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Tengelic Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 11/2016.
(VIII.10.) önkormányzati 
rendeletének 4.§-a alapján a kerti 
zöldhulladék égetésére 2023. 
március l. napjától újra lehetőség 
nyílt tavasszal és ősszel az alábbiak 
szerint:

A zöldhulladék elégetése
március 1-től április 30-ig és 

szeptember 1-től október 31-ig
szerdai és szombati napokon 

– kivéve ünnepnapon –
13:00 és 20:00 óra között 

történhet.

A Tengelici Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

„Bevetésen” a tengelici mentőszervezet!

2023. február 4-én (szombaton) komoly kihívás elé került mentőszervezetünk több tagja. A hatalmas szélvihar komoly 
károkat okozott településünkön és a hozzánk tartozó külterületeken. Segédkeztünk több veszélyesen megdőlt fa 
kivágásában, és a közutak fatörmeléktől való megtisztításában is.  Budavári József titkár
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20232023. Évi Települési Programterv. Évi Települési Programterv
 IDŐPONT PROGRAM

 v Március 8. Tropikárium kirándulás – Borostyán Nyugdíjas Egyesület
 v Március 8. Nőnap megünneplése – Szőlőhegyi Nyugdíjas Egyesület
 v Március 11. Nőnap – Borostyán Nyugdíjas Egyesület szervezi a Faluházban
 v Március 14. Márc. 15-re megemlékezés – Iskola szervezi – Faluház
 v Március 15. Csapó Sírkertben koszorúzás Értéktár Bizottság szervezi
 v Március 15. Koszorúzás Hősök szobránál- Szőlőhegyi Nyugdíjas Egyesület, 
  Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület szervezi
 v április 1. Szemétszedés - 3T Civil Szervezet, polgárőrök, többi civil szervezet (esőnap április 15.)
 v április 9. Locsolóbál - Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület szervezi
 v április 11. Költészet napja Faluház, Könyvtár
 v április 22. Tavaszköszöntő bál – Faluház szervezi
 v április 25–26.  Medinai Malom megtekintése – Borostyán Nyugdíjas Egyesület
 v április 29. Házi horgászverseny – Homológia Kft. Üzemi Horgász Egyesület szervezi
 v Május 3. Anyák napi műsor a gyermekeknek- Borostyán Nyugdíjas Egyesület szervezi
 v Május 11. Szemétgyűjtés a faluban – Szőlőhegyi Nyugdíjas Egyesület szervezi
 v Május 12. Szülők-nevelők bálja – Iskola szervezi
 v Május 13. Sportnap a sportcsarnokban – Borostyán Nyugdíjas Egyesület szervezi
 v Május 18. Takarítás, parkosítás a művelődési ház körül – Szőlőhegyi Nyugdíjas Egyesület szervezi
 v Május 20. Gyereknap – Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület szervezi
 v Május 20. Civil olimpia – Faluház szervezi
 v Május 24. Gyermekszínház – Faluház szervezi
 v Május 27. Gyereknap – 3T Civil Szervezet szervezi – Borostyán Nyugdíjas Egyesület segít
 v Május 27. Ballagás - óvoda szervezi
 v június 8. Sportnap – Szőlőhegyi Nyugdíjas Egyesület szervezi
 v június 10. Dallamos játszótér + nyárköszöntő utcabál – Faluház szervezi
 v június 17. Iskolai ballagás
 v június 9. Kirándulás Szegedre - Borostyán Nyugdíjas Egyesület szervezi
 v július 15. Falunap Szőlőhegyen – ottani egyesületek szervezik
 v július 21–22. ZEBU zene és buli hétvégéje – Faluház szervezi
 v Augusztus 19. 24 órás horgászverseny – Homológia Kft. Üzemi Horgász Egyesület szervezi
 v Augusztus 26. Szelíd motoros felvonulás – 3T Civil Szervezet szervezi
 v Augusztus 26. Kastélykoncert - Faluház szervezi
 v szepteMber 2. Szüreti felvonulás – 3T Civil Szervezet szervezi – Sportcsarnok  
 v szepteMber 16. Búcsúbál – Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület szervezi
 v szepteMber 16. Kerékpártúra (Kölesd, Borjád) 3T Civil Szervezet szervezi
 v Október 7. vAgy 14. Egészségnap – 3T Civil Szervezet szervezi – Faluházban
 v Október 13. Idősek Napja – Faluház szervezi
 v Október 28. Jótékonysági bál – Tengelici Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezi
 v DeceMber 1. Adventi koszorú díszítés, mikulás csomag - 3T Civil Szervezet
 v DeceMber 2. Kolbásztöltő – Faluház szervezi
 v DeceMber 3. 1. Advent – 3T Civil Szervezet szervezi 
 v DeceMber 6. Mikulás – 3T Civil Szervezet szervezi – Faluház előtt 
 v DeceMber 6. Mikulás – Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület szervezi
 v DeceMber 10. 2. Advent - 3T Civil Szervezet szervezi 
 v DeceMber 17. 3. Advent - 3T Civil Szervezet szervezi 
 v DeceMber 14–16. Falukarácsony – Faluház szervezi
 v DeceMber 16. Karácsonyváró – Szőlőhegyi Nyugdíjas Egyesület, Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület szervezi 
 v DeceMber 23. Karácsonyi ünnepség a gyermekeknek – Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület szervezi
 v DeceMber 31. Szilveszteri mulatság – Faluház szervezi
 v DeceMber 31. Szilveszteri bál – Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület szervezi

levenDulAnAp – június vagy július – Faluház szervezi
csAláDfOtók szAbADtéri fényképkiállítás – május – június – Faluház szervezi

zenetárbOr – június 19–23.
nApközis tábOr – július 31– augusztus 4. és augusztus 7–11.

fOtókiállítás (ruDOlf csillA) – december 2–13. 

KÖVESSE A PROGRAMNAPTÁRT ÉS VEGYEN RÉSZT KÖZÖS RENDEZVÉNYEINKEN
A SZÓRAKOZÁS ÉS AZ EGYÜTTLÉT JEGYÉBEN!
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IskolaI Hírek – 2023. február

Farsangi mulatozás
Három év kényszerszünet után, február 24-én diákönkormányzatunk 
a Szülői Munkaközösséggel közösen újra megszervezte a hagyományos 
farsangi mulatságot a sport-csarnokban.

A nézősereg csupa eddig még nem 
látott, ötletes műsorszámot láthatott. 
Rögtön az elején igazi meglepetés 
műsorszámmal készültek a 
pedagógusok is. Az egyéni jelmezesek 
után következő osztályprodukciók 
láttán a legnagyobb eredménynek azt 
tartjuk, hogy az osztályközösségek 
saját maguk és mások szórakoz-
tatására együtt kóstolhatták meg a 
siker ízét. Kijelenthetjük, hogy 
élményből az idén sem volt hiány.

A bemutatókat követően vala-
mennyi osztály egy-egy szelet 

„fakanalas” pizzát fogyaszthatott el. 
Az elmaradhatatlan tombola-
sorsolás, a szülők, nagyszülők, a 
nyugdíjasklub tagjai által felajánlott 
házi sütemények, a szendvicsek és 
üdítők fogyasztása után, akinek 
kedve volt, táncra is perdülhetett.

Diákönkormányzatunk ezúton is 
köszöni valamennyi támogatónak a 
tombolafelajánlásait, a szülői 
munkaközösség és a tengelici 
nyugdíjasklub tagjainak a szerve-
zésben, lebonyolításban nyújtott 
segítségét.

3. osztály3. osztály
– Focisták és pompomlányok – Focisták és pompomlányok 

1. osztály1. osztály
– Matrózok– Matrózok

6. osztály 6. osztály 
– Kék ködben– Kék ködben

4. osztály – Pál utcai fiúk4. osztály – Pál utcai fiúk

8. osztály – Emojik8. osztály – Emojik

5. osztály – Wednesday5. osztály – Wednesday

2. osztály – 2. osztály – 
SzerencsemanókSzerencsemanók

 7. osztály – Y.M.C.A. 7. osztály – Y.M.C.A.

Részünkről megtettünk mindent, s a buli reméljük elég harsány volt ahhoz, 
hogy a telet sikeresen elűzzük. Aki nem hiszi, járjon utána és nézze meg itt: 
https://www.youtube.com/watch?v=XHIc86Ud_pc  Szijártó József 
tagintézmény vezető
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a Hónap költje

SZABÓ LŐRINC
1900. márc. 31. – 1957. okt. 03.

Ima a gyermekekért

Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.

Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.

Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.

Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.

Kínáld őket gyümölccsel, almafa,
tanítsd őket csillagos éjszaka.

Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.

S ti mind, élő és holt anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,

Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.

Az ember gonosz, benne nem bízom,
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom.

Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;

Tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek.

1%

A TENGELIC -SZŐLŐHEGYI
NYUGDÍJASOK

ÉRDEKSZÖVETSÉGE
kéri, támogassa Ön is egyesületünket és járuljon 

hozzá adója 1 %-ával
a 2023. évre tervezett programjainak 

megvalósításához. 

ADÓSZÁMUNK: 18859775-1-17
Köszönjük támogatását!
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IMPRESSZUM

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
 ÖSSZEFOGLALÓ

2023. február 15.
Megalkotta a képviselő-testület a mezei őrszolgálatról szóló új 
önkormányzati rendeletet. Az új rendeletben a mezőőri járulék összege 
1.000.-Ft/ha/év, de legalább 500,- Ft/fizetésre kötelezett/év. 2012. óta a 
mezőőri járulék összege 500,- Ft/ha/év volt, ami már nem fedezte a mezei 
őrszolgálat kiadásait.

Határozattal elfogadta a testület az 
önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezett-
ségek három évre várható összegét, 
valamint a költségvetés elfogadásáig 
eltelt átmeneti időszak bevételeinek és 
kiadásainak teljesülését. 2023. január 
l-jétől 2023. február 6-ig 23 millió 
forint bevétel és 43 millió forint 
kiadás teljesült az önkormányzatnál.

Meghatározták a képviselők a 
cafetéria  és a béren kívüli juttatások 
éves keretösszegét. Ennek értelmében 
a polgármester és a köztisztviselők 
éves cafetéria keretösszege nettó 
400.000,- Ft/fő, a közalkalmazottak és 
munka törvénykönyve hatálya alá 
tartozók béren kívüli juttatásának 
éves keretösszege nettó 120.000,-Ft/fő, 
illetve a munkahelyi étkeztetést 
igénybe vevők esetén 202.800,- Ft/fő.

Megalkotta a képviselő-testület az 
önkormányzat 2023. évi költség-
vetéséről szóló rendeletet. 

A bevételi és kiadási főösszeg, mely 
tartalmazza az intézmények bevételi 
és kiadási előirányzatait is 
562.148.864,- Ft. A polgármesteri 
hivatal bevételi előirányzata a 2022. 
évi pénzmaradvánnyal együtt 
95.752.405,- Ft, a kiadási előirányzata 
141.267.306,- Ft. Fenntartói finan-
szírozás összege 45.514.901,- Ft.

A Mézeskalács Óvoda és Mini 
Bölcsőde bevételi előirányzata a 2022. 
évi pénzmaradvánnyal együtt 
70.068.037,- Ft, kiadási előirányzata 
89.885.626,- Ft. Fenntartói finan-
szírozás összege 19.817.589,- Ft.

Hitelfelvételt az önkormányzat nem 
tervez. A civil szervezeteket az idei 

évben is támogatja az önkormányzat 
összesen 4.300.000,- Ft-tal.

Az általános és a felhalmozási 
tartalék összege 96.480.403,- Ft. 
Beruházást az önkormányzat nem 
tervezett az idei évre.

Lehetőség lesz 2023-ban is a lakott 
ingatlanok homlokzati felújításának 
és a helyi védett épületek felújításának 
támogatására.

A településen működő és bejegyzett 
civil szervezetek az előző évi önkor-
mányzati támogatás felhasználásával 
kötelesek elszámolni tárgyév január 
31-ig. A támogatott civil szervezetek 
benyújtották elszámolásukat, melyet a 
képviselő-testület elfogadott.

A pénzügyi bizottság elnöke 
tájékoztatta a testületet a képviselői 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
teljesítéséről, melyet a testület 
elfogadott.

Döntés született arról, hogy a Paksi 
központi orvosi ügyelet ellátásához az 
önkormányzat részéről fizetendő 
hozzájárulást 10 %-kal megemeli a 
testület a szolgáltatást végző Emergency 
Service Kft. kérelmére. A havonta 
fizetendő hozzájárulás összege 276.800,- 
Ft lesz 2023. március 1. napjától.

Zárt ülésen a testület „Tengelic 
Községért” Kitüntető címet adomány-
ozott Szijártó József Tengelic, 
Munkácsy u. 8. szám alatti lakosnak. 
A kitüntető címmel járó emlékérem és 
díszoklevél átadására a március 15-ei 
ünnepségen kerül sor.

Az egyes előterjesztéseket és 
határozatokat megtekinthetik a 
település honlapján: www.tengelic.hu 
 Tolnai Lászlóné jegyző

CSALÁDORVOS
Dr. Dömötör Zita

Tel.: 06–74/432–200
Mobil: 06–30/685–3284

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

FOGORVOS
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8. 

Rendelési idő:
kedd: 14:00–16:00 óra
Csak előzetes időpont  

egyeztetéssel:
tel.: 06–20/398–4521

Csecsemő tanácsadás:
Király Erika, védőnő
kedd: 10:00–12:00

Időpont egyeztetés szükséges! 
Iskolaorvosi rendelés: NINCS
Belgyógyászati szakrendelés: 

NINCS
HÁZIGONDOZÓ:

v Müller Tamásné
 tel.: 06–30/509–8577,

v Kutlák Szilvia
 tel.: 06–20/492–4450,

v Csókáné Korsós Anik
 tel.: 06–20/492–4450.

ÜGYELET
7130 Paks, Tolnai u. 2. sz.

Tel.: 06–75/410–222.
Hétköznapokon: 16:00 órától másnap 

reggel 08:00 óráig
Hétvégén: pénteken 16:00 órától 

hétfőn reggel 08:00 óráig) és 
ünnepnapokon folyamatosan, 

24 órában.

7054 Tengelic, Petőfi S. u. 9. 
Tel.: 06–74/675–650

Energiatakarékosság miatt
a Faluház NORMÁL MŰKÖDÉSE

ideiglenesen szünetel!
Csak a nagyterem adható ki 

bérleti díj ellenáben és mellette
csak a mellékhelyiség használható. 

Elérhetőségek:
Pámer Ildikó

tel.: 06–30/996–4130
e-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu
és facebook.com/faluhaztengelic

ORVOSIORVOSI
RENDELŐRENDELŐ

PETŐFI SÁNDORPETŐFI SÁNDOR
FALUHÁZFALUHÁZ

GYÓGYSZERTÁR
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(Evangélikus parókia)
NYITVATARTÁS

Hétfő 10:00–13:00
Kedd 08:00–10:00
Szerda 08:00–11:00
Csütörtök 08:00–10:00
Péntek 07:30–09:30

TENGELIC
Hétfő 09:00–15:00
Prevenciós rendelés:
 12:00–14:00
Kedd 08:00–10:00
Szerda 08:00–12:00
Csütörtök 08:00–12:00
Péntek 08:00–12:00

TENGELIC-SZŐLŐHEGY
2022. október 1-től

rendelés csak Tengelicen 
(miden rendelési napon), 

előzetes telefonos 
bejelentkezéssel.

NYITVATARTÁS
Hétfő 14:00–19:00
Kedd Zárva
Szerda 08:00–12:00
 és 14:00–18:00
Csütörtök 09:00–12:00
 és 13:00–19:00
Péntek 13:00–19:00
Szombat  14:00–19:00
Vasárnap Zárva

IDEIGLENESEN ZÁRVA!!!

§
ÜGYVÉDI ÜGYVÉDI 

FOGADÓÓRAFOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás 

Miklós ügyvéd,
(tel.: 30/237–4066) 
minden hónap első 

és harmadik keddjén 
13:00–17:30 óra 

között
ügyvédi fogadóórát 
tart a Polgármesteri 

Hivatalban.
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