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Polgármesteri értékelés v Augusztus 20-i Kenyérszentelõ szentmise v Színházbérlet-ajánló

Amikor önök ezeket a sorokat olvassák,
már csak egy szûk hónap van hátra a hely-
hatósági választásokig, amikor hivatalosan
is lezárul a 2010-2014-es önkormányzati
ciklus. Munkámban polgármesterként el-
sõsorban a jövõre kell koncentrálnom, de
ugyanúgy feladatom a múlt értékelése, a
tanulságok levonása, a jó és rossz mérleg-
re helyezése. És mikor lenne itt a legalkal-
masabb pillanat az elemzésre, ha nem
most, egy helyi kormányzati idõszak vé-
gén? Engedjék meg, hogy a nyilvánosság
bevonásával gondoljam végig az elmúlt 4
évet és a teljesség igénye nélkül felidéz-
zem, mi is történt ez idõszak alatt, mit si-
került megvalósítani, hová jutottunk.

Elsõ gondolatom a köszönetnyilvání-
tás, ami önöket illeti, hiszen támogatásuk-
kal, hozzáállásukkal önök teremtették
meg azt a közeget, mely serkentõleg ha-
tott terveink megvalósításában. Ezek a
tervek egy olyan irányvonal mentén való-
sultak meg, melynek lényege egy kiszá-
mítható, elõre tervezhetõ, stabil mûkö-
dés elérése volt. Mindig óvatosan szok-
tam fogalmazni, amikor sikerként értéke-
lek elért eredményeket. De most úgy ér-
zem, már nyugodtan lehet dicsérni ön-
kormányzatunk helyzetét. Fõleg, ha
eszünkbe juttatjuk azt az áldatlan, csõd
közeli állapotot, amirõl 2005-ben indul-
tunk és ahova 8 év kemény munkájával
eljutottunk. Ez alatt a 8 év alatt olyan
szintre és úgy sikerült felkapaszkodnunk,
hogy arra az állami vezetõk is felfigyeltek,
méltányolják eredményeinket. Az adóssá-
got nem felhalmozó önkormányzatok tá-
mogatásaként Tolna megyében egyedüli
településként egy olyan pénzösszeghez
jutottunk hozzá, melybõl gond nélkül
tudjuk megvalósítani a Móra F. és Óvoda
u. szilárd burkolattal történõ ellátását. 

Mindez nagy öröm és elismerés szá-
momra és szeretném, ha a település ezen
az úton haladna tovább. Jó volna, ha a je-
lenlegi pénzügyi stabilitás jövõnket is jel-
lemezné. Ez a pénzügyi stabilitás tette le-
hetõvé, hogy Tengelicet érintõ döntése-
inkben mindig a nyugalom tükrözõdött,
nem kellett adósság csapdákat kerülget-
nünk, így nyugodtan építgethettük a jö-
võt, kizárólagosan a település és a lakos-
ság érdekében. 

Alapfeladatként a megszokott szinten
fenntartottuk szolgáltatásainkat: tanya-
gondnoki szolgálat, szociális étkeztetés,
házi-gondozás fenntartása, iskolabusz
mûködtetése, stb.

Az önkormányzat felvállalt és mára már
természetesnek számító kötelezettség-
ként éves szinten több millió Ft-tal támo-
gatja a civil szervezeteket, helyben járó
diákjaink számára iskolakezdõ füzetcso-
magot biztosítunk, kulturális és sport

programokat (táborozás, diák zeneokta-
tás és számos átvett feladat) szervezünk
és szponzorálunk.

Intézményeink állapotmegóvását is
fontosnak tartjuk, és bár kis lépésekben,
de tudatosan törekszünk azok felújításá-
ra, korszerûsítésére. Így újult meg a Pol-
gármesteri Hivatal épülete, Tengelic-
Szõlõhegyen az orvosi rendelõ, a Kultúr-
ház és a ravatalozó.

Mindenféleképpen meg kell említe-
nünk régi vágyunk teljesülését is, a Ten-
gelicet és Szedrest összekötõ út felújítását
és, hogy újra mûködik gyógyszertár a te-
lepülésen. Sorolhatnám az egyéb apró-
cseprõ beruházásokat, korszerûsítéseket,
szépítési törekvéseket is, amelyek szintén
nem elhanyagolhatóak, de nem a tételes
�leltár� a lényeg.

Mivel anyagi gondok már nem nyo-
masztják mûködésünket, egyre több idõt,
pénzt és energiát tudunk szánni önma-
gunk kulturális és közösségi igényének
kielégítésére a minõségi szórakozás je-
gyében. Erre hivatott a felújított Faluház,
mint közösségi szintér, ahol kisebb, na-
gyobb közösségek találkozhatnak, beszél-
gethetnek jelenrõl és jövõrõl és csak a
fantáziánk és tettvágyunk szab határt an-

nak, hogy mit valósítunk meg. Szívesen
gondolok vissza olyan eseményekre, mint
a karácsonyváró rendezvénysorozat, a fa-
lu disznóvágása, vagy a májusfa állítás. Jó
közösségformáló programoknak tartom
a kerékpártúrákat, az amatõr focibajnok-
ságokat és, mint új lehetõséget, már a tú-
rázást is a Borok, Vizek, Kúriák zöldút
mentén. Ennek a túraútvonalnak különös
jelentõséget tulajdonítok, mert nem csak
természeti és épített örökségünket hiva-
tott bemutatni, hanem talán végre beköti
Tengelicet az országos turisztikai vérke-
ringésbe is, ami újabb távlatokat nyit lak-
helyünk elõtt.

Közigazgatásilag szintén nagy változás
következett be életünkben, immáron a
Paksi Járáshoz tartozunk. Az átállás zök-
kenõmentesen zajlott és azóta mindenki
tapasztalhatja annak elõnyeit. Önkor-
mányzatunk kérésére menetrendszerû
buszjárat köti össze településünket a járá-
si székhellyel, kinyitva ezzel a munkaerõ-
piacot, az iskolaválasztási lehetõségeket, a
magasabb szintû egészségügyi ellátáshoz
való hozzájutást, kereskedelmi és egyéb
szolgáltatások bõvülését. 

És hol is a helyünk, ha Tengelic határa-
in túltekintünk? Ezt is megelégedéssel je-
lenthetem ki, hogy stabil és gyümölcsözõ
kapcsolatokkal rendelkezünk. A TEIT te-
lepülések egyikeként bizton számítha-
tunk a Paksi Atomerõmû ZRt. erkölcsi és
anyagi támogatására, a szomszéd telepü-
lésekkel pedig közös célokat tûzhetünk
ki, megosztva a feladatokat és az eredmé-
nyeket is. 

Az elmúlt évek értékelése során min-
denféleképpen meg kell említenem azt a
magas szintû szakmai háttérerõt, melyet
a Polgármesteri Hivatal dolgozói képvi-
selnek a jegyzõasszony vezetésével. Az õ
hozzáértésüknek nagyban köszönhetõ,
hogy önkormányzati munkánk tudatos és
koncepcióval rendelkezik, és hogy élni
tudtunk minden kis önkormányzatok
számára kiírt pályázati lehetõséggel. Ezek
a pillérek támasztották alá a képviselõtes-
tület munkáját is, akiket a választópolgár-
ok arra hatalmaztak fel, hogy a település
gondját-baját orvosolják és a polgármes-
ter vezetésével a lehetõségeket sikerré
kovácsolják. A feladat nem tartozott/tar-
tozik a hálás kihívások közé, de büszke va-
gyok az elért eredményekre és ezzel
együtt a képviselõimre. És minden tenge-
lici lakos is büszke lehet arra, hogy egy
nyugodt, békés településen élheti min-
dennapjait. 

Köszönöm, hogy hagyták a nyugodt
munkavégzést és segítették elképzelése-
inket � részben, vagy teljes mértékben �
megvalósítani. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Polgármesteri értékelés 2010-2014Polgármesteri értékelés 2010-2014
A kitartó és áldozatos munka mindig meghozza a gyümölcsét
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Az új kenyér napját a középko-
ri Magyarországon július 15-
én, az apostolok oszlása ünne-
pén tartották: ekkor vitték be a
kenyeret a templomba, ahol
megáldották, megszentelték.
Ehhez a naphoz köthetõ az ara-
tási felvonulás is, amikor a ka-
lászkoszorút vivõ lányokat a
többiek lovas kocsin követték.
Elsõ útjuk a templomhoz veze-
tett, ahol hálaimát mondtak az
aratás befejezésére. 

Az elsõ magyar kenyérünnepet 1937-ben Szegeden, Péter-Pál
napján rendezték meg, ahova 150 ezer ember jött el. A másodikat
1941-ben, a Bácska visszacsatolása alkalmából, Szabadkán. 1945
után pedig a politikai pártok mindegyike megpróbálta a rítust sa-
ját ideológiájának szolgálatába állítani, és ez a leginkább a kom-
munista pártnak sikerült. A szocialista rendszer számára az ün-
nep vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható, ezért újí-
totta azt meg. Elõször az új kenyér ünnepének nevezték el augusz-
tus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését, mint új - szocia-
lista - államalapítást, 1949. augusztus 20-ra idõzítették.

A rendszerváltás után, 1991-ben iktatták törvénybe augusztus
20-t, mint hivatalos állami és egyházi ünnepet. Augusztus 20. azért
is fontos, mert a hagyományosan ekkor tartott pogány aratóün-
nepségeket az egyház Sarlós Boldogasszony, vagyis Szûz Mária ün-
nepévé krisztianizálta - az Aranybulla pedig rögzíti a szent király
ünnepének (törvénynapok) megtartását, ezzel összeolvasztva a
két hagyományt.

Augusztus 20-i 
kenyérszentelés a 
Tengelici Katolikus 

Templomban
Augusztus 20-án kenyérszentelõ szentmisét tartot-
tak a Tengelici Katolikus Templomban. A szentmi-
sét Balázs Zoltán segédlelkész úr celebrálta, aki 4 év
görcsönyi szolgálat után került Tengelicre Dr.
Udvardy György Pécsi Megyéspüspök kinevezése
révén, hogy a nagydorogi plébániát kisegítse. Szol-
gálati területe: Kölesd, Szedres, Tengelic.

Az agusztus 20-i ünnepségek fõ látványossá-
ga a tûzijáték, melynek története a lõpor
feltalálásával kezdõdött, azonban már jóval
régebbi idõkben is használtak különféle
köd- és tûzeffektusokat az egyiptomi papok,
hogy ezzel vallási tanaik szolgálatába állít-
sák a népet... Ezután következtek a kínaiak
a fekete lõporral. Ókori feljegyzéseikben i.e.
2000-ben megemlítik a salétrom, kén, szén
tartalmú tûzijátékszereket és az ezzel töltött
petárdákat, rakétákat, görögtüzeket. A VIII.
században továbbfejlesztõi az arabok voltak,
akik karavánok segítségével juttatták el Eu-
rópába. A XIII. századtól a XVIII. századig
közel 500 évig a harcászatban és kb. 230
évig a bányászatban alkalmazták. Az Európa-
iak a XVI. században csodálhatták elõször a
tûzijáték rakétákat. Magyarországon elõször
Mátyás király és Beatrix esküvõjén, a Viseg-
rádi Palotában lehetett látni. A XVIII. szá-
zadtól népszerûsége egyre nõtt és az egész
világon elterjedt.

Magyarországon a századfordulón szer-
vezõdött iparrá a tûzijátékgyártás, ebben
vezetõ szerepe volt Emmerling Adolfnak,
aki 1938-tól kezdve Szent István-napi tûzi-
játékokat rendezett a Gellért-szobor körül.
A világháború alatt szünetelt a mûsor. Ké-
sõbb államosították üzemét, és a tûzijáték
idõpontja (április 4.) és helye (Citadella) is
más lett. A háború után 1954-ben volt elõ-
ször tûzijáték, de 1956 után 10 évre betil-

tották. 1966 óta lett hagyomány az augusz-
tus 20-i rendezvény, a mai helyén és formá-
jában.

A rendszerváltás után megszaporodó
rendezvények, és az ezzel megnövekvõ igé-
nyek tették szükségessé a korábbi drága,
nagy állami tûzijátékok mellett a magán
megrendelõknek is elérhetõ, tûzijáték szol-
gáltatás újraélesztését. Megjelent az árban,
és technikai eszközökben is kisebb, elérhe-
tõbb tûzijáték, amely mára vállalati, céges,
városi, falusi és magán ünnepségek elen-
gedhetetlen kellékévé vált.

Magyarországon talán a leghíresebb tû-
zijáték leírását Gárdonyi Géza Egri csilla-
gok címû regényében olvashatjuk. A Dobó
István vezette várvédõ sereg találékony
hadnagya, Bornemissza Gergely szerkesz-
tette �tüzes kerék� állította meg a török túl-
erõt az egri vár ostromakor.

Részlet a regénybõl�
�- Azt a malomkereket kérem, kapi-

tány úr. 
- Vidd - felelte röviden Dobó. 
Gergely a kereket a maga bástyája

elé guríttatta. Rozsdás és tört puskacsõ
volt a várban bõven. Azokat tömette új-
ra. Belekötöztette dróttal a kerékbe,

úgy, hogy véggel kifelé álljanak. A csö-
vek közeit megtömette forgáccsal,
kénnel, faggyúval, szurokkal. Kétoldalt
beszögeztette deszkával. Végül széles
deszkatalpat csináltatott a keréknek
körös-körül, hogy el ne dõljön. Az elõ-
készületeket maga Dobó is megnézte,
a közepébe egy mozsarat (ágyút)
adott. - Ezt úgy igazítsd belé, Gergely,
hogy legislegutoljára süljön el.

Aztán elkezdõdött az ostrom s Allah
nevében özönlött felfelé a szpáhik sû-
rû csapata.

De íme, megnyílik a bástyán a pa-
lánk, s egy óriási, füstös deszkakerék
jelenik meg a magasban. A kerék köze-
pe füstöl; füstöl és sistereg. Lefordul,
lezuhan a kõfalról. Megindul a tömött
ezerek seregének. Még oda se ért jó-
formán közéjük, kidurran belõle az el-
sõ villám s egy ötvenöles tûzfecsken-
dés, amelynek minden cseppje kék
lánggal ég tovább a kilövellés után,
akár élõre, akár holtra esett. De az
már szikrás tûzkerékké változik kö-
zöttük. Lángot lõ, égõ olajat pökdös,
violaszínû tûztulipánokat szór a tar fe-
jekre, harci köntösökre. Sisteregve,
pattogva, dirregve-durrogva ugrál raj-
tuk tovább. Küllõibõl kígyózó suga-
rakban szórja, fecskendezi, lövi a vö-
rös, kék és sárga csillagokat.�

KENYÉRÜNNEPKENYÉRÜNNEP

TÛZIJÁTÉK

(Folytatás az 1. oldalról)
Fontos hangsúlyoznom, hogy ezek az

elképzelések egyetlen cél érdekében fo-
galmazódtak meg: az itt élõk és a majd
minket lakóhelyül választók komfortigé-
nyének kiszolgálása, megteremtve a meg-
újulás lehetõségét. Tettük ezt a nyilvános-
ság színe elõtt, Tengelic község inter-
netes honlapja és a Tengelici Hírmondó

minden fontos eseményrõl, elképzelésrõl
és döntésrõl tájékoztatta önöket és bár-
mikor hozzáférhetõ az utókor számára is. 

A jövõt illetõen nagy lehetõségként te-
kinthetek a nemzetgazdasági szempont-
ból is jelentõs Paks II. beruházás megkez-
désére, melynek minden pozitív hozadé-
kát ki kell használnunk. Így a választások
elõtt nem tudhatjuk, ki és milyen testület

folytathatja a munkát, de a célok világo-
sak és a lehetõségek adottak. Éljünk
együtt ezekkel a lehetõségekkel! Tengeli-
cen mindenkinek helye van, aki az em-
bertárasait és a törvényt tiszteli, és ez ál-
tal közösséget épít. Hiszem, hogy a tenge-
liciek érdeke nem lehet más. Köszönöm
önöknek a közös munkát! 

Gáncs István polgármester
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LATINOVITS BÉRLET

Arany János � Szarka Gyula (Ghymes): TOLDI - musical költe-
mény

Bill Manhoff: A BAGOLY ÉS A CICA - komédia

Vajda Katalin � Lázár Zsigmond � Baráthy György:
PISZKOS FRED, A KAPITÁNY - zenés játék
(Rejtõ Jenõ: Piszkos Fred, a kapitány címû regényébõl)

Jókai Anna: FEJÜNK FELÕL A TETÕT - színpadi játék két részben

Bereményi Géza: AZ ARANY ÁRA - piaci játék, színmû (Bere-

ményi Géza Eldorádó címû filmjének színpadi adaptációja)

HONTI HANNA BÉRLET

Dés László � Nemes István � Koltai Róbert � Nógrádi Gábor:
SOSE HALUNK MEG - musical

Hunyady Sándor mûve alapján írta Topolcsányi Laura:
A VÖRÖSLÁMPÁS HÁZ - zenés vígjáték

Huszka Jenõ � Martos Ferenc: LILI BÁRÓNÕ - operett

MÓRICZ BÉRLET

Déry Tibor � Pós Sándor � Presser Gábor � Adamis Anna:
KÉPZELT RIPORT EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL
- zenés játék

Peter Shaffer: AMADEUS - színmû

Paul Portner: HAJMERESZTÕ - bûnügyi társasjáték 
két részben

Szabó Elõd � Nagy István: BARBARA � erdélyi rock-musical

Pozsgai Zsolt: A SZÛZ ÉS A SZÖRNY - tragikomédia 
két részben

ERKEL BÉRLET

Carl Orff: CARMINA BURANA - kantáta

MAGYAR TÁNCOK - tánckoncert két felvonásban-

Gaetano Donizetti: DON PASQUALE - vígopera

KISISKOLÁS BÉRLET
ROBINSON CRUSOE - zenés mesejáték

BORS NÉNI - zenés kaland minden
korosztálynak

LÚDAS MATYI - zenés mesejáték

A FECSEGÕ CSODASZAMÁR - székely 
népmese

ALADDIN ÉS A CSODALÁMPA - zenés 
mesejáték

ÓVODÁS BÉRLET
MICIMACKÓ MESÉI - gyermekmusical

HAMUPIPÕKE - zenés mesejáték

AZ IGAZMONDÓ JUHÁSZLEGÉNY
- zenés mesejáték

TAVASZTÜNDÉR MOSOLYA
- mesejáték

VÍZIPÓK, CSODAPÓK - mesemusical

TIPEGÕ BÉRLET
PEPITA - Kabóca Bábszínház, Veszprém

TIPEGÕ-TOPOGÓ - Bóbita 
Bábszínház, Pécs

PIROS! SÁRGA? KÉK. - Ciróka Báb-
színház, Kecskemét

KEZESLÁBAS - Kezeslábas Társulat, 
Budapest

BÉRLETEK ÁRA

14.500 Ft
14.500 Ft
8.000 Ft
8.000 Ft
3.500 Ft
3.500 Ft
3.500 Ft

NYUGDÍJAS 

13.000 Ft
13.000 Ft
7.000 Ft
7.000 Ft
4.000 Ft
4.000 Ft
4.000 Ft

JEGYEK ÁRA

3.500 Ft
3.500 Ft
3.500 Ft
3.500 Ft
1.000 Ft
1.000 Ft
1.000 Ft

Régi bérletek megújítása: 2014. szeptember 24-tõl 26-ig 8-17 óra között a jegypénztárban.
Új bérletek váltása (bérletezés a szabad helyekre): 2014. szeptember 29-tõl október 3-ig 8-17 óra között a jegypénztárban.
Gyermekbérletek váltása:
Elõzetes jelentkezés 2014. szeptember 15-tõl a 75/830-354-es telefonszámon, a bérletek megváltása 2014. október 6-tól 13-ig a jegypénztárban.

BÉRLETEK

Latinovits bérlet
Móricz bérlet
Honti Hanna bérlet
Erkel bérlet
Kisiskolás bérlet
Óvodás bérlet
Tipegõ bérlet

Lakossági fórum
2014. augusztus 26-án az MVM Paks II. Atomerõmû fejlesztõ Zrt. lakossági fórumot tartott
Tengelicen a Faluházban. A tájékoztató témája az új atomerõmûvi blokkok létesítéséhez
szükséges telephely-vizsgálati program keretében végzett 3D szeizmikus mérések ismertetése
volt. Eck József projektvezetõ és Mittler István kommunikációs osztályvezetõ elõször a
mérések technikai részleteirõl beszéltek, majd tájékoztatták az ott megjelenteket a mérések
kapcsán esetlegesen elõforduló károk kompenzációs ügymenetérõl. Az érintett területek
tulajdonosai elõzetesen írásban értesítést és tájékoztatást kaptak a munka részleteirõl és
ütemezésérõl, valamint a kapcsolattartás lehetõségeirõl. A méréseket megelõzõen, vagy
közben felmerülõ kérdések ügyében a 06-80/629-922 ingyenesen telefonszám hívható. 
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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

IMPRESSZUM
Tengelici Hírmondó Kiadja: Az Axel Springer Magyarország Kft. Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete 
Szerkesztőség címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. • E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu. A képekért felelős: Boda László

Tördelés: Árki Attila• Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor

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

Szeptemberi programok:

Teleszoba és torna.

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

Tengelic Község Önkormányzata  Képviselõ-testülete  2014.
augusztusában egy rendkívüli és egy  rendes ülést tartott. A
2014. augusztus 8-ai rendkívüli ülésen 3 napirendi pontot tár-
gyaltak a képviselõk.  Az elsõ napirendi pontban megtárgyal-
ták és elfogadták a Móra Ferenc utca és az Óvoda utca építése
és felújítása tárgyában a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
dokumentációt és a vállalkozói szerzõdés-tervezetet.

Majd ezt követõen módosították az önkormányzat vagyon-
rendeletének 15.§-át, amely önkormányzati vagyon átruházása
esetén meghatározza azokat az értékhatárokat, amelyek felett
csak versenyeztetéssel, pályáztatással lehet a vagyont értékesí-
teni. A módosítás szerint ingatlan esetén a 3 millió Ft értékha-
tár 5 millió Ft-ra, ingóság esetén az 1 millió Ft 3 millió Ft-ra
emelkedik. A harmadik napirendi pontban határozat született
az Opel Vivaro, volt tanyagondnoki busz értékesítésérõl, mi-
vel megérkezett a pályázaton nyert új tanyagondnoki busz.

A 2014. augusztus 18-i rendes ülésen 12 napirendi pontot
tárgyaltak a képviselõk, melynek során 14 határozat született.

Az ülés a Pénzügyi Bizottság beszámolójával kezdõdött,
majd ezt követte a Szociális Bizottság Elnökének beszámolója
a bizottság két éves munkájáról. Ezután Szinger Árpád a Ten-
gelici Polgárõr Egyesület Elnöke tájékoztatta a képviselõket az
egyesület tevékenységérõl. Többek között kiemelte, hogy fo-
lyamatban van az önkéntes tûzoltóság szervezése, s terveik
között szerepel a Tengelic-Szõlõhegyi terület ellenõrzése, ren-
dezvényeiken a polgárõr szolgálat biztosítása. Kötelezõ napi-
rendként beszámoló hangzott el a Polgármesteri Hivatal 2013.
évi tevékenységérõl. A beszámoló tartalmazza a köztisztviselõi
állomány alakulását, a köztisztviselõk kötelezettségeit, juttatá-
sait, a munkavégzés tárgyi feltételeit, személyenként lebontva
a feladatokat és az azokból összeállított statisztikákat. Az óvo-
davezetõ a 2013/2014-es nevelési év munkájáról tájékoztatta a
képviselõ-testületet. A tárgyi és személyi feltételek ismerteté-
se után bemutatásra került mindhárom óvodai csoport egész
éves nevelõmunkája, felsorolásra kerültek az év során megtar-
tott rendezvények, programok, végül az összegzésben a követ-
kezõ év nevelési feladataitól hallhattak  a képviselõk.

Fadd Nagyközség településrendezési terve módosításának
véleményezése után, elfogadásra került a Szekszárd és Környé-
ke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolója. A csatolt elszámo-
lás szerint a társulás kiadásai 1.975.663.-Ft-tal meghaladták a
lehívott normatívát, így a forráshiány kiegészítésére a társult
településeknek hozzájárulást kell fizetni. 

A képviselõ-testület tulajdonosi hozzájárulást adott a Gindli
utca igénybevételéhez, az utca végén lévõ egyik ingatlant érin-
tõ beruházás elvégzéséhez.

Határozat született a Petõfi u.3. szám alatt lévõ volt iskola
épületén emléktábla és koszorútartó  elhelyezésének támoga-
tásáról. Az emléktábla elhelyezését a tengelici iskola elhunyt
pedagógusai és tanulói emlékére az 50 éve végzett általános is-
kolai tanulók kezdeményezték.

Megválasztották a képviselõk a Helyi Választási Bizottságot,
melynek tagjai a következõ személyek: Bódai Jánosné Óvoda
u.2, Farkasné Tóth Ildikó Kossuth u.113/C, Bodáné Patrik Szil-
via Gyimesi u.5. szám alatti lakosok, póttagok: Maláti Istvánné
Rákóczi u.51/B és Szinger Árpád Rákóczi u.100. szám alatti la-
kosok.

Név szerinti szavazással döntés született a �Napelemes
rendszer telepítése Tengelicen� tárgyú feltételes közbeszerzé-
si eljárás eredményérõl. Az eljárás nyertese a JET-VILL Építõ és
Épületgépészeti Fõvállalkozó és Kivitelezõ Kft., aki a kivitele-
zést 18.064.000.-Ft ajánlati árért végzi, amennyiben az önkor-
mányzat által benyújtott pályázat sikeres lesz. 

Az egyebek napirendi pontban elõször arról döntött a kép-
viselõ-testület, hogy a Szolgáltatóház felújítására újra pályáza-
tot nyújt be a Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány-
hoz, majd véleményezte Paks Városnak a köztisztaság fenntar-
tásáról szóló rendelet-tervezetét.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

KÖZÉRDEKÛ:
Következõ

szelektív-hulladék
elszállítás:

szeptember 19.


