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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-én 
megtartott közmeghallgatásos üléséről. 
 
Az ülés helye: Tengelic – Faluház 
 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 

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 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

Kajsza Béla    alpolgármester 
 
 
Lakosság részéről jelen van:  17  fő helyi lakos    
    
 
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. 
    
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:        Előterjesztő: 
 
1./ Beszámoló a 2014. évi gazdálkodásról       Gáncs István 
               polgármester 
 
2./ A 2015. évi költségvetés ismertetése     Gáncs István 
          polgármester 
 
3./ Egyebek          Gáncs István 
     Közmeghallgatás        polgármester 
 
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. 
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Napirend tárgyalása:  
 
1./ Beszámoló a 2014. évi gazdálkodásról 
2./ A 2015. évi költségvetés ismertetése 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: jó estét kívánok mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm 
jegyzőasszonyt, képviselő-társaimat. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat és 
megtiszteltek bennünket. A közmeghallgatás megtartása kötelező feladat a számunkra, melyet 
az első negyedévben szoktunk lebonyolítani.  
 
A beszámolómmal párhuzamosan egy diavetítést fognak látni. A tavalyi évben három 
választást kellett lebonyolítanunk. Májusban volt az európai parlamenti választás, áprilisban a  
parlamenti választás, októberben pedig a helyhatósági választás. Az elmúlt évben a 
választásokon való részvételi arány elmaradt a településen megszokottól. Viszont az országos 
átlagtól nem tértünk el nagy mértékben. 
A tavalyi évben is csak azokat a beruházások, fejlesztéseket hajtottuk végre, melyek nem 
veszélyeztették az önkormányzat működését, ezáltal a települést. A fejlesztéseink nagy része 
pályázati segítséggel valósult meg. 2014-ben tanyagondnoki autó vásárlására került sor 
pályázati lehetőség révén. A tanyagondnoki szolgáltatást állami normatívából és az 
önkormányzat saját forrásból működteti, mely 60 – 40 % arányban oszlik meg. Az autó 
cseréjére nem azért került sor, mert rossz volt, hanem egy nagyon jó pályázati lehetőség nyílt 
meg részünkre. A beruházás teljes összege 12 631 800 Ft volt. A pályázati kiírásban 
meghatározásra került a gépjármű típusa, ezért lett VW típusú gépjármű vásárolva. A 
támogatás összege 9 975 e Ft volt, az önerő 2 656 800 e Ft volt.  
A tavalyi évben került befejezésre a Zöldút fejlesztése. Szintén pályázati úton valósult meg a 
kialakítása. A túra útvonal az épített és természeti örökségeinket mutatja be.  
Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása címén 44 millió Ft 
fejlesztési támogatást kaptunk. Kiemelném, hogy a környéken csak Tengelic kapott ilyen 
jogcímen támogatást. A Móra F. utca útépítésére és az Óvoda utca felújítására fordítottuk a 
kapott támogatást. A Móra F. utcai útépítés 28 702 e Ft-ba került, az Óvoda utca felújítása 
pedig 23 912 e Ft-ba. A kettőnek az összege több mint 44 millió forint.  A fennmaradó részt – 
ami több mint 10 millió forint - az önkormányzat saját forrásból finanszírozta.  
A kivetített dián elolvashatják, hogy az előbb említetteken kívül még milyen beruházások 
valósultak meg. 
Felújításra került a szőlőhegyi ravatalozó. A ravatalozó épülete elé fedett rész került 
kialakításra. A felújítás költsége 1 650 e Ft volt.  
Így a tavalyi évben a felhalmozási kiadások 72 500 e Ft-ot tettek ki.  
 
 
A fejlesztési feladatok ütemezését vagyongazdálkodási tervben kellett meghatároznunk, mely 
a 2015-2017-es időszakra vonatkozik. Arra a megállapításra jutottunk, hogy nagy figyelmet 
kell fordítani arra, hogy milyen fejlesztéseket tervezünk be. Többek között azért is, mert 
feladat-alapú finanszírozásra tértünk, mely azt jelenti, hogy az állam meghatározza, hogy a 
kötelezően ellátandó feladatokra mennyi pénzt biztosít az önkormányzatoknak. Példaként 
mondanám, az óvoda önálló intézményként az önkormányzathoz került.  Jelenleg 3 óvodai 
csoport van.  Minden csoportban 2 óvónő és 1 dajka látja el a feladatokat. Ebből 3 dajkára és 
3,9 pedagógusra kapunk csak finanszírozást. 2014-ben kb. 11 600 e Ft-ot kellett az államtól 
kapott normatívához hozzátennünk, hogy működjön az óvoda.  
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Illetve, mint tudják az iskola fenntartását és működtetését átadtuk az államnak. 2013. január 
1-jétől nem egyenlítették ki felénk az áram-és a gázszámlákat, melyeket az önkormányzat 
továbbszámlázott az intézményfenntartó központ felé. Több millió forintról van szó. Ezt 
sajnos tovább már nem tudjuk finanszírozni. Ez ügyben már megtettük a megfelelő lépéseket.  
Továbbra is érvényes az, hogy a SZJA bevételek 100%-át, a gépjármű adó 60%-át tovább kell 
utaljunk az állam részére.  
A dián látják, hogy a központi költségvetésből a kötelező önkormányzati feladatokra mennyi 
támogatást kaptunk 2014-ben és mennyit fogunk 2015-ben. Azonban 2015-ben átalakul a 
segélyezés rendszere, amit eddig havonta igényeltünk az most szerepel az eredeti 
előirányzatként tervezhető összegekben. Ehhez kapcsolódóan el kell mondani, hogy 
lehetőségünk lett volna új adónem bevezetésére. Úgy döntöttünk, hogy egyenlőre nem 
vezetünk be új adót, hanem a kommunális adó mértékét emeltük meg 3 000 Ft-tal. A 
kommunális adóbevételből az idei évben többek között új eszközt fogunk vásárolni, hogy a 
kommunális feladatokat megfelelően el tudjuk látni. Itt el kell mondani, hogy minden évben 
változó a közfoglalkoztatottak létszáma, így mindig más mértékű munkaerő áll a 
rendelkezésünkre. Példaként mondanám, hogy a tavalyi évben a sok eső miatt áprilistól 
szeptemberig folyamatosan váltásban fűkaszával vágták a füvet. És sajnos, így is több kritikát 
kaptunk, hogy miért nincs levágva, ha ott meg levágták a füvet.  
A dián szereplő 2015-re tervezett beruházások még tárgyalások részét képezik. 2015. február 
10-én szeretnénk az idei évre vonatkozó költségvetést elfogadni. Természetesen továbbra is a 
legfontosabb az, hogy a település működését a beruházások nem veszélyeztethetik.  
2014-ben a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnál elnyertünk egy pályázatot a 
szolgáltató ház felújítására. A beruházásra kb. 11 millió forintot nyertünk, melyhez még 3,2 
millió forintot biztosít az önkormányzat.  
A spórolást elősegíti, hogy a „Napelemes rendszer telepítése Tengelic településen” című 
pályázatot elnyertük. A beruházás során a sportcsarnok, a faluház, az óvoda, a hivatal és az 
orvosi rendelő épületére kerül napelemes rendszer.  A pályázaton 26 423 210 forintra 
pályáztunk, melyből 24 135 485 forintot ítéltek meg részünkre, a fennmaradó 2 287 725 Ft-ot 
önerőből kell biztosítania az önkormányzatnak. A rendszer segítségével éves szinten kb. 800 
e Ft megtakarítást érhetünk el. A tervek szerint már márciusban kezdenék a beruházást.  
2015-ben tervezzük az iskola tetőfelújítását. Sajnos néhol beázik, így szükséges a felújítás.  
Egy másik fogorvosi gép beszerzése vált szükségessé. A másik gép vásárolása kb. 3 millió 
forintba fog kerülni.  
Bár a felsorolásban nem szerepel, de a víziközmű rendszerek biztonságos működtetéséhez 
rekonstrukciókra van szükség. A felújítási munkák 7,5 millió forintot tesznek ki. Ezt az 
összeget 2015. március 15-ig kell kifizetni a jelenlegi szolgáltatónak.  
Az egyik szolgálati lakás felújítására szeretnénk sort keríteni az idei évben. Erre többek között 
azért van szükség, mert 2015. július 1-jétől illetékességileg átkerülünk a Paksi 
Rendőrkapitánysághoz és a Nagydorogi Őrshöz fogunk tartozni. A tervek szerint új körzeti 
megbízottat fogunk kapni. Amennyiben van lehetőség rá, szeretnénk, ha a megbízott a 
településen lakna. Az ő rendelkezésére bocsájtanánk a lakást.  
Egy óvodai csoport szoba felújítására kerülhet sor. Az aljzat cseréje vált szükségessé. Ilyen 
jellegű felújítást már végeztünk az óvodában.  
2015-ben, mint már említettem a kommunális feladatok ellátásához vásárolnánk új 
fűkaszákat. 
A Gyimesi utca vízelvezését szeretnénk megfelelően megoldani, mivel az utca végén lévő 
földekről és a földes útról, az utón a víz, nagy mennyiségű hordalékot mozgat meg.  
A Petőfi utcában az emelkedőnél lévő kereszteződést kell megfelelően kialakítani, szintén a 
vízelvezés megoldása végett.  
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A Zöldút a kúriák mentén túra útvonalhoz tartozó felsőtengelici turisztikai terület 
kialakítására szeretnénk még pénzeszközt fordítani.  
 
Szerencsére elmondhatjuk, hogy nincsen kifizetetlen számlánk, illetve nem rendelkezünk hitel 
állománnyal. 2015. január 1-jével a pénzállományt tekintve kb. 60 millió forint plusszal 
gazdálkodhatunk.  
 
 
 
3./ Egyebek 
     Közmeghallgatás         
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm a figyelmet. Most pedig várjuk a kérdéseiket.  
Ameddig gondolkoznak, elmondanám, hogy a közmeghallgatás végén levetítjük a településről 
készült imázs film rövid változatát. Meg szeretném köszönni Farkas Dénes bácsinak, hogy 
szerepet vállalt a hosszabb filmben. Amennyiben nem ütközik akadályba az erőmű építése, 
akkor mint már többször mondtam, szeretnénk, ha az építkezés alatt akár rövidebb időre, akár 
hosszabb időre letelepednének nálunk az építésben résztvevő munkások. Azért készültek a 
filmek, hogy megismerhessék a településünket, kiajánlhassuk azt. A film 1 év leforgása alatt 
készült el, minden évszakban forgattak a szakemberek a településen.  
Mivel már többen is érdeklődtek a Paks-Kölesd összekötő út felújításáról, elmondanám, hogy 
sokáig úgy tűnt, hogy mégsem lesz felújítva. Az az utolsó információnk, hogy ez év 
szeptemberére tervezik a felújított útszakasz átadását.  
 
Csáki Erzsébet lakos: Azt szeretném kérdezni, hogy volt már régebben arról szó, hogy a 
sportcsarnok tetőfelújítására adnak be pályázatot, mivel beázik az épület. Ez az ügy, hogy áll? 
 
Gáncs István polgármester: Már két alkalommal volt sikertelen pályázatunk a sportcsarnok 
tetőszerkezetének a felújítására vonatkozóan. A beruházás közel 20 millió forintba kerülne. 
Szeretnénk megvalósítani ezt a felújítást, de csak pályázati segítséggel tudjuk véghezvinni. 
Az országgyűlési képviselőnk keresett meg, hogy milyen beruházásokat, fejlesztéseket 
szeretnénk 2015-ben. Ezt megírtuk a képviselő úr részére. Tehát várjuk a megfelelő pályázat 
megjelenését.  
 
Farkas Dénes lakos: A tavalyi évben elég hosszú ideig probléma volt az ivóvízellátással. Az 
adott időszakban több válasz is volt, hogy miért. Volt olyan, miszerint a vízbázis fertőződött, 
olyan is, miszerint valaki rákötött a rendszerre és az fertőzte. A kérdésem az lenne, hogy 
pontosan mi volt a probléma és fenn áll-e még? 
 
Gáncs István polgármester: A tengelici vízbázis kiváló minőségi. A szóban forgó fertőzés, 
lokális volt, tehát nem minden ivóvíz vezetékre vonatkozott, hanem a Petőfi utcára 
koncentrálódott. A fertőzést helyileg kellett kezelni, ami sikeres volt. Továbbra sem a 
rendszerrel, sem a kutakkal nincs olyan probléma, ami a vízbázist veszélyeztetné. Annak 
idején az illetékes hatóság által közölt tényeket, információkat közöltük a lakossággal. 
Többek között azt is, hogy amíg az eljárás be nem fejeződött, addig mobil ivóvíz tartályt 
kellett kihelyezni. Az ivóvizet azután nyilvánították ihatónak, miután adott számú 
megvizsgált minta az előírásoknak megfelelt.  
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Farkas Dénes lakos: Azt szeretném még kérdezni, hogy a régi iskolaépület fenntartásával és 
hasznosításával van-e valamilyen tervük? 
 
Gáncs István polgármester: Egyenlőre esetleg a Paksi Atomerőmű bővítésével tudnánk 
összekapcsolni. Azaz majdani munkások elszállásolásával kapcsolatban. Illetve amennyiben 
megfelelő céllal eladásra kerülhet az épület. Valószínűleg oktatási célokra már nem lesz 
hasznosítva. Jelenleg az állag megóvását is minimálisan tudja megoldani az önkormányzat.   
 
Csoknya János lakos: Kérdésem az lenne, hogy a Munkácsy utca burkolatának a felújítása 
szerepel-e a tervekben? 
 
Gáncs István polgármester: Sajnos amióta megszüntették a CÉDE, TEUT, TEKI elnevezésű 
pályázatokat, azóta utak felújítására nem tudunk pályázni. Természetesen szeretnénk, majd 
idővel az adott utca burkolatát is felújítani.  
 
Király János lakos: A Zöldúttal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy az utak kihez 
tartoznak, mert egyes részeken nem engedi el a turistákat a Kovács Béla bácsi? 
A másik dolog pedig az lenne, hogy a tanyámnál a legelő és a szomszédos birtok közötti híd 
be van szakadva. Ezt 2-3 napja vettük észre.  
 
Gáncs István polgármester: Mivel a Zöldút kialakításakor az érintett ingatlan tulajdonosokkal 
megállapodás lett kötve, ezért ez ügyben beszélni fogok vele.  
Amennyiben a híd az önkormányzat tulajdonán található, abban az esetben a kollégák 
intézkedni fognak.  
 
 
 
A polgármester megállapítja, hogy a kérdezők a választ elfogadják, a lakosság részéről több 
kérdés, vagy észrevétel nincs. 
 
 
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs a képviselők részéről és 
interpellációs jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
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  Gáncs István       Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyző 


