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KÖZÉRDEKÛ
Tájékoztató a fúrt/ásott kút létesítésének, üzemeltetésének,

fennmaradásának engedélyezésérõl

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a jegyzõ engedélye szüksé-
ges olyan kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához, amely a
következõ feltételeket együttesen teljesíti:

 a kormányrendelet szerinti védõterület, valamint karszt- vagy
rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybe-
vételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szûrésû víz-
készlet felhasználásával üzemel;

 épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerû
bejelentéssel rendelkezõ ingatlanon van, és magánszemélyek részérõl a
házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

 nem gazdasági célú vízigény.

Amennyiben az elõzõ feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási, lé-
tesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása elõtt doku-
mentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges do-
kumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiak-
ban: BM rendelet) 2. sz. melléklet II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jog-
körbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési el-
járáshoz szükséges dokumentáció tartalma szerint.
Fontos, hogy a beadott dokumentációhoz a felszín alatti vízkészletekbe tör-
ténõ beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeirõl szóló 101/2007.
(XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 13. §-ban meg-
jelölt szakember nyilatkozata szükséges (a kérelem nyomtatványon).

Tájékoztatom, Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kötelezõ bírságkisza-
bás alóli mentességi idõszak 2023. december 31-re módosult.

Fúrt kútnál magánszemély esetében a jegyzõi engedélyes talajvíz-
re, parti szûrésû vízre szûrõzött kúthoz NEM kell tervezõi végzett-
ség elég, ha a dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkezõ
szakember írja alá.

Ásott kút engedélyezéséhez, fennmaradási engedély ügyintézés-
éhez NEM kell kútfúró végzettség, e kutakat a tulajdonos is engedé-
lyeztetheti, és aláírhatja.

Amennyiben a tulajdonos új kút létesítését szeretné engedélyeztetni vagy
a meglévõ, engedély nélkül létesített kút legalizálását szeretné megoldani,
akkor a Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézõjét kell megkeresnie ügy-
félfogadási idõben vagy a 06-74/432-122-es telefonszámon vagy a
tengelicpolghiv@t-online.hu e-mail címen.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Fúrt/ásott kutak engedélyeztetése  Ballagás  Háziorvosi közlemény

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

A Magyarországra gyászos következményekkel já-
ró Trianoni Békeszerzõdés (Békediktátum) alá-
írásának 100. évfordulója alkalmából a tengelici
Motoros Baráti Kör spontán megemlékezésen he-
lyezte el Tengelic központjában az emlékezés ko-
szorúját. 
Juhász Gyula Trianon címû versének elhangzása
és a koszorú elhelyezését követõen az eseményt
a résztvevõ tengelici és környékbeli motorosok
tisztelgõ felvonulása zárta.

Részletek a versbõl: 

Nem kell beszélni róla sohasem, 
De mindig, mindig gondoljunk reá. 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 
Amíg magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erõ szerzett vitézül, 
S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és 
Verejtékes munkája adta meg 
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz....
Trianon gyászos napján, magyarok, 
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, 
Rossz csillagok alatt virrasztva járók, 
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan 
S õszintén, s a nagy, nagy sír fölött 
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek 
Némán, csupán a szív veréseivel 
S a jövendõ hitével egy nagy esküt, 
Mely az örök életre kötelez, 
A munkát és a küzdést hirdeti, 
És elvisz a boldog föltámadásra. 

Nem kell beszélni róla sohasem
De mindig, mindig gondoljunk reá!

TRIANON
MEGEMLÉKEZÉS
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Iskolai hírek - 2020. június

Tekintettel a járványhelyzetre,
iskolánk végzõs tanulói 2020.
június 20-án, szombaton, az al-
sóbb évfolyamok részvétele nél-
kül, a tantestület tagjai és a szû-
kebb családtagok körében vet-
tek búcsút az almamátertõl az
iskola udvarán rendezett ün-
nepségen. A végzõsöket
Lusinszki Fruzsina hetedikes ta-
nuló, Budaváriné Balogh Bog-
lárka osztályfõnök és Szijártó
József igazgató búcsúztatta.
Részletek a ballagáson elhang-
zott igazgatói beszédbõl:

Kedves Szülõk, Kollégák, Ballagó Di-
ákjaink!

Nem így terveztük. Március 13-án el-
hallgatott a csengõ, s csak az imént szó-
lalt meg újra. Nem így gondoltuk. Hosz-
szú, beszédes csend telepedett az iskolá-
ra. Digitális tanrendre váltott az okta-
tás. Otthon, képernyõ elõtt ült diák-
szülõ-pedagógus; iskola volt iskolába já-
rás, társak, barátok, események nélkül.
A helyzet próbára tett mindannyiun-
kat. S hogy a próbát kiálltuk, köszönet
érte a tanulóknak, a szülõknek, és fõ-
ként kollégáimnak, hogy nem ismerve
lehetetlent életben tartották a tanítást és
iskolánknak négyest meghaladó bizo-
nyítványt kiosztva, lezárhattuk ezt a
rendkívüli tanévet.

Kedves Búcsúzó Diákjaink!
Kimondhatatlan megkönnyebbülés,
hogy ha nem is a szokott módon, a szo-
kásos körülmények között, de megada-
tott, hogy elbúcsúzhatunk egymástól. A
zártkapus focimeccsre van példa, de ki
hallott már zártkapus ballagásról. Az
ilyen embert próbáló idõkben ezt is meg
kellett éljük.

Megtapasztalhattuk, hogy a digitális
világ bármilyen vívmánya sem pótol-
hatja a személyes találkozást. Nem pó-
tolhatja azt, amit egy tekintet, egy érin-
tés, az egymásnak kimondott szó jelent.
Nem pótolhatja, amit az iskolában
együtt megélt percek, órák, napok, amit
az egyûvé tartozás érzése, amit csak a
közösség adhat. Fontosak vagyunk,

fontosak voltunk egymásnak. Nyolc
éven át egymás életének voltunk a
részesei, ami most véget ér.

Ti vagytok az elsõ ballagó online-
osztály, ti vagytok iskolánkban az
elsõ Székelyföldet is megjárt „med-
veidomárok”, akiknek ráadásul
elõször készült búcsúvideója is.
Megérteni még nem, csak érezni le-
het, hogy véget ért életetek elsõ és
meghatározó szakasza. Nyolc év
minden örömét és bánatát, küzdel-
meit, csínytevéseit, barátságait, sze-
relmeit, emlékeit viszitek ma maga-
tokkal és vele az új iránti kíváncsi-
ságot és a reményt. A reményt, hogy

ami eddig sikerült, az másutt is sikerül-
het, folytatódhat.

A tanácsainkat, intelmeinket nyolc
éve hol halkabban kimondva, hol han-
gosabban, néha követelve hallottátok és
bízom benne, meg is értettétek! A lényeg
nem a tanácsokon van, hanem abban,
ahogyan ezeket a nyolc év során elfo-
gadva, a többségét megfogadva megél-
tétek. Abban, hogy a tengelici iskolába
járó gyerekként olyan követendõ pél-
dát, erkölcsi tartást és hasznosítható tu-
dást kaptatok, amivel megállhatjátok a
helyeteket, bárhova visz benneteket a
sors. Ahogyan otthon a szülõ, úgy az is-
kolában a pedagógus a minta. S bizton
állíthatom, kollégáimtól volt mit ellesni,
megtanulni, megfogadni.

Kedves Szülõk!
Büszke vagyok arra, hogy Önökkel
karöltve elindíthattuk gyermeküket
a jövõ felé úgy, hogy mindenkit elsõ
helyen vettek fel a választott középis-
kolába. S hogy kibõl, mi lesz? Nos, ez
már elsõsorban rajtuk áll, melyhez
kívánom, legyen elég kitartásuk, tü-
relmük, szorgalmuk, szerencséjük és
hát a kellõ anyagi lehetõségük is!

„A csend beszél tovább, 
helyettem Õ mondja el,
A csend beszél tovább, 
helyettem Õ énekel.
Elbúcsúzom, de ott leszek, 
ahol a szél zúg, a nap nevet,
Elbúcsúzom, de itt marad 
belõlem néhány pillanat...”

(Bódi László – Republic)

Kívánok valamennyi kollégám ne-
vében az elõttetek álló tanulóévek-
re sok sikert, elégedettséget, örö-
möt, szeretetet és nagyon jó egész-
séget! Járjatok szerencsével!

(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
Tanévzáró ünnepséget a járványügyi elõírások szerint idén nem tarthattunk. A tanulók
bizonyítványosztására, az oklevelek, könyvjutalmak átadására osztályonként eltérõ
idõpontokban, június 18-án került sor.
A „Felnövekvõ Nemzedékért Alapítvány” a tantestület javaslatára, kiemelkedõ teljesítményük
elismeréseként kitüntetõ címet adományozott az alábbi tanulóknak:

Az alsó tagozat négy évfolya-
mán elért kiváló tanulmányi
eredménye, példamutató ma-
gatartása, szorgalma, szakköri
és sporttevékenysége, ver-
senyeredményei alapján az
„Év tanulója” lett KATZ
DÓRA 4. osztályos tanuló.

A felsõ tagozatosok közül pél-
damutató magatartása és szor-
galma, kitûnõ tanulmányi
eredménye, versenyeredmé-
nyei, szakköri tevékenysége
alapján az „Év tanulója”
GYÖNGYÖSI LILI 5. osztá-
lyos tanuló lett.

SZABÓ GERGÕ ZOLTÁN
5. osztályos tanuló példamu-
tató magatartása és szorgal-
ma, kitûnõ tanulmányi
eredménye, versenyered-
ményei alapján „Kiemelt
jutalom”-ban részesült.

SOLYMOSI IBOLYA KLAU-
DIA „8. osztályos különdíj” ki-
tüntetõ elismerésben részesült
az általános iskola nyolc éve so-
rán nyújtott kiváló tanulmányi
eredménye, példamutató maga-
tartása, szorgalma, és kiemelke-
dõ versenyeredményei alapján.

FONTOS KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a szülõket, hogy a családok tanévkezdését önkormányzatunk az idei évben is támo-
gatja. Valamennyi helyben iskolába járó tanuló számára az önkormányzat ingyenesen biztosítja
a nevelõk kérésének megfelelõen összeállított alaptanszer-csomagot, melyrõl névre szóló értesí-
tõt kapnak. A füzetcsomagok átvétele, tankönyvkiosztás tervezett idõpontja: augusztus
27./csütörtök 08:00 – 17:00 h. Helye: technika terem.

Megköszönve Önöknek a tanévi közös együtt-munkálkodást, kívánok gyermeküknek, család-
juknak tartalmas szünidõt, szép nyarat! Találkozzunk újra szeptember 1-jén/kedden, az elsõ ta-
nítási napon! Szijártó József tagintézmény vezetõ

KÖZÉRDEKÛ
A Tengelici Hírmondó kézbesítése során tapasztalt elégtelen-
ségek végett Önkormányzatunk panasszal élt a terjesztésért
felelõs vezetõnél. A megbeszélés során ígéretet kaptunk a fel-
adat megfelelõ ellátására (új kézbesítõ, rendszeres ellenõr-
zés), így a jövõben remélhetõleg Tengelic központban is min-
denki hozzájut az Önkormányzat hivatalos lapjához.
A kézbesítés megkönnyítése és teljesíthetõsége érdekében
kérjük, hogy mindenki olyan zárt postaládát vagy megfelelõ
átmérõjû mûanyag csövet helyezzen a kerítésen kívülre, hogy
elkerülhetõk legyenek a kutyabalesetek is.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

HÁZIORVOSI KÖZLEMÉNY
Tisztelt Betegek!
A rendelési idõt /heti 20 óra/ a járványügyi helyzet javu-
lása miatt visszaállítjuk, kis módosításokkal. Keddi na-
pon CSAK Tengelic- Szõlõhegyen rendelünk elõzetes idõ-
pont egyeztetéssel.
Ezzel szeretnénk megakadályozni, hogy Tengelicen a fog-
orvosi rendelésre, csecsemõ tanácsadásra érkezõk nagy
számban legyenek a váróteremben betegekkel együtt.

Az aktuális rendelési idõk a 4. oldalon találhatók.

A rendelés idõpont egyeztetéssel fog a továbbiakban is
mûködni, hogy elkerüljük a fertõzõ betegek találkozását
az egyéb problémával, betegséggel érkezõkkel.
A szõlõhegyi rendelés is elõzetes idõpont egyeztetés-
sel történik a továbbiakban.

Rendszeres gyógyszerek felírása:
hétfõn 11:00-15:00-ig,
szerdán és pénteken 8:00-10:00-ig.
Továbbra is e-recept formában, telefonon!

Igazolások, beutalók, utazási utalványok, NRSZH beuta-
lók, közgyógy ellátás igénylése, kiállítása ill. egyéb csak
adminisztrációt igénylõ papírok kitöltése szintén csak
elõzetes idõpont egyeztetés után történik.

Vérvétel két hetente hétfõi napokon lesz: 07:30-09:30
között, kizárólag elõzetes idõpontkéréssel, bejelentke-
zéssel.

Hétköznapokon 8:00-16:00-ig sürgõs esetben hívható
Dr. Dömötör Zita.
Tel.: 30/6853284

Dr. Dömötör Zita háziorvos

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS 
ÖSSZEFOGLALÓ

A veszélyhelyzet megszûntetését követõen az elsõ képviselõ-tes-
tületi ülésre 2020. június 30. napján került sor. 
A napirendek tárgyalása elõtt polgármester úr köszönetét fejez-
te ki mindazoknak, akik a veszélyhelyzet alatt önzetlenül helytáll-
tak, valamint azon önkénteseknek, akik szabadidejükben száj-
maszkok készítésével hozzájárultak a koronavírus elleni védeke-
zéshez.
A testületi ülésen kettõ önkormányzati rendeletet alkottak a kép-
viselõk és öt határozatot fogadtak el.
Elõször az önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl szóló önkor-
mányzati rendelet 7. módosítását fogadták el, mely módosítással
a költségvetési fõösszegek 254.494.- Ft-tal emelkedtek.
Ezt követõen tárgyalták meg az önkormányzat 2019. évi költség-
vetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendelet-terveze-
tet. A rendelet-tervezet szerint az önkormányzat 2019. évi költség-
vetésének bevételi és kiadási fõösszege 522.477.793.- Ft-ban tel-
jesült, ami a tervezetthez képest 37 %-os növekedést mutat.

(folytatás a 4. oldalon)
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ORVOSI
RENDELÕ

PETÕFI
SÁNDOR
FALUHÁZ

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650

NYITVA TTARTÁS
Hétfõ 14:00 - 20:00
Kedd 14:00 - 1 9:00
Szerda 9:00 - 19:00
Csütörtök 10:00 - 12:00

13:00 - 20:00
Péntek 13:00 - 21:00
Szombat 14:00 - 19:00
Vasárnap szünnap

Elérhetõségek:
Pámer Ildikó

06-30/9964130.
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu

facebook.com/faluhaztengelic

Rendszeres pprogramok
minden csütörtök 14 óra:

Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

Júliusi pprogramok

július 18. 19 óra Iskola udvar:
Alisca Brass Band koncert. 
A rendezvény csak jó idõ
esetén kerül megrendezésre.

A részleteket keresse a pla-
kátokon! 
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CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284

7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.

Rendelési iidõ:
Tengelic

Hétfõ 09:00 – 15:00
Kedd Csak TT-SSzõlõhegyen
Szerda 08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:00

Egyéb ttudnivalók 
a 33. ooldalon ttalálhatók.

Tengelic-SSzõlõhegy
Kedd 08:00 – 10:00
Elõzetes iidõpont eegyeztetéssel

FFOOGGOORRVVOOSS
Tengelic, Rákóczi u. 8.

szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:

kedd: 009:30-117:00 óóra

(Sürgõs esetben a szolgál-
tatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 110:00 –– 112:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Házigondozó
Müller Tamásné (06-30/509-

8577) és Kutlák Szilvia
(06-20/492-4450)

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás: 

Hétfõ: 10:00 - 14:00
Kedd: 08:00 - 11:00
Szerda:  08:00 - 12:00
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Péntek:        08:00 - 12:00

Ügyelet
Paks, TTolnai uu. 22. ssz.

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

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS 
ÖSSZEFOGLALÓ

A pénzügyi, likviditási helyzet az év során stabil volt, hitelfelvé-
telre nem került sor. A bevételek jelentõsen meghaladták a ki-
adásokat, ami a tárgyévi gazdálkodás maradványaként jelentke-
zett. A maradvány összege: 162.129.213.- Ft.
Az önkormányzat vagyona is nõtt, köszönhetõen a saját és a pá-
lyázati forrásoknak. Az év során az alábbi beruházások és fel-
újítások valósultak meg összesen 109.798.832.- Ft összegben:

 temetõ vízvezeték kiépítése
 ingatlan vásárlás
 informatikai eszközök beszerzése
 Faluházban klíma beszerzése
 orvosi eszközök vásárlása 
 járdafelújítások
 szolgálati lakás (Gagarin 2.) kapubejáró építése
 óvoda központi fûtésének korszerûsítése, padlás szigetelése
 iskola épületein napelemes rendszer kiépítése.

Az önkormányzat 3.890.000.- Ft-tal támogatta a településen mû-
ködõ civil szervezeteket.
Tájékoztató hangzott el a Magyar Államkincstár által lefolytatott
a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szer-
vek szabályszerûségi pénzügyi ellenõrzésének megállapításai-
ról, melyet a testület elfogadott.
Elfogadásra került a Paks Kistérségi Szociális Központnak a há-
zi segítségnyújtás ellátással kapcsolatos 2019. évi beszámolója,
melynek alapján Tengelicnek 1.913.385.- Ft többlet befizetése
keletkezett. 
A Mezõföldvíz Kft. megküldte a 2019-ben végzett tevékenysé-
gének eredményeire, üzleti tevékenységére és gazdálkodására
vonatkozó jelentést, mely külön tartalmazza a településünket
érintõ statisztikai adatokat. A jelentést a testület elfogadta.
Véleményezték a képviselõk Szedres község településrendezé-
si eszközeinek módosítását, mely módosítás ellen nem éltek ki-
fogással.
A Települési Értéktár Bizottság kötelezettségének eleget téve
megküldte a 2020. évi I. félévi tevékenységére vonatkozó beszá-
molóját, melyet a testület elfogadott.
A testületi tagok elfogadták a 2020. évi belsõ ellenõrzés elvég-
zésére Dr. Kádár Andrásné egyéni vállalkozóval kötendõ meg-
bízási szerzõdés tervezetét a tervezet alapján a megbízási díj
összege 240.000 Ft.
Egy év idõtartamra meghosszabbításra került egy pedagógus la-
kásbérleti szerzõdése.
A napirendi pontok megtárgyalását követõen polgármester úr
tájékoztatta a képviselõket a folyamatban lévõ beruházásokról,
az önkormányzatokat érintõ adóelvonásokról a nyári napközis
táborról, valamint a július 18-án megrendezésre kerülõ szabad-
téri koncertrõl.

Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd (telefon: 06 30 237 4066)
minden hónap elsõ és harmadik keddjén 13:00 - 17:30 óra
között ügyvédi fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban.

Aktuális nyitva tartás!

Weöres Sándor: 
Kánikula

Szikrázó az égbolt
aranyfüst a lég,

eltörpül láng-ûrben a
tarka vidék.

Olvadtan a tarló
hullámzik, remeg,

domb fölött utaznak
izzó gyöngyszemek.
Ragyogó kékségen

sötét pihe-szál:
óriás magányban
egy pacsirta száll.


