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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-én megtartott 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kajsza Béla    alpolgármester 

Bátainé Réti Márta   képviselő 
   Müller Tamásné   képviselő 

Szijártó József    képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
   Tolnai Lászlóné   jegyző 
   Barabás Ildikó    gazdálkodási ügyintéző 

Huber Péterné    óvodavezető 
 

Távolmaradását bejelentette: 
 

Gáncs Tamás József   képviselő  
Kászpári Károly   képviselő  

 
Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel 5 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:  

- 20/2015. A képviselő-testület a civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatását 
jóváhagyta. A támogatások kifizetése megkezdődött. 

 
- 23/2015. A képviselő-testület a Mézeskalács Óvodába történő beiratkozás időpontját a 

2015/2016-os nevelési évre meghatározta. A beiratkozással kapcsolatos hirdetmény 
közzétételre került. 

 
- 24/2015. A képviselő-testület a fogorvosi feladatok ellátására pályázatot írt ki, mely 

pályázatot megküldtük az Egészségügyi Közlöny szerkesztőségébe.  
 

- 25/2015. A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet-tervezetére észrevételt nem tett. Az erről szóló 
határozatot Paks polgármesteréhez elpostáztuk. 

 
- 26/2015. A képviselő-testület kinevezte Tóth István Kossuth u. 57. szám alatti lakost 

karbantartónak. A közalkalmazott 2015. március 18-tól munkába állt. 
 



3 
 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta. 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
28/2015. (IV.14.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 20/2015., 
23/2015., 24/2015., 25/2015. és a 26/2015. számú lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselő-
társaimat, kollégámat valamint az óvodavezetőt. 
Az egyebek napirendi ponton belül döntést kell hozni a fogorvosi kezelőegység beszerzéséről, a 
Duna-Sió menti Vízi Társulattal kötendő üzemeltetési szerződésről és a Tengelic-Szőlőhegyért 
Egyesülettel kötött helyiség használati megállapodás módosításáról. 
 
A polgármester a napirendre az alábbi javaslatot teszi: 
 
Napirendi javaslat:         Előterjesztő: 
        
1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.7.)  Gáncs István 
     önkormányzati rendelet módosítása       polgármester 
        
2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló   Gáncs István 
   rendelet-tervezet megtárgyalása       polgármester 
 
3./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről        Gáncs István 
                polgármester 
 
4./ Az önkormányzat 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági programjának Gáncs István 
     meghatározása         polgármester 
 
5./ Kajdacs község településrendezési terv módosításának véleményezése  Gáncs István 
           polgármester 
 
6./ TEIT Társulási Megállapodás módosítása     Gáncs István 
           polgármester 
 
7./ Közalkalmazott kinevezése        Gáncs István 
                polgármester 
 
8./ Egyebek          Gáncs István 
                polgármester 
 
9./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                        
                    
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A 
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 
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Napirend tárgyalása:  
 
1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, ismertesse a napirendi pontot. 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: Jelen módosítás a 2014. évi költségvetés 6. és egyben 
utolsó módosítása. A módosítással 398 414 e Ft-ra változik a bevételi és kiadási főösszeg. Bevételi 
oldalon a következőket érinti: Az utolsó havi bérkompenzációra 170 e Ft-ot kaptunk. 963 e Ft-ot 
jelentett a novemberben kifizetett rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzata. Plusz 
bevételként a közvetített szolgáltatások ellenértékét összesen 2 000 e Ft értékben kellett növelni. 
Kerekítési eltérés 1 e Ft emeli a bevételi előirányzatot. Az előző évi maradványt kell módosítani a 
2014. évi számviteli változások miatt, ami 5 550 e Ft előirányzat csökkenést jelent. A 2015. évi 
nettó finanszírozás keretében kapott támogatás decemberi megérkezése miatt, államháztartáson 
belüli megelőlegezés jogcímén előirányzat növekedés történt.  
Az előbb felsorolt módosítások a dologi, személyi és járulék kiadásoknál jelennek meg.  
 
Gáncs István polgármester: 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

8/2015. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről  szóló 2/2014. (II.7.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2015. (IV.16.) önkormányzati rendeletet. 
 
 
2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 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 bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézőt, ismertesse a napirendi pontot. 
 
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző: A rendelet-tervezetben külön kellett szerepeltetni az össz 
önkormányzati bevételi és kiadási összegeket, illetve lebontva az önkormányzat, a polgármesteri 
hivatal és az óvodára vonatkozó részeket. Ezeken belül külön táblázatban szerepelnek a kötelező, az 
önként vállalt és az államigazgatási feladatok. A bevételi és kiadási főösszeg 398 414 e Ft. A 
bevételi oldalon a teljesülés 393 974 e Ft, a kiadási oldalon pedig 327 922 e Ft a végleges teljesítés.   
Az önkormányzat pénzmaradványa kb. 54-55 millió forint körül marad, mivel a rendeletben leírt 50 
millió forint változhat amennyiben az államtól még kapunk vissza. A zárszámadási rendelet-
tervezet tartalmazza az önkormányzat vagyonának alakulását.  
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

9/2015. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendeletet az eredeti előterjesztésnek megfelelően.  
 
 
3./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről 
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: Az előterjesztéshez csatolásra került a belső ellenőr jelentése az ellenőrzési 
tapasztalatokról. Az ellenőrzési jelentés alapján elvégzendő feladatokat, felelősöket és határidőket 
az intézkedési terv tartalmazza. A feladatok közül a FEUVE (  folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzés) kiegészítése még folyamatban van, határidő módosítás szükséges. A 
számviteli politika módosítása pedig a többi gazdálkodási szabályzat módosításával egy időben 
történik meg, határidő 2015.05.31.  Az intézkedési tervben szereplő többi feladat határidőben 
teljesült.  
Az idei évben is az Alisca Comp Kft-t bíztuk meg a belső ellenőrzési feladatok elvégzésével. 
 
Gáncs István polgármester: Köszönöm. Javasolom a 2014. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés 
elfogadását.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
29 /2015. (IV. 14.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi belső ellenőrzések 
tapasztalatairól szóló beszámolót.  
A képviselő-testület a beszámolót és az intézkedés tervet tudomásul veszi. 
 
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző 
Határidő: intézkedési terv alapján  
 
 
4./ Az önkormányzat 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági programjának meghatározása  
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 gazdasági program időtartama általában megegyezik a választási ciklus időtartamával. A 
program tartalmazza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, melyek az önkormányzat által 
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kötelezően és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A programhoz érkeztek 
javaslattételek. A javaslatok, előirányzott fejlesztéseket tartalmaztak, melyekből van, ami beépítésre 
is került.  
A gazdasági programban többek között szerepel a lakosság-szám alakulása. 2011-ben 2375 fő 
lakosa volt a településnek 2014-ben pedig 2307 fő. Kb. 70 fővel csökkent a lakosság létszáma. 
2015. január 1-jén a népesség kor szerinti megoszlása a következőképpen alakult: gyermek és 
fiatalkorú 412 fő 17,9 % ; munkaképes korú 1470 fő 63,7 % ; időskorú 425 fő 18,4 %.  
A település fejlődését befolyásoló tényezők esetében a gyengeségek között szerepel a sajátos 
településszerkezet, a lakónépesség elöregedő korstruktúrája, lakásállomány folyamatos öregedése, 
illetve a településrészeken az infrastruktúra további fejlesztésre vár, a szétszórtságból adódóan a 
közműves ellátások kialakítása költségesebb. A képviselő-testület feladata ezen gyengeségek 
kiküszöbölése. Az erősségek között szerepel többek között a jó közlekedés-földrajzi pozíció, az 
M6-os autópálya közelsége, a kiváló vízminőség, a Hotel Orchidea által szolgáltatott termál és 
gyógyfürdő közelsége 
A Paksi Atomerőmű lehetséges bővítésével kapcsolatban felmerülő igényeknek, elvárásoknak a 
település próbál majd megfelelni. Az előzetes felmérések során elmondtuk, hogy nem szeretnénk új 
lakóparkot, övezetet kialakítani, hanem a településen található 40-50 házat szeretnénk kiajánlhatóvá 
tenni. Szeretnénk, ha az erőmű építési munkálatainak végeztével az ide érkezett munkások egy 
része végleg letelepedne a településen. Reményeink szerint az üres ingatlannal rendelkező 
tulajdonosoknak központi forrás  útján lehetőségük lesz  házaik felújítására az előbb említett célra.  
A fejlesztési alapelveket szeretnénk követni hasonlóan az előző évekhez. Elsősorban a legfontosabb 
a biztonságos gazdálkodás és a szolgáltatások biztosítása. Az előző ciklusokban meghatározott 
gazdasági programok megvalósulása 80 % körüli volt, ami szerintem elfogadható. Amit reális 
célként tűz ki a képviselő-testület az általában egy ciklus alatt befejezhető. Főként olyan koncepciót 
szeretnénk kidolgozni, amit be lehet tartani.  
Az előirányzott fejlesztések két ponttal lettek kiegészítve a pénzügyi bizottsági ülés során a 
kiküldött anyaghoz képest. Az egyik a külterületi lakott helyeken utcanév hiányában  házszámokat 
jelző táblák kihelyezése. A másik pedig a két iskolaépület közötti terület újra burkolása. A jelenlegi 
burkolat nem biztonságos.  
A fejlesztések között a következők szerepelnek:  
o Utak és járdák, közterületek javítása, felújítása az éves költségvetésekben meghatározott 

ütemezéssel. 
o Az iskola épületének tető felújítása. 
o Sportcsarnok tetőcseréje. 
o Szőlőhegyi művelődési ház felújítása. 
o Szőlőhegyi orvosi rendelő akadálymentesítése. 
o Központi orvosi rendelő teljes körű felújítása. 
o Szolgáltatóház felújítása, akadálymentesítése. 
o Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok olyan irányú hasznosításának megvalósítása, 

amely munkahelyek létesítésével jár. 
o Kommunális feladatok ellátására géppark bővítése (traktorvásárlás). 
o Szőlőhegyi szennyvíz hálózat kiépítésének lehetőség szerint. 
o A volt ÖNO épületének teljes felújítása. 
o Új buszváró kialakítása Szőlőhegyen. 
o Felsőtengelic turisztikai felzárkóztatása, idegenforgalmi adó visszaforgatásával, pályázati 

lehetőségek. 
o Az önkormányzati vagyon gyarapítása ingatlan vásárlással. 

 
Javasolom a 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági program 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 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
30 /2015. (IV.14.) számú Képviselő-testületi  határozata 

             
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014-2019. évekre 
vonatkozó gazdasági programját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
5./ Kajdacs község településrendezési terv módosításának véleményezése  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: 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 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
31 /2015. (IV.14.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Kajdacs Község   
Településrendezési Terve módosítását, s arra  észrevételt nem tesz.  
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
6./ TEIT Társulási Megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.  
Az előterjesztés tartalmazza a módosítás indokait. Aki a módosítással 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 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
32 /2015. (IV.14.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Társadalmi Ellenőrző, Információs és 
Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodás V. fejezetének 4. franciabekezdése az 
alábbiak szerinti módosításával egyetért: 
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- Az elnök és az alelnök megbízatása a polgármesteri tisztségének a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69.§. (1) bekezdésében megjelölt 
megszűnéséig szól.  

 
2. A képviselő-testület a megállapodás XI. fejezetének 3. bekezdésének módosításával egyetért: 

3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozat szerint módosított Társulási 
Megállapodás aláírására.  

 
Határidő: közlésre, azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
7./ Közalkalmazott kinevezése  
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Munkavállaló által a közalkalmazotti jogviszonyról történő lemondás 
miatt az óvodában pályázat kiírására került sor dajka munkakör betöltésére. A dajka állásra hat fő 
jelentkezett. Személyes meghallgatásra nem került sor, mivel a beadott pályázatok megfelelőek 
voltak. Viszont az óvodavezetővel átbeszéltem minden pályázó anyagát. Számba vettük 
mindenkinek az erősségeit és a gyengeségeit. A döntésben hagyatkozom az óvodavezető 
javaslatára, miszerint Tóth Ivett Tengelic, Kossuth u. 50. szám alatti lakos 2015. április 15. napjától 
történő kinevezését javasolom három hónapos próbaidővel. 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 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
33 /2015. (IV.14.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Ivett sz: Debrecen 
1981.01.19. an: Germuska Jolán Judit  Tengelic Kossuth u.50.szám alatti lakost 
határozott időre 2015. április  28. napjától 2015. december 31. napjáig  kinevezi 
dajka munkakörbe 3   havi próbaidő  kikötése mellett. 
Besorolja a vonatkozó Kjt. C  fizetési osztály 02 fizetési fokozatba, és 
alapilletményét  bruttó 122.000.- Ft-ban állapítja meg. 

 
            Határidő: Közlésre, azonnal  
            Felelős: polgármester 
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8./ Egyebek 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: Az egyebek napirendi ponton belül döntést kell hozni fogászati 
kezelőegység beszerzéséről. A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta és a kezelőegység beszerzését a Min-Dent 69 Bt-től 
javasolja bruttó 3 187 700 Ft-ért. A három cég részére kiküldött ajánlattételi felhívásra két cég 
küldött vissza ajánlatot. A bizottság által javasolt cég árajánlata kb. 100 e Ft-tal drágább a másik 
cégénél, viszont három év garanciát vállalnak az egy évvel szemben. A fogorvosnő a géppel 
kapcsolatban kellő információval tudott minket ellátni, mivel egy másik rendelőben már ilyen 
típusú gépet használ. Illetve felhívta a figyelmünket arra, hogy használt gép vásárlására is van 
lehetőségünk. Pécsen számolnak fel egy fogászati klinikát, ahol két használt amerikai gépet is 
ajánlanak megvételre, melyekhez olcsóbban is hozzá lehetne jutni. Az én javaslatom, hogy inkább 
egy új gép vásárlásába ruházzunk be.  
 
Kajsza Béla alpolgármester: Véleményem szerint is inkább új gépet vásároljunk.  
 
Gáncs István polgármester: Javasolom a fogorvosi kezelőegység beszerzését a Min-Dent 69 Bt-től 
bruttó 3 187 700 Ft-ért. Az új gép szállítási időpontja júniusban vagy júliusban lenne.  
 
Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
34 /2015. (IV.14.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a fogászati műszereket 
forgalmazó szakcégektől beérkezett ajánlatokra - a fogászati alapellátás folyamatos biztosítása 
érdekében a fogászati kezelőegységet a Min-Dent 69.Bt-től ( Szeged, Zombori u.6. ) rendeli meg 
bruttó 3.187.700.-Ft összegű vételárért.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Gáncs István polgármester: A Duna-Sió menti Vízi Társulat szeretne az önkormányzattal 
üzemeltetési szerződést kötni a Tengelic közigazgatási területén lévő árkok, vízfolyások 
fenntartására. Szükség lenne főként az Éri-patak tisztán tartására. A szerződés megkötése nem 
kötelező, de úgy vélem, ha az önkormányzatnak nem kell anyagi forrást biztosítania, akkor csak 
nyerhetünk a szerződéssel. 
Javasolom az üzemeltetési szerződés megkötését. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
35 /2015. (IV.14.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Tengelic Község 
Önkormányzata és a Duna-Sió menti Vízi Társulat /székhely: 7100. Szekszárd Dobó u.4./ között az 
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Önkormányzat közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi vízfolyások:  
Nádor-csatorna,  
Székes-árok,  
Éri-patak,  
Kiserdei-árok,  
Kölesd-Alsótengelic-árok,  
Tengelic-Nagydorogi-árok  
Nyulas-árok  
fenntartására vonatkozó, a jelen határozat mellékletét képező  üzemeltetési szerződést. 
 
2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: A Tengelic-Szőlőhegyért Egyesülettel 2014. március 12-én 
megállapodást kötött az önkormányzat a Tengelic Ady u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlanban 
3 helyiség ingyenes használatára. A megállapodást 1 évre kötötték a felek, mely 2015. március 31. 
napján lejárt. Az egyesület kérte a megállapodás meghosszabbítását a megállapodásban 
meghatározott feltételekkel. 
Fentiekre tekintettel javasolom, hogy az önkormányzatunk tulajdonát képező 845 hrsz-ú, 71 m2 

nagyságú ingatlanrészt adjuk az egyesület ingyenes használatába további 1 évre, azaz 2016. március 
31-ig. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
36 /2015. (IV.14.) számú Képviselő-testületi  határozata 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező, a tengelici 845  hrsz-on nyilvántartott, természetben Tengelic Ady u.2. 
szám alatti épületben található három, összesen 71 m2 nagyságú helyiség tekintetében 
Tengelic Szőlőhegyért Egyesület helyiség használatáról szóló megállapodás határozott, 1 
éves időtartamra, 2016. március 31. napjáig meghosszabbításra kerüljön, az eredeti 
megállapodással megegyező feltételekkel. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
megállapodás-módosítás aláírására. 

 
       Felelős: polgármester, jegyző 
       Határidő: azonnal 
 
 
Gáncs István polgármester: Jövő hétfőn lakossági tájékoztatót tart az MVM Paks II. Zrt. az új 
blokkok és a környezet kapcsolata témakörében. Kérném, a képviselő-társaimat, vegyenek részt a 
fórumon. Illetve felhívnám az óvodavezető figyelmét is, hogy tolmácsolja az óvodában dolgozó 
pedagógusoknak is, amennyiben idejük engedi, vegyenek részt a fórumon. A tájékoztató 17 órakor 
kezdődik. A fórumon többek között szó lesz az új blokkok környezetvédelmi hatástanulmányáról. 
41 településen tartanak ilyen tájékoztatót, melyeken személy szerint én is részt veszek, mint a TEIT 
alelnöke. A rendezvényen Dr. Aszódi Attila kormánybiztos és egy államtitkár is részt fog venni. A 
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rendezvény első felében egy előadást lehet meghallgatni, aztán felteheti mindenki a kérdéseit. 
Miután az összes településen lezajlott a fórumsorozat, május 7-én Pakson lesz egy hivatalos 
közmeghallgatás. Továbbra is hangoztatni kell, hogy ez egy hatalmas beruházás lesz.  
A TEIT az erőmű bővítésével kapcsolatos feladatok élére kell álljon - értem ezalatt a lakosság 
tájékoztatását, valamint a TEIT társulás létszámának esetleges bővülését. A TEIT finanszírozása és 
az általa kapott pénzeszközök, a Paksi Atomerőművel és a kiégett kazetták átmeneti tárolójával 
2030-as években a szerződések lejárnak. A TEIT-hez sok település szeretne csatlakozni, az 
atomerőmű bővítéséhez úgy szeretnének hozzájárulni, hogyha ebből a fejlesztésből részesülnének. 
Komoly kihívás és feladat valamennyi TEIT-es polgármesternek, hogyan határozzuk meg azt a 
szerződési feltételt, amit majd a miniszterelnökséghez tudunk két-három hónapon belül közvetíteni, 
szakmai háttérrel és múlttal. Egy jól kidolgozott stratégiával kell rendelkeznünk, melyet a 
kormányzat is elfogad. Hogy bővíteni kell a TEIT-et az nem is kérdés. A legnagyobb esély arra 
van, hogy Madocsa, Németkér, Dunapataj csatlakozik első körben. Továbbra is reméljük, hogy a 
bővítés után is rendelkezésünkre bocsájtják a megfelelő pénzeszközöket. Nem vagyunk a bővítés 
ellen. Valószínűleg politikai döntés lesz, hogy kik fognak csatlakozni a társuláshoz. Azt nem 
szeretnénk, ha létre jönne egy „TEIT kettő”. Egyrészt létjogosultsága sem lenne, mert nem 
tudnának közelebb kerülni a jelenlegi településeknél. A perem oldalon pedig mást kommunikálni 
mint, ami a közvetlen környékben van nem lehet. Ezért is hosszú tárgyalási folyamat vár ránk 
ebben az évben.  
 
Amiről szeretnék még beszélni az a Paksi Atomerőmű jelenlegi helyzete. Az erőművel van egy 10 
éves szerződésünk. Aminek a második 5 évet kezdtük meg. Elméletileg a folyósítással tavalyi 
évben minden rendben lezajlott, negyedévenként a pénzeszközt megkaptuk. Az idei évben 
megkötésre került az RHK Kft-vel is a szerződés. A szerződés rögzíti az összeget, ezt a 
költségvetésbe már be tudjuk építeni. Nagyon fontos, hogy az erőmű által működtetett JETA 
ügyében csend van. A kuratóriumi tagság lejárt. A JETA jelenleg nem működik. A régi kuratóriumi 
tagok újra felkérést kaptak és elvállalták. De nem jelentették még be, hogy hivatalosan működik. 
Ha idén megalakul a JETA, akkor is csak egy pályázati kiírásra fog sor kerülni az idei évben ősszel. 
Két variáció lehetséges, az egyik, hogy 500 millió forintot pályázati keretet fognak biztosítani 
évenként. A másik pedig, hogy a Paks II. építésével kapcsolatosan ez a pénzösszeg megemelkedik 
100 millió forinttal, tehát 600 millió forint lesz a pályázati keret.  
Szeretném, ha a képviselő-testület az idei évben látogatást tenne a Paksi Atomerőmű látogató 
központjában. Illetve az iskolásoknak is lehetőséget biztosítunk, hogy eljussanak a látogató 
központba. 
Új arculatra váltott a TEIT, a médiában való megjelenésre. Több darabszámban kell kijuttatni az 
újságainkat. Teljesen más stratégiát dolgoztunk ki. Valamint van a TEIT-nek egy olyan elképzelése 
van, hogy a Roszatommal közvetlenül felvesszük Oroszországban a kapcsolatot, éppen azért, hogy 
a majdani bővítéssel kapcsolatosan tudják, hogy van egy ilyen társulás, ne csak a központi részeken 
történjenek a tárgyalások. Tudják meg azt, hogy az itt élő 65 000 embernek milyen igényei 
merülnek fel, melyeket a beruházás által valósíthatnának meg.  
Mindenképpen egy előnyös szerződést szeretnénk megkötni a Paks II-vel, mely a következő 50-60 
évre is kiszámítható, magas szintű gazdasági fellendülést hozzon.  
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
 
 

kmft 
 
 

    Gáncs István         Tolnai Lászlóné 
    polgármester               jegyző 


