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JEGYZŐKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én
megtartott üléséről.
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J EGYZŐKÖNYV
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott
üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem
Jelen vannak:

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

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné
Barabás Ildikó
Huber Péterné

jegyző
gazd.üi.
óvodavezető

Távolmaradását bejelentette:
Kajsza Béla

alpolgármester

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:
- 2/2015. A képviselő-testület jóváhagyta a Tengelici Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás módosítását. A határozat kivonatot a nemzetiségi
önkormányzat elnökének továbbítottuk.
-

4/2015. A képviselő-testület a mezőőri szolgálat 2014. évi II. félévi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadta. A határozatot a mezőőrnek megküldtük.

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.
Tengelic Község Önkormányzatának
7/2015. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 2/2015. és a
4/2015. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm jegyzőasszonyt, képviselő-társaimat és a
meghívottakat. Az egyebek napirendi ponton belül határozatot kell hozni Szedres Község
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köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló rendelet-tervezet véleményezése
kapcsán és Szécsényiné Dóka Emőke ingatlan bérleti kérelme ügyében.

A polgármester a napirendre az alábbi javaslatot teszi:
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségének megállapítása

Gáncs István
polgármester

2./ Döntés a köztisztviselők, közalkalmazottak 2015. évi cafetéria összegéről

Gáncs István
polgármester

3./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról

Gáncs István
polgármester

4./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

5./ Az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló
17/2013(XII.18) önkormányzati rendelet módosítása

Tolnai Lászlóné
jegyző

6./ A Mézeskalács Óvoda 2015. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása Gáncs István
polgármester
7./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

8./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
9./ Zárt ülés: „ Tengelic Községért„ kitüntető cím adományozása

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./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének
megállapítása
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, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: A helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési
rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint az adósságot
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keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három éves
várható összegét. Ennek az összege a saját bevételeink maximum 50 %-a lehet. Ez azért fontos,
mert sem hitelt, sem kölcsönt, sem egyéb adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem
engedélyez az állam. Az elmondottak alapján 2015-ben 21 208 e Ft hitelt tervezhetnénk.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom az önkormányzat saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összeg megállapítását az előterjesztés mellékletének megfelelően.
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
8 /2015. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. §-ra figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. §
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő 3 évre várható összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2015. december 31.

2./ Döntés a köztisztviselők, közalkalmazottak 2014. évi cafetéria összegéről
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, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: A költségvetési törvény határozza meg minden évben, hogy
mennyi a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves bruttó cafetéria kerete. A 2015. évben
ez bruttó 200 e Ft. A juttatáshoz kapcsolódó 51 % közteher is beleszámít az éves keretösszegbe.
Ezek alapján meghatároztuk, hogy mennyi az egy főnek adható cafetéria-juttatás. Mind a
köztisztviselők, mind a közalkalmazottak, mind az egyéb bérrendszeres dolgozók részére havi nettó
10 e Ft adható. A köztisztviselők esetében mindösszesen bruttó 1 633 000 Ft, a közalkalmazottak és
a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozók juttatása mindösszesen bruttó 4 898 000
Ft lenne. Ezen összegek a költségvetésbe beépítésre kerültek.
Gáncs István polgármester: Továbbra is felhívnám a figyelmet arra, hogy ez a juttatás adható, tehát
nem kötelező adni. Továbbra is javasolom a juttatás megállapítását, amíg lehetőségünk van rá.
Javasolom mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak, mind a Munka Törvénykönyvesek
részére havi nettó 10 e Ft cafetária-juttatás megállapítását.
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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
9 /2015. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők cafetéria juttatásának
2015. évre vonatkozó keretösszegét mindösszesen nettó 1.080.000-Ft, bruttó 1.633.000.-Ft
összegben határozza meg.
2. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat közalkalmazottainak
és a határozatlan időre kinevezett, Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó
dolgozóinak 2015. évi cafetéria-juttatását mindösszesen nettó 3.240.000.-Ft, bruttó
4.898.000-Ft összegben állapítja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

3./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról
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 költségvetés elfogadásáig átmeneti gazdálkodást végzünk. A beszámolóban azon költségvetési
kiadások és bevételek szerepelnek, amelyek 2015. január 1. és 2015. február 4. között teljesültek.
Ha nincs kérdés, hozzászólás 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
10 /2015. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesternek a költségvetési rendelet
elfogadásáig folytatott átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját megvitatta és azt tudomásul
veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: Azonnal

4./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
napirendi pontot a pénzügyi és a szociális bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
A költségvetésről szóló rendelet-tervezet mind a két bizottság részletesen tárgyalta.
Továbbra is igaz az, hogy úgy tervezzük meg a költségvetést, hogy az önkormányzat működése
biztonságos legyen.
Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
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Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Az önkormányzat 2015. évi tervezett kiadási és bevételi
főösszege 297 932 e Ft. Ez három intézményt foglal magába. Ebből az önkormányzat költségvetése
209 291 e Ft, a Polgármesteri Hivatalé 48 576 e Ft, az Óvodáé pedig 40 065 e Ft. Úgy vélem a
megtervezett költségvetés biztonsággal végrehajtható.
Gáncs István polgármester: A mai nappal nincsen kifizetetlen számlánk. Két elnyert pályázatunk
van folyamatban. Az egyik a szolgáltatóház felújítása, a másik pedig a napelemes rendszer kiépítése
tárgyú pályázat. Változás az előző testületi üléshez képest, hogy az utóbbi pályázatnál nem lesz
lehetőségünk EU Önerő Alap támogatásra pályázni, így az önerőt nekünk kell majd biztosítani. Ez a
költségvetésbe beépítésre került.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása:
Szijártó József képviselő: A költségvetéssel összefüggő kérdések megtárgyalása általában az egyik
leghangsúlyosabb téma az önkormányzatok életében. Az a stabilitás, ami jellemezte az előző
ciklusban az önkormányzat működését, az a fajta előrelátó tervezés és gazdálkodás az idei évben
némileg elképzelhető, hogy fordulóponthoz ér. Látjuk, hogy a feladatalapú támogatás is
nehézségeket vonz maga után. Ha az Atomerőműtől kapott támogatásokkal nem tudnánk
kiegészíteni a költségvetést, akkor most nehezebb helyzetben lennénk. Azt a korábbi képviselők is
tudják, hogy átgondolt stratégia mentén zajlik az önkormányzat gazdálkodás, ami szigorúan
határozza meg mire költünk. Elképzelhető, hogy az idei évben a tartalékainkhoz is „kell nyúlni”. A
sokrétű feladatokat és a több külterületi részt is érintő feladatok ellátását nem tudjuk csak az
államtól kapott támogatásból finanszírozni. Megnyugtató az a helyzet, hogy az óvoda esetében
valamivel magasabb támogatást kap az önkormányzat az előző évihez képest. Azért is, mert
többször szóba került már az óvoda kihasználtsága. Továbbra is változatlanul kérjük a szülőket,
hogy a gyermekeiket rendszeresen vigyék az óvodába. Vannak törekvések, amik az óvoda
működését meg kívánják szilárdítani. Nagy baj lenne, ha óvodai csoport megszüntetésére kerülne
sor, óvodapedagógusok, dajkák munkahelyének megszüntetésével együtt.
Az rendelet-tervezetből látszik, hogy az önkormányzat működése nem kerül veszélybe, a
fejlesztések, beruházások végrehajtása mellett. Reméljük, hogy majd megnyugtató módon tudjuk a
2015. évi gazdálkodást zárni év végén.
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a 2015. évi költségvetésről szóló rendelettervezet 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:
2/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.12.)
számú önkormányzati rendelet.

5./ Az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló 17/2013. (XII.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
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.
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Tolnai Lászlóné jegyző: Szükséges az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása. A rendelet elsősorban azon civil
szervezetekre vonatkozik, akik valamilyen költségvetési támogatást kapnak az önkormányzattól.
A rendelet 3.§.(8) bekezdése módosulna. A módosítás kiegészíti a jelenleg hatályos feltételeket,
amelyek fennállása esetén a kérelmező nem részesülhet támogatásban. A módosítás alapján nem
folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az
Önkormányzat felé, a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem
teljesítette, a támogatást nem célirányosan használta fel, illetve a külön jogszabályban
meghatározott módon a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
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:
3/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól
szóló 17/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2015. (II.12.)
önkormányzati rendeletet.

6./ A Mézeskalács Óvoda 2015. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Az óvodavezető az előzetes egyeztetés után az előterjesztés melléklete szerint kezdeményezi az
óvoda 2015. évi nyári zárva tartását. A zárva tartás rendje az előző éviektől teljesen el fog térni. Az
óvoda nem tarthat egy napig sem zárva. Lehetőség van másik óvodával kötött megállapodás alapján
másik településen biztosítani az óvodai ellátást.
Az óvoda 2015. július 20-tól 2015. július 31. napjáig zárva tartana, mivel akkorra tervezzük az
óvodában az általános karbantartást, festést, mázolást s az üres épületben gyorsabb és
biztonságosabb munkavégzésre van mód. Ezen kívül ebben az időszakban áll le az önkormányzat
konyhája is. Természetesen az arra rászorulóknak a zárva tartás ideje alatt is biztosítja az
önkormányzat az óvodai ellátást, a tervek szerint a Faluházban.
Javasolom a fenti adatok alapján az óvoda 2015. július 20-tól 2015. július 31-ig tartó időszakban
történő zárva tartását.
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
11 /2015. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mézeskalács Óvoda 2015. július 20.
napjától 2015. július 31. napjáig történő zárva tartását az általános karbantartás, festés, mázolás,
nagytakarítás elvégzése érdekében engedélyezi.
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2. A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket hirdetményi
úton tájékoztassa.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: jegyző

7./ Egyebek
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi ponton belül határozatot kell hozni Szedres
Község köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
véleményezése kapcsán. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Részemről a rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétel nincs. Aki ezzel 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
12 /2015. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Szedres Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló rendelettervezetét, s arra észrevételt nem tesz.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Szécsényiné Dóka Emőke tengelic-szőlőhegyi lakos kérelmet nyújtott
be négy önkormányzati tulajdonban lévő szőlőhegyi ingatlan bérlésére. Ezek beépítetlen területek.
Növénytermesztés és gazdálkodás céljára szeretné igénybe venni. Jelenleg a területek nincsenek
bérbe adva. Az ingatlanon nagyrészt elburjánzott fás szárú növények találhatóak, mivel senki nem
művelte a területeket. Annak érdekében, hogy a bérleti idő lejártakor a területeket ugyanolyan
állapotban kapjuk vissza – vagy legalábbis ne rosszabban, mint most – a területekről lehetne
fényképet készíteni a bérbeadás előtt.
Aki azzal egyetért, hogy a négy ingatlant 2015. március 1-től 2020. február 28-ig Szécsényiné
Dóka Emőke részére évi összesen 42.070.-Ft összegű bérleti díjért kiadjuk, 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
13 /2015. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozata
1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
tengelici 1029 hrsz-ú, 1031 hrsz-ú, 1033 hrsz-ú és 1035 hrsz-ú összesen 10287 m2 beépítetlen
terület megnevezésű ingatlanokat 2015. március 1-től 2020. február 28. –ig Szécsényiné Dóka
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Emőke Tengelic Alkotmány u. 5. szám alatti lakos részére bérbe adja, évi 42.070.-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
Szécsényiné Dóka Emőkével.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: polgármester

Gáncs István polgármester: Mint tudják a képviselők, szeretnénk a község honlapját megújítani. A
karbantartását végző cég személyében is elképzelhető, hogy változás történik. Árajánlatot adott a
jelenlegi honlapot üzemeltető személy – aki a továbbiakban mint vállalkozó végezné a feladatot -,
illetve az a cég, aki az imázs filmünket készítette. Mind a két féltől várunk még egy látványtervet. A
tervek elkészülte után kerülne sor a döntésre, hogy kivel kötünk szerződést a honlap
karbantartására.

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

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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