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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-én megtartott 
rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kajsza Béla    alpolgármester 

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

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
   Tolnai Lászlóné   jegyző 

 
    
    
Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel 7 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti. 
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselő-
társaimat. Az egyebek napirendi pontban határozatot kell hozni az önkormányzat hivatalos 
honlapjának folyamatos karbantartása, frissítése és a polgármesteri életbiztosítás tárgyában. Illetve 
egyeztetnünk kell a képviselők fogadóórájának időpontjáról. 
 
 
A polgármester a napirendre az alábbi javaslatot teszi: 
 
Napirendi javaslat:         Előterjesztő: 
        
1./ A pénzbeli és a természetbeni, valamint a személyes gondoskodást         Tolnai Lászlóné 
     nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet         jegyző 
     megtárgyalása                  
           
2./ A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013(V.23) önkormányzati          Tolnai Lászlóné 
     rendelet módosítása               jegyző 
 
3./ A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól             Tolnai Lászlóné 
     szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása           jegyző 
 
4./ Egyebek                Gáncs István 
                 polgármester                          
                    
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A 
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 
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Napirend tárgyalása:  
 
1./ A pénzbeli és a természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása 
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
A napirendi pontot a szociális bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Az elején elmondanám, hogy a rendelet-tervezet felkerült a honlapra 
társadalmi véleményezés céljából, de vélemény nem érkezett.  
Ez egy új rendelet. Egyrészt törvényi változások miatt szükséges az új rendelet, másrészt azért, mert 
ha a régit módosítjuk átláthatatlan lett volna. 2015. március 1. napjától új szociális segélyezési 
rendszer lép hatályba. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély) a járási hivatal hatáskörébe 
kerül 2015. március 1-jétől. Megszűnik a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági 
közgyógyellátás, az adósságkezelési szolgáltatás és a méltányossági ápolási díj is. Utóbbi kettő 
ellátás önkormányzatunknál nem volt megállapítva, ezért nem is került bele a rendelet-tervezetbe.  
A lakásfenntartási támogatás és a méltányossági közgyógyellátás települési támogatás címén 
biztosítható majd.  
Megszűnik az önkormányzati segély, mint fogalom, helyette lesz a rendkívüli települési támogatás.  
A rendelet-tervezet készítésekor figyelembe vettük, hogy milyen fedezet áll majd a 
rendelkezésünkre illetve, hogy az itt élő emberek milyen támogatásokat kaptak és milyen összegben 
és milyen ellátást lehetne tovább folyósítani annak érdekében, hogy ne kerüljenek nehéz helyzetbe.  
Kötelező a rendkívüli települési támogatás megállapítása. A rendszeres települési támogatás 
megállapítása nem kötelező, az önkormányzatok dönthetik el, hogy adnak-e ilyen támogatást vagy 
sem. Az viszont előírás, hogy a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összege 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, tehát a 28 500 Ft-ot.  
A rendeletben szereplő fogalmak a szociális törvény fogalmai, amiken túl nem lehet terjeszkedni.  
Több rész is átemelésre került a jelenleg hatályos rendeletünkből, ilyen például a szociális 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló fejezet (étkeztetés, tanyagondnoki ellátás, szociálpolitikai 
kerekasztal).  
Az aktív korúak ellátása nem szerepel a rendelet-tervezetben, viszont átemeltük a lakókörnyezet 
rendezettségére vonatkozó rendelkezést. Ez azt jelenti, hogy aktív korúak ellátására csak az 
jogosult, aki a lakókörnyezetét rendben tartja. A járási hivatalt a feltétel meglétéről majd 
értesítenünk kell. Valószínűleg úgy fog zajlani, hogy megkeresnek bennünket, hogy XY beadta erre 
az ellátásra a kérelmet. Ezt követően nekünk ki kell majd menni a lakókörnyezet rendezettségét 
megvizsgálni. Annyiban tér el a jelenleg hatályos rendeletünktől, hogy eddig a szociális bizottság 
egyik tagja, illetve az igazgatási ügyintéző végezte az ellenőrzést, a rendelet-tervezetben pedig az 
ügyintéző mellett a családsegítőt jelöltük meg.  
A rendkívüli települési támogatás, mint mondtam már az önkormányzati segély helyébe lépett 
fogalom. Ez esetben inkább csak fogalomváltozásról van szó. Átemelésre került a jelenleg hatályos 
rendeletből az önkormányzati segélyre vonatkozó feltételrendszer. Hozzátartozó halála esetén, 
gyermekek iskoláztatásának biztosítása érdekében is rendkívüli települési támogatás iránt adhatnak 
be kérelmet a lakosok.  
Újdonság, de nem teljes mértékben a települési közgyógytámogatás, eddig méltányossági 
közgyógyellátás keretében biztosíthattunk támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez. A 
feltételrendszer megmaradna a települési közgytámogatásnál is. Tehát annak állapítható meg, 
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás 
költsége eléri az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át. A kérelem mellé csatolni kell a 
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háziorvosi igazolást. Amennyiben az igazolásban szereplő összeg eléri a 7 125 Ft-ot (az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át), akkor jogosult települési közgyógytámogatásra. A 
gyógyszer támogatás havi összege 5 000 Ft.  
Rendszeres ellátás még a települési lakhatási támogatás. Ami a lakásfenntartási támogatás 
„mintájára készült”.  A lakhatási támogatás a villanyáram- a víz-és a gázfogyasztás, a lakáscélú 
pénzintézeti kölcsön, a szemétszállítás díjához nyújtható, albérleti, vagy lakásbérleti díj. Továbbra 
is szeretnénk, ha elsősorban természetbeni ellátás formájában kerülne megállapításra a támogatás, 
így a közüzemi szolgáltatóhoz utalnánk a megállapított összeget. Ezáltal biztosítva lenne, hogy nem 
szüntetik meg a szolgáltatásait a kérelmezőnek, illetve nem halmozna fel elmaradást, ha másra 
költené a pénzt.  
Feltételként meghatározásra került szintén az egy főre jutó havi jövedelem mértéke, illetve feltétel 
még, hogy a háztartás tagjainak nem lehet vagyona. A vagyon fogalmát a szociális törvény írja elő.  
A támogatás összege sok esetben kevesebb lesz, mint a jelenlegi lakásfenntartási támogatások 
esetében. Nem hagyhattuk meg a jelenlegi ellátás egy főre jutó havi jövedelemhatárát, tehát a 71 
000 Ft-ot. Ez esetben nagyon sokan jogosultak lennének a támogatásra. Az önkormányzatnak arra 
nem igazán lenne pénze, hogy mindenki továbbra is ugyanakkora összeget kaphasson. A támogatás 
összege, ha a háztartásban egy személy lakik, 2 500 Ft. Több személyes háztartás esetén, minden 
további személy után 500-500 Ft, de legfeljebb 7 000 Ft. A települési közgyógytámogatás és a 
lakhatási támogatás is egy évre kérhető. Természetesen, amennyiben változnak a jogosultsági 
feltételek (pl.: családtagok száma), akkor 15 napon belül a jogosultnak kötelezettsége bejelenteni 
azt.  
Fontosnak tartjuk, hogy a lakhatási támogatás esetében a 6 hónapot meghaladó áram, illetve gáz 
közüzemi díjtartozás esetén a jogosult köteles a támogatást megállapító határozat kézhezvételét 
követő 30 napon belül kezdeményezni a szolgáltatónál az előre fizetős mérő felszerelését és az erről 
szóló igazolást bemutatni. 
A köztemetés eddig is szerepelt a rendeletben. Változás, hogy a szociális törvény eddig a 
polgármester hatáskörébe utalta a köztemetés elrendelését 2015. március 1-jétől viszont a 
képviselő-testület hatásköre. Úgy gondoljuk, hogy átruházott hatáskörben maradhatna a 
polgármesternél, hogy minél hamarabb elrendelésre kerülhessen a köztemetés.  
Mint mondtam a személyes gondoskodást nyújtó ellátások fejezet pedig a jelenleg hatályos 
rendeletből került átemelésre.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a pénzbeli és a természetbeni, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

4/2015. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a pénzbeli és a természetbeni, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) számú önkormányzati rendelet.  
 
 
2./ A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013(V.23) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot. 
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Tolnai Lászlóné jegyző: Módosításra került a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szociális 
temetésre vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének időpontja 2016. január 1. napjára. Erre 
tekintettel az önkormányzati rendeletek csak 2016. január l. napjától tartalmazhatnak a szociális 
temetés rendjére vonatkozóan szabályokat. Ez a törvénymódosítás szükségessé teszi a temetőkről és 
a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet szociális temetésre vonatkozó rendelkezéseinek 
felülvizsgálatát, hatályon kívül helyezését.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

5/2015. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013. (V.23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletet.  
 
 
3./ A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet-
tervezet megtárgyalása  
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 
Tolnai Lászlóné jegyző: A jelenleg hatályos rendelet bekezdése 1982. évi 17. törvényerejű 
rendelet felhatalmazása alapján készült. E törvényerejű rendelet viszont hatályon kívül helyezésre 
került. A jogalkotásról szóló törvény alapján viszont nem lehet módosítani a helyi rendelet 
bevezető részét, így a jelenleg hatályos rendelet bevezető része módosításra szorul, mert hatályon 
kívül helyezett jogszabályra hivatkozik, ezért új rendeletet kell alkotni.  
2010-ben lépett hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló törvény, mely felhatalmazást ad a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezése 
szabályainak meghatározására.  
A jelenleg hatályos rendelethez képest egy új rendelkezést tartalmaz a tervezet, ez az 
anyakönyvvezető részére fizetendő ruházati hozzájárulás. 
A házasságkötésért fizetendő szolgáltatási díj és a házasságkötésnél közreműködő 
anyakönyvvezető díja nem változna.  
 
Kajsza Béla alpolgármester: Az anyakönyvvezető ruházati támogatásának összegével nem értek 
egyet. 20 000 Ft lassan csak egy pár cipőre elegendő.  
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Ennyit kapott eddig, ezért ez az összeg szerepel a tervezetben. Ezt 
természetesen lehet módosítani.  
 
Gáncs István polgármester: Annak idején is azért került beépítésre az anyakönyvvezető ruházati 
támogatása, mert megnövekedett a Hotel Orchideánál tartandó házasságkötések száma. 
Mekkora összeget javasolna akkor? 
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Kajsza Béla alpolgármester: 40 000 Ft-ot, mivel véleményem szerint meg kell tisztelni azon 
személyeket azzal, hogy megfelelő ruházatban jelenik meg azok előtt, akik a tengelici 
anyakönyvvezetőt választják, hogy összeadja őket. 
 
Bátainé Réti Márta képviselő: Teljesen korrekt a 40 000 Ft. Kikötés lehetne, hogy a megvásárolt 
ruhacikk egy formaruha legyen, tehát egy elegáns kosztüm, elegáns kiegészítőkkel, amit ugye nem 
minden évben kell megvásárolni.  
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Ha nincs más kérdés, hozzászólás javasolom az 
anyakönyvvezetőt megillető ruházati támogatás 40 000 Ft-ra történő módosítását.  
Aki ezzel a módosító indítvánnyal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt 
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
15 /2015. (II.24.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Kajsza Béla alpolgármester által 
benyújtott alábbi módosító indítványt:  
„A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet-tervezet 5.§.(2) 
bekezdését az alábbiak szerint javasolom módosítani. 
(2) „Az anyakönyvvezetőt évente egy alkalommal a feladat ellátására tekintettel 40.000.-Ft 
összegben ruházati támogatás illeti meg. Az anyakönyvvezető az összeg felhasználásáról számlával 
köteles elszámolni a tárgyév december 15. napjáig.” 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Most pedig kérem, hogy a módosított rendelet-tervezetről is szavazzon 
a képviselő-testület. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

6/2015. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
6/2015. (II.25.) számú önkormányzati rendelet.  
 
 
4./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi ponton belül döntést kell hozni az önkormányzat 
hivatalos honlapjának folyamatos karbantartása, frissítése tárgyában. Mivel 2015. február 4-től 
nincs szerződésünk e tárgyban, ezért szerződést kell kötnie az önkormányzatnak. Azt elmondanám, 
hogy az előző céggel a szerződés nem azért lett megszüntetve, mert a céggel probléma volt, hanem 
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azért, mert 2015. február 4-től nem állt a cég módjában a szolgáltatás folytatása, tehát felmondta a 
szerződést az önkormányzattal. A honlap arculatát egyébként is már szerettük volna megváltoztatni. 
Árajánlatot kaptunk Zsibrita Jánostól, aki eddig végezte ezt a feladatot, illetve a Men-Te Trió Bt-
től, amely cég a kisfilmünket készítette. Megérkezett mind a kettőjüktől egy-egy látványterv. Az 
egyik olvasott újság jellegű, képpel illusztrált forma. A másik pedig inkább csak információ 
halmaz. Két különféle stílus. Konkrét adatok nincsenek a látványterveken, mivel szerződés 
hiányában nem használhatják azokat.  
Men-Te Trió Bt. ajánlata a következő: - egyszeri üzembe helyezési költség, mely tartalmazza a 
weboldal programozását, tartalom feltöltést és az új arculat kialakítását 170 000 Ft; - a karbantartási 
díj pedig havonta 20 000 Ft. Zsibrita János ajánlata tartalmazza az egyszeri üzembe helyezési 
költséget, mely egyszeri bruttó 80 000 Ft, a havi karbantartási díj pedig bruttó 50 000 Ft.  
Előzetesen 4 képviselőtársam áttanulmányozta az árajánlatokat és a látványterveket. Kérném, 
mondják el a döntésüket. 
 
Gáncs Tamás képviselő: A látványtervek és az árajánlatok figyelembevételével a Men-Te Trió Bt-
vel javasoljuk megkötni a szerződést próbaidő kikötésével, akár három vagy hat hónapra.  
 
Gáncs István polgármester: Nem javasolnám a három hónapot, mert az rövid idő. Véleményem 
szerint a szerződést 2015. december 31-ig kössük meg.  
Aki azzal egyetért, hogy a Men-Te Trió Bt-vel kössünk szerződést az önkormányzat hivatalos 
honlapjának folyamatos karbantartására, frissítésére 2015. december 31-ig terjedő időszakra az 
kézfeltartással jelezze.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
16 /2015. (II.24.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Men-Te Trió Bt.-vel (székhely: 
Szekszárd, Wesselényi u.11. 3/9.) a mellékelt árajánlat alapján az önkormányzat hivatalos 
honlapjának folyamatos karbantartására, frissítésére 2015. március l-jétől 2015. december 31-ig 
tartó időszakra vállalkozási szerződést köt. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: Lehetőség van a polgármester végkielégítésének biztosítása érdekében 
életbiztosítási szerződés megkötésére. A szerződő fél az önkormányzat lenne, a biztosított a 
polgármester, az elérési kedvezményezett az önkormányzat, a haláleseti kedvezményezett a 
biztosított által megjelölt személy. A biztosítás elsősorban azt szolgálja, hogy a polgármesteri 
mandátum lejártakor vagy megszűntekor a három havi keresetének megfelelő végkielégítést ki tudja 
fizetni az önkormányzat. Lényegében előtakarékosság útján teremtenénk meg a végkielégítés 
összegét. A pénzügyi bizottság javasolta az életbiztosítás megkötését. Az Allianz biztosítónál van 
lehetőség ilyen jellegű biztosítás megkötése.  
Javasolom az életbiztosítási szerződés megkötését. 
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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 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
17 /2015. (II.24.) számú Képviselő-testületi  határozata      

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja a polgármester 
végkielégítésének biztosítása érdekében az Allianz Biztosító ajánlatának megfelelő életbiztosítási 
szerződés megkötésére. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: A következő téma a képviselők fogadóórája. Két képviselőt tudok, hogy 
mely településrészeket vállalták el. Kajsza Béla alpolgármester a külterületi településrészeket, így 
Jánosmajorban és Júliamajorban tartana fogadóórát. Bátainé Réti Márta pedig Tengelic-
Szőlőhegyen. Tengelic lakott belterületének felosztására még várom a javaslatokat. Javaslatom az 
lenne, hogy havonta egy óra fogadóórája legyen mindenkinek. Tengelicen pedig a Faluházban 
legyen a fogadóóra tartva. . De természetesen az későbbiekben igény esetén módosítani lehet.  
 
Kajsza Béla alpolgármester: Véleményem szerint kéthavonta 1 óra elegendő lesz.  
 
Gáncs Tamás képviselő: Véleményem szerint elegendő lenne a páratlan hónapokban, tehát 
kéthavonta. Minden héten másik képviselő lenne a négy képviselőből. Az időpont szerintem 
mindenkinek máskor lenne megfelelő. Nekem például a péntek délután vagy a szombat lenne jó. 
Természetesen alkalmazkodva a Faluház nyitva tartásához. Azt még nem döntöttük el ki melyik 
héten tartaná. 
 
Bátainé Réti Márta képviselő: Jó lenne, ha ki tudnánk alakítani egy menetrendet minden hónapban, 
mert akkor az újságban megjelenhetne, hogy ki, mikor tart fogadóórát. Nem gondolom, hogy rögtön 
meg kell határozni a pontos időpontját. 
 
Gáncs Tamás képviselő: Számomra az megfelelőbb lenne, ha tudom, hogy például minden páratlan 
hónap 3. hetének a szombatján kell fogadóórát tartatom. 
 
Szijártó József képviselő: Azt gondolom, hogy állandóság kell a lakosok számára. Jó ötletnek 
tartatom, hogy megjelenjen az újságban, mert akkor a lakosok tudják, hogy kivel beszélhetik meg 
aznap a problémáikat. Természetesen változás bármikor előfordulhat. Egyenlőre úgy látom, hogy 
számomra a jelenlegi elfoglaltságaim mellett a kedd esték lesznek a megfelelőek.  
 
Gáncs István polgármester: Kérdezném Bátainé Réti Márta képviselő-asszonyt neki milyen időpont 
felelne meg? 
 
Bátainé Réti Márta képviselő: Úgy gondolom, hogy aznap amikor az igazgatási ügyintéző 
ügyfélfogadást tart Szőlőhegyen azután tartanám, tehát szerdán fél 5-től.  
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Kászpári Károly képviselő: Nekem a hétfő lenne megfelelő és hat óra után. Jó dolog, hogy meg fog 
jelenni a Hírmondóban, de természetesen a honlapon is szerepelnie kell a képviselők fogadóóra cím 
szó alatt.  
 
Gáncs Tamás képviselő: Én akkor pénteken négy órától tartanám. 
 
Müller Tamásné képviselő: Nekem megfelel a szerda 10 órai időpont.  
 
Gáncs István polgármester: Alpolgármester Úr esetében szerintem ne határozzunk meg időpontot. 
Ahol probléma lesz oda kell menni, a külterületek esetében.  
 
Kajsza Béla alpolgármester: Nekem megfelel. Kishídja hova tartozik? 
 
Gáncs István polgármester: Véleményem szerint ők be tudnak jönni Tengelicre. Felsőtengelicre is 
ez vonatkozik. A júliamajoriak is megtudnák oldani, csak jobb ha lesz településrészen fogadóóra 
tartva a magasabb lakosság szám miatt. 
Rendben, akkor azt kell eldönteni, hogy ki melyik héten tartja a fogadóórát. 
 
Szijártó József képviselő: Én vállalom az első hét keddjét. 
 
Müller Tamásné képviselő: Nekem megfelel a második hét szerdája. 
 
Gáncs Tamás képviselő: Ha Kászpári Károly képviselő úrnak megfelel, akkor én vállalom a 
harmadik hetet. 
 
Kászpári Károly képviselő: Akkor nekem maradt a negyedik hét. 
 
Bátainé Réti Márta képviselő: Szőlőhegyen a harmadik héten tartanám.  
 
Szijártó József képviselő: Melyik hónapban lenne először fogadóóra? 
 
Tolnai Lászlóné jegyző: Ha az SzMSz módosítása megtörténik márciusban, akkor májusban lenne 
először képviselői fogadóóra. 
 
Gáncs István polgármester: Rendben.  
 
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja.  
 
 

kmft 
 
 
 

    Gáncs István         Tolnai Lászlóné 
    polgármester               jegyző 


