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Fejlesztési támogatás v Veszélyes hulladék leadási lehetõség v Óvodai beiratkozás v Egészségnap

� úgy tervezni és megvalósítani önkor-
mányzatunk céljait, hogy közben nem
halmoztunk fel adósságot, ami teljes elle-
hetetlenüléshez vezetett volna. Mint
ahogy az nagyon sok település esetében
szerte Magyarországon bekövetkezett,
ahol az Állam volt kénytelen adósság átvál-
lalással � konszolidációval � beavatkozni,
hogy újra mûködõképessé tegyék a bajba
került önkormányzatokat. Egy darabig
meg is kaptuk a magunkét, hogy lám, mit
értünk a rengeteg megszorítással, gara-
soskodással, hiszen aki nem, az is vígan
nézhet a jövõbe, kezdhet új álmokat szõ-
ni. De ugye mindenki ismeri a mondást,
miszerint �aki a prímást fizeti, annak nó-
táját húzzák�. Hétköznapi nyelvre lefor-
dítva: az adósságot termelõ önkormány-
zatok úgymond gyámság alá kerültek,

ezentúl csak azt valósíthatják meg, amit az
Állam jóváhagy és finanszíroz. 

És mi ebbõl a jól teljesítõk, köztük
Tengelic haszna? Mint a mesében, a jó
elõbb-utóbb elnyeri jutalmát, így a mi
gazdálkodásunkat is elismerte az Állam.
Újságunk megjelenésekor Tolna megyé-
ben egyetlenként a belügyminiszter a
benyújtott támogatási igény alapján Ön-
kormányzatunk részére az adósságkon-
szolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatási
keretébõl 44 millió Ft vissza nem térí-
tendõ támogatási összeget állapított
meg. A támogatásból még az idei évben
szeretnénk megvalósítani többek kö-
zött a Móra Ferenc utcában új aszfaltos
út megépítését, valamint az Óvoda utca
útburkolatának felújítását.

További jó hír, és bizonyára ez is ösz-
szefüggésben van eredményes munkák-
kal, hogy egyike voltunk azon kevesek-
nek, akik elnyertük az Európai Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a
Magyar Kormány által biztosított forrás-
ból azt a támogatást, mely lehetõvé teszi
egy új tanyagondnoki kisbusz beszerzé-
sét. A jármû beszerzése folyamatban
van. 

Személy szerint sikerként élem meg
és nagyra értékelem az elismerés ezen
formáját és köszönöm egyetértõ támo-
gatásukat abban a munkában, hogy Ön-
kormányzatunk anélkül gyarapodjon,
hogy nehéz anyagi helyzetbe hoznánk
önmagunkat. Tengelic jobban teljesít!

Gáncs István polgármester

Mégis megérte�Mégis megérte�Mégis megérte�

Még egyszer 
a szennyvíz 

elszállításáról
2014. március 16-án az érintett  ház-
tartásokba eljuttattuk a nem közmû-
vel összegyûjtött háztartási szenny-
víz begyûjtésére (szennyvíz szippan-
tás) vonatkozó helyi rendeletrõl szó-
ló körlevelet. Ezúton is felhívjuk fi-
gyelmüket, hogy a rendelet 2014. áp-
rilis 1-jén életbe lépett, és hatálya a
külterületi lakosokra, illetve azon in-
gatlantulajdonosokra terjed ki, akik a
belterületi szennyvízhálózatra még
nincsenek rákötve. A rendelet értel-
mében a szóban forgó szolgáltatást
Tengelic közigazgatási területén ki-
zárólagosan Balogh József nagydoro-
gi vállalkozó (Telefon: 06-30/993-
3471) végezheti 1.700 Ft/m3 díj elle-
nében a vele megkötött közszolgálta-
tási szerzõdésnek megfelelõen. A
szennyvíz elszállíttatásáról minden
egyes háztartás évente minimum 1
alkalommal köteles gondoskodni,
melyrõl az önkormányzat nyilvántar-
tást vezet a szolgáltató adatszolgálta-
tása alapján. 

További részletek a már kikül-
dött körlevélben, Tengelic község
honlapján (www.tengelic.hu) és a
vállalkozó hamarosan Önökhöz el-
juttatásra kerülõ szórólapján talál-
hatók. Tolnai Lászlóné jegyzõ

Kispolgáraink: Póhner Jázmin, Lõrincz Gergõ, Lõrincz Emília, Balogh István, Kovács Boglárka,
Szabó Márk, Reizer Benjamin, Csóka Krisztina, Séta Panna, Varga Emília, Száraz Hanna

A FALUGAZDÁSZ
2014. MÁRCIUS 14-TÕL
ÜGYFÉLFOGADÁSÁT 

MINDEN PÉNTEK DÉLELÕTT
8-13 ÓRÁIG TARTJA.

VESZÉLYES HULLADÉK 
LEADÁSI LEHETÕSÉG

A Fito-Ten Kft. Gagarin majori telephelyén
április és május hónapban minden kedden
8:00-16:00 között le lehet adni a veszélyes
hulladékként kezelendõ használt gumi ab-
roncsokat. Érdeklõdni a 06-74/432-104-es
(Kövecsesné P. G.) telefonszámon lehet.

Kövecsesné Prikkel Gabriella

Korán reggel felébredtem,
messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjébol
rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, 
ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, 
mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztol 
megnonek a lányok, 
Zsebemben is elférnek 
a piros tojások.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS

EGÉSZSÉGNAP

p

Egy kis visszatekintés�

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Óvodánk hagyományos jótékonysági bálját
2014. február 15-én tartottuk a Faluház-
ban. Farsang idején szülõk, barátok, isme-
rõsök egy vidám, zenés estét töltenek
együtt erkölcsileg és anyagilag is támogat-
va óvodánkat. Az idei bál kicsit más volt,
mint az eddigiek. Vállalkozó
kedvû, közösségért, és gyer-
mekeikért szívesen tevékeny-
kedõ szülõk egy kis csapata
összefogott és meglepetés mû-
sorokkal színesítették rendez-
vényünket. 

A bál bevételét sportszerek
és könyvek vásárlására, gye-
rekkoncertek és színházi elõ-
adások finanszírozására kí-
vánjuk fordítani. Az óvodás
gyerekek, szülõk, nevelõk ne-
vében minden támogatást
szívbõl köszönünk!

Huber Péterné óvodavezetõ

A beiratkozás lefolytatása az óvodában történik az óvoda vezetõje által kijelölt helyiségben
és a kijelölt személyek közremûködésével.

Szükséges dokumentumok:
� a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványok
� a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványok
� a gyermek születési anyakönyvi kivonata

A beíratás idõpontjai:
2014. május 6. (kedd) 8:00 � 16:00 óra
2014. május 7. (szerda) 8:00 � 16:00 óra
2014. május 8. (csütrörtök) 8:00 � 16:00 óra

Felvehetõ, aki a harmadik életévét a felvételtõl számított fél éven belül betölti, vagy annál
idõsebb, a településen lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkezik és
óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ.

Huber Péterné óvodavezetõ

A Cukorbetegekért Alapítvány és a Tolna megyei Felnõtt Diabetes Egyesület szervezésében

Idõpont: 2014. április 26. 10 órától. Helyszín: Tengelic Faluház

Szolgáltatások: vércukormérés, vérnyomásmérés, állapotfelmérés, BMI index számítás, 
diabetikus tanácsadás, gyógytorna

Mindenkit szeretettel várunk! TÖRÕDJÖN TÖBBET EGÉSZSÉGÉVEL!
János Anna a TM Felnõtt Diabetesesek Egyesülete elnöke

2014. március 9-én ünnepeltük
Vörös Gyuláné, Maris néni

100. születésnapját

�Amikor Isten megméri az embert,
a méro�szalagot nem a derekához,
hanem a szívéhez illeszti.�

Anne Seidlitz
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Iskolai hírek � 2014. március
�Farsang farkán� - farsangolt az iskola

Farsangi gyerekszáj, avagy a mulatság gyermekszemmel:
�Nagyon tetszettek az elõadások, nagyon finomak voltak a sütik, meg a pizza is.�
�Nagy volt a tömegnyomor, de jól szórakoztunk.�
�A farsang klassz volt. Tetszett, hogy mi szavaztuk meg, ki nyerjen. Ügyesek voltak a
nyolcadikosok, én is rájuk szavaztam.�
�Végre nyertem a tombolán!�
�A Tesó zenekar (Odor János és Odor Péter) elõadása is tetszett. De mi is jók voltunk.�
�A farsang egészen jó volt, csak az a baj, hogy hamar vége lett.�

�Szívküldit küldtünk minden tanárnak.�

S hogy ez így történhetett, a rendezvény szervezõi, résztvevõi nevében köszönettel tartozunk 
az önkormányzat, a faluház, a konyhai dolgozók segítségéért.

A közönségdíjas 8. osztály

Ünnepi megemlékezés március 15. évfordulóján

A legfiatalabb generáció tagjai, az óvodások koszorúztak a faluköz-
ponton lévõ emlékligetben

A 6. osztályo-
sok ünnepi
mûsorát köve-
tõen a faluház
mûvelõdés-
szervezõje
Schmidt Mária
méltatta ünne-
pi beszédében
a forradalom
és szabadság-
harc hõseinek
példáját

�Föltámadott a tenger�-
Petõfi örökérvényû ver-
sével köszöntötte a falu-
házban megjelenteket
Molnár József tanár úr

Igazgatói dicséretben részesült a Lotz helyesírá-
si és szövegértési verseny megyei döntõjén elért
3. helyezéséért Kremzner Gábor, 10. helyezésé-
ért Rudolf Eszter. Felkészítõjük: Vetró Katalin volt

A mûsort a citera szakkör produkciója zárta

Szijártó József tagintézmény vezetõ
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JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
Képviselõ-testületi ülés összefoglaló

CSALÁDORVOS

Dr. Dömötör Zita
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Telefon: 06-74/432-200

06-30/685-3284
Rendelési idõ:

Tengelic
Hétfõ 8:30 - 12:30
Kedd 10:00 - 13:00
Szerda 8:00 - 10:00
Csütörtök 12:00 - 16:00
Péntek 8:30 - 12:30

Tengelic-Szõlõhegy

Szerda 12:00 - 15:00

FOGORVOS

Dr. Vékás Júlia Andrea
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Telefon: 06-74/532-004

Rendelési idõ:
Hétfõ Szünetel
Kedd 14:00 - 19:00
Szerda 14:00 - 19:00
Csütörtök 9:00 - 14:00
Péntek 9:00 - 14:00

Csecsemõ tanácsadás
Kedd 8:00 - 10:00

Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati szakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva tartás:

H-K-P: 08:30 - 13:00
SZ: 08:30 - 11:00
CS: 12:00 - 16:00

Ügyelet

2013. január 1-jétõl Paks 7030
Rákóczi u. 1.

Tel.: 75/410-222
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet)

ORVOSI
RENDELÕ

A Képviselõ-testület 2014. március 11-én tartotta soron következõ ülé-
sét, melyen 17 napirendi pontot tárgyalt, 3 rendeletet alkotott és 18
határozatot hozott. 
Az elsõ napirendi pontban megalkották a képviselõk az önkormány-
zat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet. A mó-
dosított bevételi és kiadási fõösszeg 380.025.000.- Ft lett. 
Egyhangúlag módosításra került az önkormányzat szervezeti és mû-
ködési szabályzata is. Az szmsz kiegészítésre került az önkormányzat
által alapított és fenntartott költségvetési szervek és a gazdasági tár-
saság (Dunaág Kft.) felsorolásával, pontosításra került, hogy a polgár-
mesteri hivatal nem ügyrend, hanem szervezeti és mûködési sza-
bályzat szerint mûködik. Emellett változott a 3. melléklet, ami eddig
az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatait tartalmazta,
most pedig a kormányzati funkciók szerinti kódokat sorolja fel. Az
szmsz 3. függeléke a polgármesteri hivatal szervezeti és mûködési sza-
bályzatáról rendelkezik, ami szintén módosult. Elfogadásra került egy
új rendelet is, amely a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szenny-
víz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szól. A rendelet hatá-
lya kiterjed a külterületi lakosokra, illetve azon ingatlantulajdonosok-
ra, akik a belterületi szennyvízhálózatra még nincsenek rákötve. 2014.
április l-jétõl Tengelic teljes közigazgatási területérõl a szennyvíz be-
gyûjtést Balogh József Nagydorog Zalka M. u.18. szám alatti vállalko-
zó (közszolgáltató) végzi. A begyûjtött szennyvizet a vállalkozó a Pak-
si szennyvíztelepre köteles beszállítani. A közszolgáltató az ingatlan-
tulajdonos megrendelésétõl számított 72 órán belül köteles gondos-
kodni a szennyvíz begyûjtésérõl és elszállításáról. Az ingatlantulajdo-
nosok díjat kötelesek fizetni a szippantásért, melynek összege 1.700.-
Ft/m3. A díjat a vállalkozó által kiállított számla alapján a közszolgálta-
tás teljesítésével egyidejûleg kell megfizetni. Ezt követõen elfogadta
a testület a 2013. évi belsõ ellenõrzésrõl szóló jelentést és az intézke-
dési tervet. Az ellenõrzés tárgya a belsõ kontrollrendszer volt. 
A civil szervezeteknek nyújtott 2013. évi támogatások elszámolását
is megtárgyalta a képviselõ-testület. Két szervezet kivételével a támo-
gatást a szervezetek felhasználták, errõl az elszámolásokat benyújtot-
ták. Meghatározásra került a 2014/2015-ös nevelési évre az óvodai be-
iratkozások idõpontja. E szerint a szülõk 2014. május 6-án, 7-én és 8-
án írathatják be gyermekeiket a Mézeskalács óvodába. A képviselõk
meghallgatták a mezõõr beszámolóját, melybõl kiderül, hogy az egyik
legnagyobb probléma az illegális szemétlerakás.
Döntés született a polgármesteri hivatal szervezeti és mûködési sza-
bályzatának módosításáról, Paks Város Önkormányzatának szenny-
vizes rendeletérõl, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Meg-
állapodásának módosításáról, valamint a Dunaág Kft társasági szer-
zõdésének módosításáról.
Ezen az ülésen megválasztották a képviselõk a szavazatszámláló bizott-
ságok 3-3 választott tagját és póttagjait. A delegált tagokat a pártok és
a független jelöltek március 21-ig jelenthetik be a helyi választási iro-
dához.
Határozatot hozott a testület egy közútkezelõi hozzájárulásról, a
Tengelic-Szõlõhegyért Egyesülettel kötendõ megállapodásról, amely
ingyenes helyiséghasználatot biztosít az egyesület számára önkor-
mányzati ingatlanban. Az egyebek napirendi pont elõtt egy új tanya-
gondnoki busz beszerzése céljából közbeszerzési eljárás indításáról
határoztak a képviselõk, miután az önkormányzat pályázaton 10 mil-
lió Ft-ot nyert a busz beszerzésére.
Az egyebek napirendi pontban hozzájárult a képviselõ-testület a Szol-
gáltatóház udvarán internetes oszlop elhelyezéséhez, melyhez kap-
csolódóan elfogadtak egy bérleti szerzõdést is. A bérleti díj összege
évi 200.000.-Ft+ÁFA lesz.
Az ülés végén határozatban felkérték a képviselõk az óvodavezetõt,
hogy az óvodai férõhely-kihasználtság növelése érdekében tegyen lé-
péseket, hogy ne kerüljön sor óvodai csoport megszüntetésére.

Tolnai Lászlóné jegyzõ
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PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.

Telefon: 06-74/675-650

NYITVA TARTÁS
Hétfõ 13:00 - 19:00
Kedd 14:00 - 19:00
Szerda 8:00 - 20:00
Csütörtök 10:00 - 20:00
Péntek 13:00 - 19:00
Szombat 14:00 - 18:00
Vasárnap 14:00 - 15:00

A teleszoba szeptember 3-tól 
hétfõtõl szombatig 14:00 - 18:00
között, pénteken 15:00 - 19:00

között látogatható. 
A fenti idõpontokon kívül a 
rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.

További elérhetõségek:
Schmidt Mária 

mûvelõdésszervezõ
Telefon: 06-30/572-4788

E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu

Áprilisi programok:
április 26 � 10 órától Egészség-
nap; részletek a 2. oldalon
Szervezés alatt: Költészet nap-
ja, iskolai szavalóverseny

Májusi elõzetes:

május 9. - Véradás
május 10. - Cinege Népdal-
éneklési Verseny Gála
május 16. - Zöld út átadás
május 17. - Szülõk-Nevelõk Bálja

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 


