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ÉVÉRTÉKELO" HELYETT 
– KKORONAVÍRUS IIDEJÉN

Amikor 2019. novemberében az önök ismételt bizalmának köszönhetõen megkezdtem
polgármesteri munkámat a 2019-2024. évi önkormányzati ciklusban, azt gondoltam,
hogy ennyi év tapasztalattal és közösen elért eredménnyel a hátunk mögött, könnyû
dolgom lesz, hiszen csak folytatni kell azt, ami addig jól mûködött. Sajnos tévedtem,
mert a COVID-19 vírus megjelenése átírt minden elképzelést, és életünk olyan mérték-
ben rengett meg, hogy mondhatni, új idõszámítás kezdõdött. Kezdetben nem is hit-
tük, hogy komoly a baj, hiszen a járvány elsõ fázisában csak érintõlegesen találkoztunk
a következményekkel. Talán mindannyian azt gondoltuk, hogy túlzottak a hozott intéz-
kedések, a korlátozások, a kötelezõen betartandó szabályok és csak a kellemetlensége-
ket láttuk. Igen, sokkszerû volt az egyik napról a másikra történõ átállás a technikailag
alig alkalmas digitális oktatásra, a visszafogott egészségügyi szolgáltatások, az utazási/vá-
sárlási korlátozások, a szórakozóhelyek bezárása. Önkormányzati munkánkat is ezek-
nek az elõírásoknak megfelelõen kellett végezni, ami nem csak költségvetésünket be-
folyásolta, de komoly szervezéssel is járt. Elsõdleges szempont volt, hogy gondoskod-
junk a nehéz helyzetben élõkrõl (idõsek, magányosan és fogyatékkal élõk, szociálisan
rászorulók, és bárki, aki hozzánk fordult), amit munkaerõ átcsoportosítással, extra
anyagi források biztosításával, házhozszállítással, az egészségügyi intézmények nyitva
tartásának összehangolásával próbáltunk megoldani. Ezúton mondok köszönetet mind-
azoknak, akik ebben a rendkívüli helyzetben erejükön felül, fáradhatatlanul teljesítet-
tek. És köszönetet mondok a lakosságnak is, hogy fegyelmezetten és jogkövetõ állam-
polgárként alávetették magukat az elõírásoknak. 

Az akkori országos és a helyi szinten hozott intézkedések akár a vírushelyzet meg-
szûnését is eredményezhették volna, de a világjárványok természetrajzát ismerve ez
nem így szokott lenni, mert mindig jön egy második hullám is. És most éppen eb-
ben a második hullámban vagyunk, ami sokkal súlyosabb, mint az elsõ volt és sokkal
érintettebbek is vagyunk, mert már a közvetlen környezetünkben/családunkban is
vannak fertõzöttek, kórházban ápoltak, de akár gyógyultak is. A korlátozások sokkal
szigorúbbak, és csak reménykedni lehet, hogy a még rosszabbat elkerülhetjük. Ne-
héz idõszak áll még elõttünk, mert a vírus most az „egész pályás letámadás” állapotá-
ban van és a mindent megoldó vakcinára továbbra is várni kell pár hónapot. 

Ez a várakozás most különösen nehéz lesz, hiszen közeleg a karácsony, a NAGY ké-
szülõdések és együttlétek idõszaka. Ilyen még nem volt, lelki sérülések nélkül nem
is fogjuk megúszni. De kérem, próbálják meg elfogadni, hogy ezzel is segítsünk mi-
nél hamarabb túljutni ezen a nehéz idõszakon. És örüljenek mindennek, ami jó: a
szûkebb családnak, akikkel együtt lehetnek, hogy van meleg otthonuk, hogy eddig
megúszták a fertõzést, hogy munkájuk megmaradt, hogy van idejük régi/új kedvte-
lésük gyakorlására, hogy a technika segítségével kapcsolatot tarthatnak
szeretteikkel/barátaikkal/ismerõseikkel, stb. És ne hiányolják az „ünnepi forgata-
got”, hiszen a karácsony nem a bevásárló központok járásáról, a hangos vigadalmak-
ról, a divatos üdülõhelyekre utazásokról és az ajándékvadászatokról szól. 

Kérve további türelmüket és együttmûködésüket, köszönöm, hogy gyakorolják a
bölcs belátás erényét. 

BÉKÉS, SZERETET TELJES, MEGHITT KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDANNYIUKNAK! 

Gáncs István polgármester

(A szokásos értékelést az Önkormányzat 2020-as tevékenységérõl és a 2020-2024-
re vonatkozó beruházási tervrõl a „Közmeghallgatás” koronavírus idején” cikkben
olvashatják a 2. oldalon).

JUHÁSZ GYULA:
Betlehemes ének

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki Betlehemben született ez este
A jászol almán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, kedves
bambinó,

Ó, emberek, gondoljatok ma rá:
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya
És apja ács volt, dolgozó szegény
S az istállóban várt födél reájuk.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény 
tündökölt,
Mint minden várak s kastélyok
fölött.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik 
gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!

Ó, emberek, gondoljatok ma rá!
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KÖZMEGHALLGATÁS koronavírus idején
A 478/2020.(XII.3) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az éves
közmeghallgatás hagyományos módon, képviselõ-testületi ülés formájában történõ
megtartása nem volt lehetséges. Így az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az Önkormányzat
2019-2020. évi gazdálkodásról a teljesség igénye nélkül, koncentrálva a nehéz helyzet
ellenére is megvalósult beruházásokra:

Itt kell megjegyezni, hogy 2020-ban a veszélyhelyzetre tekintettel az Önkormányzattól
elvonásra került a teljes gépjármûadó bevétel, valamint az üdülõhelyi feladatok támogatása.

A 2020-2024-re vonatkozó fejlesztési terveinket a kialakult Covid-19 helyzet megkövetelte
feladatok befolyásolják, így a kötelezõen ellátandó szolgáltatások biztonságos fenntartása
mellett háttérbe szorulnak 2021-ben is. Csak stabil mûködés mellett hajthat végre
fejlesztéseket az Önkormányzat, melyek jelenleg nem elõre tervezhetõk. Továbbá 2021-ben
az Önkormányzatnak szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie. Az elvonások 2021-ben
számításaink szerint összesen 11.000.000.- Ft. bevételkiesést jelentenek.

A 2020-2024 idõszak tervezett fõ elemei:

- Kisiskola épületének szálláshellyé történõ átalakítása (hosszú távon idõsek emelt
szintû ellátása)

- Tájház céljából ingatlan vásárlása (pályázati úton történõ felújítása: múzeum,
közösségi tér, esetleges vendégszoba kialakítása)

- Központi sportlétesítménynél szabadidõpark kialakítása, a meglévõ és a jövõben
vásárolt ingatlanok felhasználásával

- Sportcsarnokhoz tartozó 20 férõhelyes parkoló létrehozása

- Meglévõ játszóterek részben vagy teljes egészében történõ átalakítása, felújítása

- Szolgálati lakás céljából ingatlan (lakás/lakások) vásárlása önerõbõl,
átalakítása/felújítása pályázati forrásból

- Önkéntes tûzoltók telephelyének kialakítása (vonulási épület)

- Meglévõ sportpálya ingatlan megvásárlási szándéka (önerõbõl), szabadidõ
komplexum kialakítása (pályázati forrás)

- Közterület karbantartó gép vásárlása (pályázati forrás)

- Óvodaépület fûtés és szigetelés korszerûsítése

- Új bölcsõdeépület kialakítása (pályázati forrás)

- Szõlõhegyi szennyvízhálózat létesítése

- A két iskolaépület közötti terület újraburkolása

- Jánosmajori vízbázis kiépítése

- Szociális segítségnyújtás kibõvítése

- Külterületi településrészek járdáinak cseréje/felújítása

- Belterületi csapadékvízelvezetõ árkok burkolatának készítése

- Piactér részbeni fedése

- Szõlõhegyi temetõ közvilágításának megvalósítása

Kérem a Tisztelt Lakosságot, és a helyben érdekelt szervezetek képviselõit, hogy a fenti
tájékoztatóval kapcsolatos, illetve a helyi közügyeket érintõ kérdéseiket, javaslataikat 2020.
december 18-ig elektronikus levélben a tengelicpolghiv@t-online.hu címre, vagy
levélküldeményként legkésõbb fenti napon postára adva a Tengelici Polgármesteri
Hivatalhoz ( 7054. Tengelic Rákóczi u.11.) címezve borítékban juttassák el.
A fenti módon és határidõben megküldött kérdésekre és javaslatokra haladéktalanul, de
legkésõbb tizenöt napon belül választ adunk.

Gáncs István polgármester

Felhívás 
javaslattételre

Tengelic Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete javaslattételi
felhívást tesz közzé „Tengelic Köz-
ségért” kitüntetõ cím 2021. évi
adományozására. A cím adományo-
zására javaslatot tehetnek a képvi-
selõ-testület tagjai, a községben
mûködõ társadalmi szervezetek,
egyesületek, közösségek, gazdasá-
gi szervezetek, bármely tengelici
lakos.

„Tengelic Községért” kitüntetõ
cím adományozható azon szemé-
lyeknek, szervezeteknek, akik a
község fejlesztésében az egész-
ségügyi, kulturális, mûvészeti, ok-
tatási, sport és társadalmi, gazda-
sági életében, annak bármely ágá-
ban kiemelkedõen hasznos, meg-
becsülést kiváltó tevékenységet
végeztek és ennek révén a község
értékét növelõ maradandó ered-
ményeket értek el. 

A kitüntetõ cím posztumusz el-
ismerésként is adományozható,
amennyiben az elismerésre érde-
mes személy a kitüntetõ cím ala-
pítása óta eltelt idõszakban hunyt
el. Különösen indokolt esetben a
képviselõ-testület ezen szabály
mellõzésével is hozhat döntést a
posztumusz cím odaítélésérõl.

Az írásba foglalt javaslatokat
2021. január 31. napjáig kell a
Képviselõ-testületnek címezve a
Polgármesterhez benyújtani.

A kitüntetési javaslatnak tartal-
maznia kell a személy (szervezet)
adatain kívül a személynek (szer-
vezetnek) a javaslat alapjául szol-
gáló tevékenységének bemutatá-
sát.

Az elõkészítés és döntés során
csak a kezdeményezésre megje-
lölt határidõig beérkezett és az is-
mertetett feltételeknek megfelelõ
javaslatok vehetõk figyelembe.

Tengelic, 2020. november 23.

Gáncs István polgármester

HÍRES EMBEREK 
MONDTÁK…

"Igazi lelkünket, akárcsak az ün-
neplõ ruhánkat gondosan õriz-
zük meg, hogy tiszta legyen az
ünnepekre." József Attila

"Ez a hónap az ünnep. Mintha
mindig harangoznának, nagyon
messze a köd és a hó fátylai mö-
gött"

Márai Sándor

"Az élet ünnepnapok nélkül: hosz-
szú út vendégfogadó nélkül."

Démokritosz

Megvalósult beruházás Összeg (eFt)

Járdafelújítás (Petõfi u., Rákóczi u., Kossuth u., Csiki u., Kolozsvári u.) JETA- pályázat   45.354
önrész: 4.535

Általános iskola napelemes rendszer 14.846

Magyar Falu Program orvosi eszközök beszerzése 2.926

Magyar Falu Program óvoda fejlesztés 12.746

Magyar Falu Program óvoda udvar játszótéri eszközök beszerzése 4.999

Bölcsõdei férõhelyek kialakítása és bõvítése 93.193

Tengelic-Szõlõhegy szennyvízelvezetése 489.251

Tengelic-Szõlõhegyi temetõben közvilágítási lámpatestek felszerelése, 
valamint locsolóvíz vezeték kiépítése 628

Tengelicen, illetve Tengelic-Szõlõhegyen közterületi bútorok kihelyezése 604



2020. december, 3. oldal Tengelic

TT EE II TT
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

ROSATOM kiállítás Tengelicen
Paks után a vándorkiállítás második állomásaként 2020. november 5-én Ten-
gelicre érkezett a ROSATOM „Atomkor – 75 év az emberek szolgálatában”
címû kiállítása az orosz atomenergetikai ipar fennállásának évfordulója al-
kalmából. 
A 11 órakor kezdõdõ megnyitón Gáncs István polgármester bevezetõjében
annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a lakosság megismerje az orosz ener-
getikai ipart, hiszen sok tengelici dolgozik a paksi atomerõmûben és ez így
lesz az atomerõmû bõvítésének II. kiépítése során is. Kóti Lóránt, a
ROSATOM magyarországi irodájának kommunikációs vezetõje a kiállítás
bemutatásaként azt a 75 éve tartó fejlõdést hangsúlyozta, melynek során az
orosz atomenergetikai ipar eljutott az elsõ atomerõmûtõl odáig, hogy mára
az alacsony karbonkibocsátású energiatermelés globálisan meghatározó
szereplõjévé vált. A látványos térhatású képtechnikának köszönhetõen plasz-
tikusan láthatóak voltak az orosz atomenergetikai ipar eredményei. A felvé-
teleken szerepeltek a Paks II. Atomerõmû referenciájául szolgáló, már mû-
ködõ oroszországi atomerõmûvek is. Külön kiemelte a kiállítás címében a
szolgálat szót. „Ezen annak a sok dolognak az összességét értjük, amit az
atomenergia nyújt az emberiség számára. A békés célú atomenergia bizto-
sítja a fényt, a fûtést és a kényelmet az otthonokban…,” – fogalmazott.
A bevezetõt követõen Hárfás Zsolt energetikai mérnök, az Atombiztos blog
szerzõje tartott tárlatvezetést az megnyitó résztvevõinek, elsõsorban a Ten-
gelici Általános Iskola 7-8. osztályos tanulóinak, akik kihelyezett fizika óra
keretében nézték végig a kiállítást. 
A szabadtéri kiállítást 1 héten keresztül láthatta a lakosság, majd Tengelic
után a kiállítás Kalocsára költözött.

Tengelic Község Polgármestere
A Kormány által a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszély-
helyzetre tekintettel a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján Tengelic Község Önkormányza-
ta Képviselõ-testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva, a képviselõk véle-
ményének elõzetes kikérése után 2020. november 17-én az alábbi napi-

rendekben hozott döntést

Tengelic Község Polgármestere módosította az önkormányzat 2020. évi
költségvetésrõl szóló rendeletét. A módosítás elsõsorban a központi támo-
gatások átvezetését tartalmazza. A bevételi és kiadási fõösszegek
1.231.1456.- Ft-tal, 544.436.865.- Ft-ra emelkedtek.
Polgármester Úr megalkotta a közterületen történõ szeszesital-fogyasztás
szabályairól szóló önkormányzati rendeletet, mely 2020. november 23. nap-
ján lép hatályba. A rendelet értelmében néhány esetet kivéve – pl: minden
év elsõ és utolsó napja, vendéglátó egység kitelepülési területén
közterülethasználati engedély mellett vagy bejelentett alkalmi rendezvé-
nyek idején, községi vagy civil szervezetek rendezvényei területén – Ten-
gelic teljes közigazgatási területén tilos a közterületen szeszes italt fogyasz-
tani. A rendelkezést megsértõ szabálysértést követ el, s a rendõrség, mint
szabálysértési hatóság eljárhat vele szemben.
Elfogadásra került az önkormányzat 2020. I-III. negyedéves gazdálkodásá-
ról szóló, valamint az önkormányzati hátralékokról szóló tájékoztató. A be-
vételek 96%-ban, a mûködési kiadások 54%-ban, a felújítási, felhalmozási ki-
adások 55%-ban teljesültek 2020. szeptember 30-ig.

(Folytatás a 4. oldalon)

Hagyományainkat folytatva emlékfát ültetett a 7.
osztály. Tavasszal, az iskolabezárás miatt elma-
radt faültetésre idén novemberben került sor.
Az iskola elõkertjében egy olyan almafacsemete
került a földbe, melyet a Nemzeti Biodiverzitás
és Génmegõrzõ Központ pályázatán, a Kárpát-
medencében régóta termesztett gyümölcsfajták
megõrzésére irányuló program keretében nyer-
tünk el.

A járványhelyzet miatt szerényebb keretek kö-
zött, több közösségi elemét – mint például a lám-
pás felvonulás - nélkülözõ programot jelentett az
osztálykeretben november végén lebonyolított
hagyományos Nemzetiségek és kultúrák hete.

Szijártó József tagintézmény vezetõ

Iskolai hírek 
2020. november
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ORVOSI
RENDELÕ

PETÕFI
SÁNDOR
FALUHÁZ

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

NYITVA TTARTÁS

2020. sszeptember 11-ttõl 
visszavonásig:

Az intézmény az alábbi
események, programok
alkalmával lehet nyitva:

iskolai tevékenység
szakkörök

zeneoktatás
civil szervezetek gyûlései 

(elõre egyeztetve a
mûvelõdésszervezõvel) 
Vasárnap:    Szünnap

Elérhetõségek:
Pámer Ildikó

06-30/9964130.
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu

facebook.com/faluhaztengelic
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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 T-Szõlõhegyen
Szerda          08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Kedd 08:00 – 10:00

A rendelés csak idõpont
egyeztetéssel a 74/432-200
telefonszámon vehetõ igény-
be. A mobil telefonszám csak
sürgõs esetben és akut légúti

betegség esetén hívható!

FFOOGGOORRVVOOSS
Tengelic, Rákóczi u. 8.

szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:

kedd: 114:00-116:00 óóra
Csak elõzetes idõpont egyez-

tetéssel

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 10:00 – 12:00

Iskolaorvosi rrendelés
Nincs

Belgyógyászati sszakrendelés
Nincs

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).

Tengelic Község Polgármestere
a Kormány által a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirde-
tett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemrõl és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva, a képviselõk véle-

ményének elõzetes kikérése után
(Folytatás a 3. oldalról)

Az önkormányzati hátralékok az alábbiak szerint alakultak a
2020.11.03-ai idõpont szerint:

Adók

Magánszemélyek kommunális adója 2.223.359.- Ft
Iparûzési adó 3.651.776.- Ft
Gépjármûadó 2.183.149.- Ft
Késedelmi pótlék 689.006.- Ft
Bírság 80.340.- Ft
Talajterhelési díj 1.494.819.- Ft

Egyéb hátralék

étkezési térítési díj, bérleti díj  3.455.136.- Ft

Összesen 13.777.585.- Ft

Polgármester Úr határozattal elfogadta a 2019. évi adóigazgatá-
si feladatokról szóló beszámolót. A beszámoló részletezi az adók-
kal, a földkifüggesztésekkel, a hátralékokkal kapcsolatos felada-
tokat érintve a 2020-as évben a koronavírus okozta, helyi adók-
kal kapcsolatos változásokat is (gépjármûadó, idegenforgalmi
adó elvonása).
Az önkormányzat tulajdonában lévõ mezõgazdasági hasznosí-
tású ingatlanok haszonbérleti díjait utoljára 2017. január 1. nap-
jától állapította meg a képviselõ-testület.  Az elmúlt években fo-
lyamatosan emelkedtek a haszonbérleti díjak, így indokolttá
vált az önkormányzati szántók esetében is a bérleti díjak eme-
lése. Erre tekintettel Polgármester Úr úgy határozott, hogy a kül-
területi szántók haszonbérét 2021. évtõl évi 90.000.- Ft/ha ösz-
szegben állapítja meg, a belterületi mezõgazdasági hasznosítá-
sú ingatlanok bérleti díja továbbra is 5,5.- Ft/ m2 marad.
További 5 évre meghosszabbításra kerül az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ 0427 hrsz-ú szántóra vonatkozó, a Homológia
Kft. haszonbérlõvel 2015-ben megkötött haszonbérleti szerzõ-
dés, melynek fizetendõ bérleti díja évi 90.000.- Ft/ha lesz.
Polgármester Úr felülvizsgálta a temetõi szolgáltatási díjakat és
úgy döntött, hogy mind a temetési helyek díjait, mind a hûtõ-
tároló díját 2021-ben változatlanul hagyja.
Az önkormányzatoknak a  településképi eljárások és a telepü-
lésrendezési tervek módosítása esetén a szakmai felügyelet el-
látásával települési fõépítészt kell megbízni. Tengelic esetében
a 2020-as évben Béres Gábor településmérnökkel szerzõdtünk
a fenti feladatok ellátására. Béres Gábor vállalja a feladatok ellá-
tását 2021. évben is. Erre tekintettel Polgármester Úr megbíz-
ta Béres Gábort a települési fõépítészi feladatok ellátásával 2021.
évre 400.000.- Ft megbízási díj ellenében.
Módosításra került a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Tár-
sulási Megállapodása, mely módosítás érintette a társulási ta-
nács alakuló ülésével, a tagok pénzügyi hozzájárulásával és a tár-
sulási megállapodás módosításával kapcsolatos rendelkezése-
ket.
Végül döntés született a településrendezési terv, ezen belül a
szerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításáról. A mó-
dosítást helyi vállalkozó kezdeményezte, aki gyümölcsfeldolgo-
zó üzemet szeretne létesíteni Tengelicen.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu

Tolnai Lászlóné jegyzõ

ÜGYVÉDI 
FOGADÓÓRA

Dr. Horváth Miklós ügyvéd
a veszélyhelyzet ideje alatt
személyes ügyfélszolgálatot
nem tart, de szükség esetén
telefonon az ügyfelek ren-
delkezésére áll. 
Tel.: 06-30/237-4066


