajnos elromlott.
Először akkor javasolom a Kéri-Dent Kft-vel a feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetését, aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.
Mivel már 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
139 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kéri-Dent Kft (székhely: 7039 Németkér
Szabadság utca 16.) fogorvosi alapellátási feladatokra kötött feladat-ellátási – a határozat 1.
mellékletét képező - szerződést 2015. január 31-i hatállyal, közös megegyezéssel megszünteti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megszüntetésének
aláírására.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Polgármester

Másodsorban javasolom a fogorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó
megbízási szerződés megkötését dr. Vékás Júlia Andreával, aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással
jelezze.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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Tengelic Község Önkormányzatának
140 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete – annak érdekében, hogy biztosítsa a
fogorvosi alapellátást a körzet betöltetlensége idejére, de legfeljebb 2015. február 1. és 2016. január
31. közötti időtartamra – Dr. Vékás Júlia Andrea Németkér Szabadság u.16. szám alatti lakossal a
fogorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződést a határozat 2.
mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint jóváhagyja. A képviselő-testület felkéri a
polgármestert a jóváhagyott szerződés aláírására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. pontban meghatározott feladatellátás OEP térítéssel nem fedezett költségét szükség esetén az önkormányzat költségvetésből
finanszírozza.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: Polgármester

13./ Általános iskola felvételi körzetének véleményezése
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
2014. december 1-jén a Kormányhivatal megküldte véleményeztetésre az általános iskolai felvételi
körzetek tervezetét, amely szerint a Bonyhádi Tankerületet érintően a Zomba KONI Tengelici
Tagiskola felvételi körzete Tengelic közigazgatási területe, kivéve Katalinpuszta és Középhídvég.
A tervezet azon részével nem értek egyet, hogy a felvételi körzethez nem tartozik Katalinpuszta és
Középhídvég. Ha van lehetőség, nem mondunk le egy gyermekről sem.
Szijártó József képviselő: Az előző évben a teljes közigazgatási területre vonatkozott a felvételi
körzethatár. A fent javasolt körzettől eltérően dönthet úgy a szülő, hogy mégis Tengelicre íratja be a
gyermekét iskolába. Ettől függetlenül úgy vélem, ne legyen ilyen korlátozás.
Gáncs István polgármester: Javasolom, hogy a kötelező felvételt biztosító Zombai Általános Iskola
Tengelici Tagiskolája körzetéhez tartozzanak hozzá Katalinpuszta és Középhídvég településrészek
is, vagyis Tengelic teljes közigazgatási területe, aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
141 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Tolna Megyei Kormányhivatal által
készített Bonyhádi Tankerület kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi
körzethatárainak meghatározásával nem ért egyet.
2. Tengelic Község Önkormányzata Képviselőtestületének véleménye, hogy a kötelező felvételt
biztosító Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolája körzetéhez tartozzanak hozzá
Katalinpuszta és Középhídvég településrészek is, vagyis Tengelic teljes közigazgatási területe.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: polgármester
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14./ Mezőgazdasági haszonbérleti szerződésekről döntés
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Azon mezőgazdasági haszonbérleti szerződésekről kell dönteni, melyek
2014.12.31-vel lejárnak. Elöljáróban annyit mondanék el, hogy 4 személy esetében áll fenn ez a
dolog és azt nyilatkozták, hogy továbbra is szeretnék bérelni a földeket. Személyenként kellene
dönteni a testületnek a bérbeadással kapcsolatban, ezért megkérném Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy
bérlőnként ismertesse a tényeket.
Tolnai Lászlóné jegyző: Földi Lajosné tolnai lakos három ingatlant szeretne továbbra is bérelni, a
962, 963, ás 964 hrsz-ú területeket. Az ingatlanok bérleti díja 25 872 Ft/év lenne.
Gáncs István polgármester: Javasolom az érintett ingatlanok bérbeadását Földi Lajosné részére.
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:
142/2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
tengelici 962, 963, és 964 hrsz-ú összesen 5527 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű
ingatlant 2015. január 1-től 2019. december 31 –ig Földi Lajosné Tolna Deák F.u.78. szám alatti
lakos részére bérbe adja, évi 25.872.-Ft összegű bérleti díjért. A bérlő a bérleti díjat minden év
szeptember 15. napjáig köteles megfizetni bérbeadó részére.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést kösse meg
Földi Lajosnéval.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester

Tolnai Lászlóné jegyző: Kulcsár Zsolt kajdacsi lakos a 0281/8 hrsz-ú ingatlant szeretne továbbra is
bérelni. Az ingatlan bérleti díja 27 977 Ft/év lenne.
Gáncs István polgármester: Javasolom az érintett ingatlanok bérbeadását Kulcsár Zsolt részére.
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:
143/2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tengelici 0281/8 helyrajzi számú, szántó
művelési ágú területre vonatkozó bérleti szerződést Kulcsár Zsolt Kajdacs Petőfi u.26. szám alatti
lakos kérelmére 5 évvel meghosszabbítja 2015. január 1-től 2019. december 31. napjáig évi
27.977.- Ft összegű bérleti díjért.
A bérlő a bérleti díjat minden év szeptember 15. napjáig köteles megfizetni bérbeadó részére
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést kösse meg
Kulcsár Zsolttal.
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Határidő: 2014.december 31.
Felelős: polgármester

Tolnai Lászlóné jegyző: Rajna Ferenc Alkotmány u. 30. szám alatti lakos a 995 hrsz-ú területet
szeretné továbbra is bérelni. Az ingatlan bérleti díja 5 949 Ft/év lenne.
Gáncs István polgármester: Javasolom az érintett ingatlan bérbeadását Rajna Ferenc részére.
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:
144/2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
tengelici 995 hrsz-ú 1275 m2 beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 2015. január 1-től 2019.
december 31. –ig Rajna Ferenc Tengelic Alkotmány u.30. szám alatti lakos részére bérbe adja, évi
5.949.-Ft összegű bérleti díjért. A bérlő a bérleti díjat minden év szeptember 15. napjáig köteles
megfizetni bérbeadó részére
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést kösse meg
Rajna Ferenccel.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester

Tolnai Lászlóné jegyző: Király János esetében már tavaly tárgyalta a testület, hogy a Pete János
tengelici lakosnak adná ki 2015-től a 1150-1159 hrsz-ú ingatlanokat. Pete János továbbra is szeretné
bérbe venni az érintett ingatlanokat. Az ingatlanok bérleti díja 96 738 Ft/év lenne.
Gáncs István polgármester: Javasolom az érintett ingatlanok bérbeadását Pete János részére.
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:
145/2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
tengelici 1150-1159 hrsz-ú összesen 18506 m2 beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat 2015.
január 1-től 2019. december 31. –ig Pete János Tengelic Júliamajor 29.szám alatti lakos részére
bérbe adja, évi 96.738.-Ft összegű bérleti díjért. A bérlő a bérleti díjat minden év szeptember 15.
napjáig köteles megfizetni bérbeadó részére
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést kösse meg
Pete Jánossal.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester
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15./ Egyebek
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi pontban elsőként határozatot kell hoznunk a
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába általunk delegált személyekről.
Javasolom magamat Gáncs István polgármestert tagnak, helyettesemnek pedig Kajsza Béla
alpolgármestert delegálni.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így az alpolgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
146 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsába az Mötv. 94.§.(2) bekezdés alapján tagként Gáncs István polgármestert,
akadályoztatása esetén helyetteseként Kajsza Béla alpolgármestert delegálja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Határozatot kell hozni tulajdonosi hozzájárulás tárgyában. A Rákóczi u.
33. számú ingatlan villamos energia ellátási munkálataihoz szükséges a hozzájárulás kiadása. Egy
0,6/1 kV-os csatlakozó kábel elhelyezésére kerülne sor a munkálatok során. Javasolom a tulajdonosi
hozzájárulás megadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
147 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Simó Villamossági Kft. (Pécsvárad) a Tengelic Rákóczi u.33. számú ingatlan villamos
energia ellátása építési munkáinak a műszaki leírás és nyomvonalrajz szerinti elvégzéséhez a
tengelici 238 hrsz-ú járdát igénybe vegye.
Határidő: közlésre azonnal.
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Döntést kell hozni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött
vagyonkezelői szerződés kiegészítéséről. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag
megkapta. Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. január 01. napjától
kezdődő időbeli hatállyal határozatlan időtartamra szóló vagyonkezelési szerződés jött létre az
általános iskola fenntartására és működtetésére. A vagyonkezelési szerződésben az iskola épület
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működési költségei területarányos részének viselését – villany és gáz vonatkozásában – úgy
határoztuk meg, hogy a közüzemi díjakat a KLIK számlázza az önkormányzat felé. Ezt kellene
módosítani úgy, hogy az önkormányzat számlázná a közüzemi díjakat a KLIK felé, ez a rendelkezés
a közüzemi szolgáltató váltás valamint a fogyasztóváltás megtörténtéig lenne érvényben.
Szijártó József képviselő: Azt a helyzetet tudnánk most helyre tenni, ami egy két éves intervallumot
követően a szolgáltató váltással megtörténik. Ez azt jelenti, hogy mindazt az eddig felhalmozott
rezsiköltség hátralékot nem növeli tovább a KLIK az önkormányzat felé. A KLIK azt a két épületet,
amiben a fogyasztási helyazonosító szerint az iskolát illeti az átadott alapterületnek megfelelően
fogja számlázni az önkormányzatnak a szóban forgó költségeket. Összeget sajnos nem tudok
mondani, hogy eddig a KLIK mekkora hátralékot halmozott fel az önkormányzat felé.
Gáncs István polgármester: Javasolom Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött
vagyonkezelési szerződés kiegészítését.
Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
148 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés kiegészítéséről készített
előterjesztést.
2. A Képviselő-testület a Petőfi u.2. szám alatti ingatlan közüzemi költségeinek számlázását és
megtérítését tartalmazó, a határozat mellékletét képező vagyonkezelői szerződés kiegészítést
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Gáncs István polgármester
Határidő:
Felelős:

Közlésre, azonnal
Gáncs István polgármester

16./ Tengelic Községért Közalapítvány beszámolója működéséről
Előterjesztő: kuratórium elnöke
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Sajnálatos módon a kuratórium elnöke – aki egyben a kollegánk is - nem tud részt venni az ülésen
családi tragédia miatt. Annyira megkért, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondjunk el egy
gondolatot. Megkérném, jegyzőasszony tegyen eleget ennek a kérésnek.
Tolnai Lászlóné jegyző: A 2013. évi bevételeknél szerepel tanulmányi támogatás címen 1 000 e Ft.
A TSZ történetéről készül egy könyv, melyet a Tenkop Rt. szeretett volna kiadni, viszont a társaság
megszűnt. Úgy döntöttek, hogy az alapítványnak utalják ezt az 1 millió forintot. Ha elkészül a
könyv a kiadását az alapítvány így fedezni tudja.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a beszámoló elfogadását.
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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
149 /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelic Községért Közalapítvány 2013. évi
működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: közlésre azonnal.
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy elkészült az előző testületi ülésen
már említett a település közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpatestek felmérése. A
tervdokumentáció elkészítésére azért volt szükség, hogy meg tudjuk, lesz-e lehetőségünk pályázat
benyújtására. A tervekben egyedül a csapói kastély és környéke, mivel az magánterület.
A pályázatot reményeink szerint 2015-ben kiírják. Ilyen jellegű pályázatokat már nagyobb város
teljesítettek. A dokumentációt a bátaszéki terv mintája alapján készítették el. A felmérés költsége
217 750 Ft + ÁFA.
Januárban majd kell egy levet írnunk a jelenlegi szolgáltatónk felé, hogy tervezzük a közvilágítás
rendszert fejleszteni, mivel hozzá kell járulniuk a munkálatokhoz.
A rendszer menedzsment díja viszonylag magas. Viszont Sióagárd, Kistormás, Kölesd, Medina,
Harc és Szedres települések is szeretnénk majd fejlesztést végrehajtani pályázati úton. Azért lenne
jó, ha mindegyik település beadná, mert akkor a menedzsment költsége csökkenne, ha ugyanaz a
cég készítené.
Várhatóan akkor lehet majd pályázatot benyújtani, ha a fejlesztéssel a jelenlegi fogyasztást több
mint 50 %-kal csökkentjük. A tervdokumentáció azt támasztja alá, hogy ez a feltétel teljesül.
Ha jól tudom 10 év garanciát vállalnak a kiépített rendszerre.

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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