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Kulturális Örökség Napjai Rendeletmódosítás  Tájékoztató a helyi adókról és a CSOK-ról

A helyi szociális rendelet módosítása
A helyi szociális rendeletet a Képviselõ-testület a Szoci-
ális Bizottság javaslatára több pontban módosította. 
A változtatásokra azért volt szükség, hogy a szociális tá-
mogatásokat, szolgáltatásokat többen igénybe tudják
venni.
Ezért a települési támogatások közül a közgyógy-
támogatás és a lakhatási támogatás már magasabb jöve-
delemmel is elérhetõ. 
Közgyógytámogatás állapítható meg egy év idõtartam-
ra annak a személynek, akinek a családjában az egy fõ-
re jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 275%-át
(78.375.- Ft), egyedülálló esetében a havi jövedelme
400%-át (114.000.- Ft) és a havi rendszeres gyógyító el-
látás költsége eléri a család egy fõre jutó havi jövedele-
mének 13%-át, egyedülálló esetében a havi jövedelme
8%-át.
Települési lakhatási támogatást igényelhet, egyebek
mellett, akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jö-
vedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 250%-át (71.250.- Ft).
A szociális étkeztetés esetén életkor alapján lett kibõvít-
ve a jogosultak köre. Korábban a 70 év alattiak igényel-
hették alanyi jogon, az új rendelkezés szerint már 65
éves kortól lehet kérni ezt a szolgáltatást. 

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Nyári napközis tábor
A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása nyá-
ron is kötelezõen ellátandó önkormányzati feladat, azon
gyermekek számára, akiknek szülei, munkavégzésük
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tud-
nak gondoskodni. 
Ennek a jogszabálynak eleget téve önkormányzatunk
idén is nyári napközis tábort szervezett. A célcsopor-
tot azok az alsótagozatos gyermekek alkották, akiknek
a szülei dolgoznak, vagy gyermekvédelmi veszélyezte-
tettség miatt a családsegítõ javasolja õket.
A táborozáson az idén 15 fõ vett részt, tekintettel az
újonnan végzett elsõsök nagy létszámára. A tábor 2 hét
idõtartamban, 2020.08. 03 - 20.08.14. között került meg-
rendezésre. Az étkezést a Polgármesteri Hivatal Konyhá-
ja biztosította naponta háromszor. A külterületen élõ
gyermekek utaztatását önkormányzatunk kisbuszával
oldottuk meg, az óvodások szállításával egyidejûleg.
A gyermekek felügyeletét a mûvelõdésszervezõ és a könyv-
táros látta el, mindketten pedagógus végzettségûek. 
A nyári napközis tábor nem csak gyermekmegõrzõ-
ként mûködött, hanem a résztvevõ korosztálynak a ta-
valyihoz hasonlóan ismét megfelelõ gazdag programo-
kat nyújtott.

Tolnai Lászlóné jegyzõ
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Iskolai hírek

Vándortáborok
2020. nyarán

Vándortábor… Mennyi emlék, mennyi él-
mény van e szó mögött! A Tengelicen régi
hagyományokkal rendelkezõ táborozási le-
hetõséget a szülõk örömmel fogadták, bol-
dogan sorolták a múltbéli kalandos utakat.
Ezen a különleges nyáron 4 tengelici gyer-
mek is átélhette, mit jelent egy vidám csa-
pattal együtt vándorolni szálláshelyrõl szál-
láshelyre, a teljesítõképesség határait fesze-
getve.

Elsõként a Vasi-Hegyhátra indultunk jú-
lius 3-án a reggeli vonattal, majd hosszú vo-
natozást követõen megérkeztünk elsõ tá-
borhelyünkre, Vasvárra. Itt csatlakoztak
hozzánk a gyõri gyermekek. Nagyon ha-
mar összebarátkozott a két banda, a máso-
dik táborhelyünkre már egy csapatként, ki-
tûnõ hangulatban érkeztünk meg.

Ismerkedõ játékokkal, a környéken tett
rövid sétával töltöttük a tábor elsõ délután-
ját. A második napon nekivágtunk a hét
legnehezebb túrájának, amit minden gyer-
mekünk (30 fõ) teljesített: eljutottunk így
Vasvárnál a Vaskapuhoz (ami a gyerekek
képzeletében másként élt, ennek ellenére
elégedetten másztak fel a sáncra), valamint
a Helytörténeti Múzeumba. A fáradt vándo-
rok nagyon hamar regenerálódtak, így este
újra meglátogattuk az elõzõ nap nagy si-
kert aratott Kilátót és játszóteret is. Az éj-
szakák nagyon hidegek voltak a sátorban, a
pizsamán felül még több réteg ruházatra
volt szükségünk, de kitartottunk J

Harmadik napunkon táborhelyet váltot-
tunk, szintén hosszú túrát követõen meg-
érkeztünk az Oszkói Hegypásztor Körbe,
mely tulajdonképpen egy présházakból ál-
ló szõlõhegyi tanyavilág. Itt kézmûves
programokkal, kincskeresõ játékkal, foci-
labdával (és kapukkal), hûtött dinnyeszele-
tekkel vártak bennünket. Az esti tábortûz
után fáradtan, új barátságokkal, élmények-
kel gazdagodva tértünk nyugovóra. Más-
nap egy rövid sétával jutottunk el a Jeli Ar-
borétumba, mely a nevéhez híven egy iga-
zi Varázskertnek bizonyult. A növényzet, a
kilátó, a tó, a bambuszerdõ mind-mind óri-
ási élmény volt a gyerekeknek és nekünk
felnõtteknek is. Az este 9-kor érkezõ vihar
sem szegte kedvünket, mert egy kis sátor-
beázáson kívül semmi érdekes nem tör-
tént, és reggelre újra kisütött a nap!

Következõ napi táborhely váltó túránk
során gyönyörû tájakon vezetett utunk, és
elsõ megállónk Csehimindszentre vezetett,
ahol megtekintettük Mindszenty bíboros
hercegprímás keresztelõ templomát, meg-

pihentünk. Utunkat folytatva hatalmas
örömmel érkeztünk meg a Szajki-tavakhoz.
Szerencsénkre az idõ is nekünk kedvezett:
a fáradt vándorok fürdéssel pihenhették ki
az utat. A kempingben a már megszokott
kényelmes katonai sátrak és tábori ágyak
vártak bennünket, de mielõtt nyugovóra
tértünk volna, még a tábortûz melege mel-
lett énekeltünk, beszélgettünk, nevettünk,
szalonnát sütöttünk éjszakába nyúlóan.
Utolsó nap hatalmas lelkesedéssel indul-
tunk a strandra, majd barnára sülve, élmé-
nyektõl zsongva számháborúval és éjszakai
sétával zártuk a tábort.

Július 27-én, második turnussal a Bör-
zsönybe utaztunk. Budapesten, a Nyugati
Pályaudvaron találkoztunk a csoport másik
felével: õk Dabasról érkeztek. A diósjenõi
állomáson leszállva kezdtük a vándorlást:
vissza-visszatekintgetve hagytuk el a falut,
majd bátran bevetettük magunkat az erdõ-
be, hogy majd egy hét elteltével ismét la-
kott területre érjünk.

Az elsõ délután focival és szalmabála gu-
rítással kezdõdött, sok-sok nevetéssel. Va-

csora után túrára indultunk, és nem bán-
tuk, hogy leszállt az est, csak a zseblámpá-
ink világítanak - vidáman, zajosan csörtet-
tünk az erdõben.

Másnap reggel megtapasztaltuk a háló-
zsák hajtogatás nehézségeit is - költöztünk.
Embert próbáló túra elõtt álltunk, de sze-
rencsére ezt nem sejtettük elõre, így aztán
vidáman vágtunk neki a napi útvonalnak.
Mivel ez a hét csomagszállítás mentesen
telt, teljes felszereléssel a hátunkon tettük
meg a 11 km-es túrát, 3 hegyet-völgyet
meghódítva. Gyönyörû kilátók kárpótoltak
a fáradtságért, és nem adtuk fel: a legnehe-
zebb pillanatokban erõt merítettünk vala-
honnan belülrõl, aminek létezését eddig
nem is sejtettük! Kimerülve érkeztünk
meg a következõ szállásra, ahol a bennün-
ket fogadó erdész óriási meglepetést szer-
zett: a kényelmes kõházat ajánlotta fel pi-
henõnek.

Reggel újra csomagoltunk, egyre ügye-
sebben tömtük meg hátizsákjainkat, elles-
tük egymástól a pakolási praktikákat. Kö-
vetkezõ táborhelyünkre tartva útba ejtet-
tük Drégely várát, ahol nagyon kellemes
napot töltöttünk.  Az útvonal kíméletes volt
és gyönyörû, energiával telve érkeztünk
meg a Kútbereki turistaház lábánál felállí-
tott sátortáborba. Nem maradhatott el a
bújócska, a számháború, és mivel nagyon
jó idõnk volt, a húsvétkor elmaradt locsol-
kodást is bepótoltuk. A jókedvû napot a tá-
bortûz mellett énekszóval, szalonnasütés-
sel zártuk. Másnap Drégelypalánkra gyalo-
goltunk, ahol népi játszóházzal, filmvetítés-
sel, házi szörpökkel vártak bennünket a
Szondi Kiállítótér munkatársai. Utunk so-
rán bemerészkedtünk a Szondi alagútba,
itt izgatottan fedeztük fel a járatokat.

Reggel indultunk utolsó táborhelyünkre
a Domszky Pál Nomád táborhelyre. Itt is
katonai sátrak vártak bennünket a hosszú
és nehéz túra után. Este vadászlesre men-
tünk. Utolsó napunkat ebben a táborban is
strandon töltöttük, kerékpárral és kisvasút-
tal megközelítve a kemencei medencéket.

Nehéz szívvel búcsúztunk élményekkel
teli táboraink végén, és a Tolna megyei kü-
lönítmények könnyes búcsút vettek az új
gyõri, illetve dabasi barátoktól, majd egy-
egy hosszú és jókedvû vonatozással hazaér-
keztünk a tengelici vasútállomásra.

Elhatároztuk, hogy 2021 nyarán ismét
felfedezünk egy Erdei Vándor útvonalat: Jö-
võre veletek ugyanígy!

Klem Ivett tanító

AKTÍV 
VAKÁCIÓ

Iskolánk 8. osztályos tanulói július elején Bajára
kirándultak, ahol miután elfogyasztották jól
megérdemelt pizzájukat, megcsillogtathatták
bowling tudásukat is!

Budaváriné Balogh Boglárka osztályfõnök
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A magánszemélyek kommunális
adójáról a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény és a helyi
adókról szóló 17/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet rendel-
kezik.

Ezen jogszabályok alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy adóköte-
lezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén ma-
gánszemély tulajdonában lévõ építményt (lakás, nem lakás cél-
jára szolgáló épület), a nem magánszemély tulajdonában álló la-
kás bérleti jogával rendelkezõt, beépítetlen belterületi földrész-
let telektulajdonosát.
Az évi adó teljes összegét az köteles megfizetni, akinek január
1-jén az ingatlan tulajdonában állt.

A változást (vétel, eladás, öröklés, elhalálozás, lakcímváltozás
stb.) 15 napon belül be kell jelenteni az önkormányzati adóha-
tóságnak.
Az adó mértéke: 

– építmény és lakásbérleti jog esetén 12 000 Ft/év
– telek esetén 1 000 Ft/év

A helyi iparûzési adóról szintén a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény és a helyi adókról szóló 17/2019. (XI. 28.) önkor-
mányzati rendelet rendelkezik.
Az adó alanya: a vállalkozó, aki gazdasági tevékenységet saját ne-
vében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerûen vég-
zi. Adóköteles a vállalkozó állandó és ideiglenes jellegû iparûzé-
si tevékenysége. Adókötelezettség az iparûzési tevékenység
megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszû-
nésének napjával szûnik meg. Adóalanyt azon a településen ter-
heli állandó jellegû iparûzési tevékenység utáni adókötelezett-

ség, így bevallásadási kötelezettség is, ahol székhelye, illetve te-
lephelye található.
Bevallást az adózás rendjérõl szóló törvényben meghatározott
idõpontig a székhely, telephely szerinti település önkormány-
zati adóhatóságához kell benyújtani.
Az adó mértéke: Az adóalap 2%-a. Ideiglenes jelleggel végzett
tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 
4 000,- Ft, piaci és vásározó kiskereskedelmet folytatók ese-
tén 500,- Ft/nap.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy  a Gazdasági Akcióterv ke-
retében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklé-
se érdekében szükséges adózási könnyítésekrõl szóló 140/2020.
(IV. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az adózó az
e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a
között esedékessé váló éves és soron kívüli társasági adó
adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, to-
vábbá a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 26. § (1) bekez-
dése szerint az éves adóbevallással egyidejûleg teljesítendõ adó-
elõleg megállapítási és bevallási kötelezettségének 2020. szep-
tember 30-ig tehet eleget.

A bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvá-
nyok az önkormányzat honlapján az Önkormányzat / Tevékeny-
ségi adatok / Hatósági ügyek intézése menüpontjában találhatók.
A fenti ügykörökben elérhetõ az elektronikus ügyintézés is
az Önkormányzati Hivatali Portálon, amely a 

https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhetõ el.

A Polgármesteri Hivatalban a helyi adókkal az alábbi ügyintézõ
foglalkozik: 
Felleg Tímea, Tengelic, Rákóczi u. 11. Tel.: 06-74/432-122/2.

Helyi adókról szóló tájékoztató

A Falusi Családi Otthonteremtési Ked-
vezmény (CSOK) igénylésére 2019.
július 1. napjától van lehetõség a kor-
mány által kihirdetett településeken,
melyek listája megtalálható a Magyar
Közlönyben. A kormány 2486 telepü-
lésre terjesztette ki az igénylés lehetõ-
ségét, melyek között a 2153. sorszám-
mal szerepel Tengelic.

A Falusi CSOK igénylésének részletes feltételeit az érdekeltek
megtalálhatják a Magyar Közlönyben és több internetes felüle-
ten (Pl. OTP Bank, Bankmonitor, HN Hitelnet, stb.) keresztül
is. Benyújtási határidõ: 2022. június 30.

A kormány 2020. január 1-jétõl az ÁFA visszatérítési támogatást
is lehetõvé tette az érintett településeken a Falusi CSOK igény-
léséhez kapcsolódóan. Ugyancsak fontos lehetõség az érintett
családoknak, hogy 3 %-os fix kamatozású HITEL-t is fel tudnak
venni a tervezett munkák sikeres elvégzéséhez, amelynek a tör-
lesztési futamideje akár 20 év is lehet.
A Falusi CSOK igénylése esetén vissza NEM térítendõ állami tá-
mogatáshoz lehet jutni, amennyiben az elõírt feltételeknek meg-

felelnek. Minden igénylõ család feltételei mások, ezért érdemes
szakmai tanácsadót felkérni az adottságaik felmérése céljából
és a támogatási lehetõségeik tisztázására.
Nagyon fontos a Falusi CSOK igényléséhez a CSALÁD tulajdo-
ni viszonyainak dokumentumokkal (Pl. Tulajdoni lap másolat,
Térképmásolat, Szerzõdések) történõ igazolása, valamint a ke-
resõ családtagok munka és TB. viszonyának igazolása, az eltar-
tott gyermekek iratainak rendelkezésre állása. Eltartottnak szá-
mít a 18. életévét betöltött gyermek is 25 éves koráig, amennyi-
ben a tanulmányait folytatja valamilyen oktatási intézményben.
A legkedvezõbb támogatási feltételek a 3 vagy annál több gyer-
mek (eltartott) esetében érvényesíthetõk!
Felhívjuk az érintettek szíves figyelmét, hogy pusztán vásárlás-
ra NEM lehet igényelni a FALUSI CSOK - ot, mindenképpen
szükséges a vásárlási cél mellett korszerûsítési vagy bõvítési
munkálatokra is igényelni a támogatást.
Tengelic Község Önkormányzata azzal is segítséget kíván adni
minden érintett családnak, hogy szakmai közremûködõt java-
sol a Falusi CSOK igénylése és az ahhoz kapcsolódók megisme-
réséhez.
Javasolt szakmai közremûködõ: Bölcsföldi Árpád mérnök -
üzemgazdász. 

Tájékoztató a Falusi Családi Otthonteremtési Kedvezményrõl

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 
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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.

Szeptember hhónapban 
nem vvárható rrendezvény.
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

Az augusztus 25-ei testületi ülésen 8 napirendi pontot tárgyalt
a képviselõ-testület. 
A képviselõk beszámolót hallgattak meg a Pénzügyi Bizottság
és a Szociális Bizottság elõzõ évi tevékenységérõl, mely beszá-
molókat elfogadták.
Az önkormányzatok helyi esélyegyenlõségi programját két-
évente át kell tekinteni, s szükség esetén felül kell vizsgálni. A
jelenlegi áttekintést követõen - melynek során a testület meg-
tárgyalta az elmúlt két évben tett intézkedéseket - a képviselõ-
testület úgy döntött, hogy a programot nem szükséges felülvizs-
gálni az abban szereplõ 5 célcsoportot érintõ (gyermekek, nõk,
mélyszegénységben élõk és romák, idõsek, fogyatékkal élõk)
elõírt intézkedéseket változatlan formában végre kell hajtani.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat hivatalos honlap-
jának karbantartásával és frissítésével továbbra is a Men-Te Trió
Bt.-t bízzák meg, havi 30.000.-Ft vállalkozási díjért.
Elfogadták a képviselõk a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását, tekintettel arra, hogy
két település kilép egyes feladat-ellátásokból.
A képviselõ-testület arról is szavazott, hogy egyszeri, összesen
bruttó 601.503.-Ft összegû támogatást biztosít a veszélyhely-
zet alatt komoly terepmunkát végzõ házigondozók és család-
segítõ részére, ezzel is kifejezve köszönetét az erõn felüli
helytállásért.
Az önkormányzatot elõvásárlási jog illeti meg, amennyiben mû-
emlék, vagy mûemlék jellegû védett ingatlan eladására kerül
sor. A Felsõtengelicen található Gindly -Benyovszky kastély el-
adása van folyamatban, mellyel kapcsolatban a testület úgy dön-
tött, hogy lemond az elõvásárlási jogáról, nem kívánja megvá-
sárolni az ingatlant az adásvételi szerzõdésben szereplõ feltéte-
lekkel.
A képviselõk a településen egyre sûrûbben elõforduló, megen-
gedettnél nagyobb sebességgel közlekedõ jármûvek megféke-
zésére és az esetleges balesetek megakadályozására felhatal-
mazta a polgármestert sebességcsökkentõ bordák (fekvõrend-
õr) telepítésének elõkészítésére.
A képviselõ-testületi ülés végén Polgármester Úr tájékoztatta a
képviselõket a bölcsõde építés és a szõlõhegyi szennyvíz beru-
házás helyzetérõl, arról, hogy pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat új tanyagondnoki busz beszerzésére, s pályázatot fog
benyújtani a tengelici köztemetõben lévõ ravatalozó felújításá-
ra, esetlegesen a sportpálya megvásárlására.

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 Polgár-
mesteri Hivatalban.

Örvendj a hóvirágnak, az ibolyának
és a búzavirágnak. 
Az erdõ csöndjének.

Ha egyedül vagy: annak, 
hogy egyedül lehetsz.
Ha nem vagy egyedül:

annak, hogy nem kell egyedül légy.
Vágyódj arra, amit a holnap hoz, 

és örvendj annak, ami ma van.

(Wass Albert)

Radnóti Miklós:
A mécsvirág kinyílik

A mécsvirág kinyílik
s a húnyó láthatárnak
könyörg a napraforgó:
a tücskök már riszálnak,
odvában dong a dongó
s álmos kedvét a bársony
estében égre írta
egy röppenõ pacsirta;
s ott messzebb, kint a réten,
a permeteg sötétben
borzong a félreugró
nyulak nyomán a fûszál,
a nyír ezüstös ingben
immár avarban kószál,
s holnap vidékeinken
újból a sárga õsz jár.

ORVOSI
RENDELÕ

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

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).


