
TARTALOMBÓL:

2021. január

Adóváltozások ❖ Képviselõi évértékelõk ❖ Polgármesteri döntések

Székely Újévi
Köszöntõ

Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket,
Éhezõknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Pulyát asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.

Istenhitet a pogánynak,
Hû szeretõt a leánynak,
Szép idõben jó vetést,
Szomorúknak feledést.

Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfénybõl is öleget.

Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót
Isten adjon minden jót!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
GÉPJÁRMÛADÓ AZ ÁLLAMI ADÓ- ÉS VÁMHATÓSÁG HATÁSKÖRÉBE KERÜL

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény alapján a belföldi gép-
jármûvekkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétõl már az állami adó-
és vámhatóság (NAV) látja el.

A befolyó teljes gépjármûadó bevétel a központi költségvetést illeti meg. A 2020. de-
cember 31-ig fennálló gépjármûadó tartozásokat az önkormányzati adóhatóság számlá-
jára kell megfizetni (Gépjármûadó beszedési számlaszám: 70600085-11105381).

Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság
számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármû forgalmi rendszá-
máról és a gépjármû üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a
mentesség jogcímérõl, így ezekrõl az adózóknak külön bejelentést nem kell tenni-
ük.

Az adóelõírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtõl az állami adóhatóság kül-
di meg az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk, majd az állami adó-
és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetõk.

VÁLTOZIK A HELYI IPARÛZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK 
SZABÁLYA 2021. JANUÁR 1-TÕL

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek ha-
tálybalépését követõen (2021. 01. 01-tõl) az adózó a helyi iparûzési adóról szóló adó-
bevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenõrzéssel való
helyesbítést – kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóható-
ság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján
https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban fellelhetõk.

Az e-önkormányzat portál helyi iparûzési adó ûrlapjai központilag visszavonásra ke-
rülnek. 

Kizárólag – egyéni vállalkozónak nem minõsülõ – magánszemély (vállalkozó) nyújthat-
ja be bevallását papíralapú iparûzési adóbevallási nyomtatványon. Amennyiben a magán-
személy vállalkozó a papíralapú bevallást választja, akkor azt az önkormányzati adóható-
ságnál nyújthatja be.

Fontos, hogy maga az iparûzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az ön-
kormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell
változatlanul megtenni (Helyi iparûzési adó beszedési számlaszám: 70600085-11105271).

Lakossági felhívás házszámtábla kihelyezésére

Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testületének "a közterületek elnevezésérõl, va-
lamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapí-
tás szabályairól" szóló 8/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet)
2013. május 1-jén lépett hatályba.

A Rendelet 6. §-a szerint az ingatlanokat házszámmal kell ellátni.
Az ingatlan házszámtáblával történõ ellátásáról, annak szükség szerinti pótlásáról, cse-

réjérõl az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
Tengelic településen - elsõsorban egyes külterületeken - jelenleg is problémát jelent sok

esetben az ingatlanok beazonosítása a házszámok hiányos, nem megfelelõ, nem kellõkép-
pen látható feltüntetése miatt. Több ingatlanon egyáltalán nincsenek házszámtáblák. A ki-
alakult állapotok megnehezítik a betegszállítók, postai kézbesítõk, mentõk, rendõrség,
tûzoltók és a közszolgáltatók munkáját.

Kérjük a lakosságot, hogy a Rendelet szerint a házszámtáblák szükség szerinti pótlásá-
ról, kihelyezésérõl gondoskodjanak.

Aki a házszámtábla beszerzését, közterületrõl jól látható módon történõ elhelyezését,
cseréjét, pótlását elmulasztja Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a
közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezmé-
nyeirõl szóló 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján megsérti a közösségi
együttélés szabályait, s ellene hatósági eljárás kezdeményezhetõ. 

Tolnai Lászlóné jegyzõ
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„Fehér hajú, hószakállú Mikulás apóka,
ablakba tett cipellõket nézegeti sorba:
Hopp!...Hát ez mi? Hogy kerülhet 
Miska ablakába 42-es férficipõ? Így megnõtt a lába?
Megállj, Miska! Csalafinta kópé vagy, barátom!
Édesapa cipõjével csapnál be, úgy látom!”
(Póker együttes)

A naptár nem vár, megjött idén is, de rendkívüli idõkben a Mi-
kulás sem lehet hagyományos. El kellett fogadjuk, hogy a vírus
ellen õ is védekezik, így a történelemben elõször, az osztályo-
kat végig látogató Télapó szerkója is az elõírások szerint kiegé-
szült.

Az ilyenkor szokásos izgalom, a köszöntõ versek, dalok, az
intelmek és fogadalmak sem maradtak el, ahogyan a maszk
alatt rejtõzõ „munkatárs” kilétérõl szóló találgatások sem.

Részletek a Mikulás harmadikosoknak írt levelébõl:

„Bár sok dolgom akad az évnek ebben a szakaszában,
idén az ajándékok mellett mindenképp szerettem volna
egy levéllel is meglepni benneteket.

Tudom, ez az év sok nehézséget tartogatott számotok-
ra és a vírushelyzet is megnehezítette a mindennapjaito-
kat. Láttam, hogy milyen ügyesen helytálltatok a karan-
tén idõszak alatt, pedig nem lehetett könnyû a barátok
és társak nélkül. Biztos vagyok benne, hogy sokszor un-
játok már a gyakori kézmosást is. Ho-ho-hó… és az
online oktatás sem volt piskóta, igaz?

Tudnotok kell, hogy nagyon büszke vagyok rátok! Sok-
szor kukucskáltam be a varázslatos messzelátómmal
hozzátok. Láttam, ha olykor nem is fogadtatok szót, az
esetek többségében jó gyerekek voltatok, és kedvesek vol-
tatok másokkal.

Rengeteg szeretet árad felétek. Engedjétek magatok-
hoz szüleitek, nagyszüleitek, tanítóitok, barátaitok, kis
társaitok szeretetét, mert ezzel egyre csak gazdagab-
bak, értékesebbek lesztek. És valóban, ti is egyre többet
adhattok belõle másoknak. 

Sajnos a Mackie zárva volt, amikor pakoltuk az aján-
dékokat, így a sajtburger elmaradt, az almát pedig meg-
dézsmálták a rénszarvasok, de így is teli a puttonyom.
Remélem, örültök az ajándékoknak! Vigyázzatok maga-
tokra! Jövõre újra találkozunk!

Ho-ho-ho-ho-hoooo: a MIKULÁS”

Ezúton is köszönjük a 3T ajándékcsomagját, melyet an-
nak ellenére is várakozással és örömmel fogadtak a gyere-
kek, hogy nem a megszokott körülmények között, hanem
az iskolában vehették át azokat.

Nagy örömünkre, mintegy karácsonyi tankerületi ajándékként
elkészült a két épületet összekötõ fedett átjáró. Régi tervünk
válhatott valóra, melynek révén immáron az iskola egyik legfor-
galmasabb részén, ha esik, ha fúj, tetõ van a fejünk felett.

"Harang csendül, ének zendül…"

A téli szünetet megelõzõ nap iskolai hagyományaink sze-
rint az ünnepvárásról, a játszóházi ajándékkészítésrõl szólt. 
A Felnövekvõ Nemzedékért Alapítvány támogatásával idén
is valamennyi tanuló ajándékcsomagot vihetett haza a nap
végén.

 

BÚÉK

Szijártó József
tagintézmény 

vezetõ

December 12-én, szombaton egészségnapot tartottunk. Az osztá-
lyok többsége, készülve a karácsonyra mézeskalácsot készített. A
felsõben Kõrösi-Bölcsföldi Eszter védõnõ tartott a vírus elleni vé-
dekezésrõl elõadást.

Iskolai hírek – 2021 január
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KÉPVISELÕI ÉVÉRTÉKELÕK - 2020.
Szijártó József képviselõ, a Pénzügyi Bizottság elnöke – Az Önök megtisztelõ bizalmából a 2019-es választást követõen,
immár 1998 óta, hatodik ciklusban lehetek településünk képviselõje. Munkám alapjának mindig a településért érzett felelõssé-
get és a hitelességet tekintettem. A testületben végzett feladatom a pénzügyi bizottság elnökeként elsõdlegesen a pénzügyek, az
önkormányzat gazdálkodásának segítése. Háromtagú bizottságunk két új képviselõvel kiegészülve kezdte meg a munkát, akik-
kel folyamatosan véleményeztük, esetenként javaslatainkkal kiegészítettük a pénzügyi-gazdálkodási, adóügyi témakörben készült
elõterjesztéseket, figyelemmel kísértük a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonvál-
tozás alakulására, értékeltük az azt elõidézõ okokat, az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, egyszóval a község költségve-
tési rendeletének végrehajtását. Ugyanezt tettük a rendkívüli jogrend idején hozott polgármesteri intézkedéseket érintõen is,
melyeket ugyancsak véleményezhettük és egyetértõleg támogattuk.

A gátló tényezõk, a veszélyhelyzet ellenére örömmel és büszkén mondhatjuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan települé-
sünk pénzügyi helyzete stabil, gazdálkodása kiegyensúlyozott, feladatait hatékonyan látta el. Emellett olyan léptékû beruházá-
sok fejezõdtek be, melyek a mindennapokban befolyásolják a tengeliciek életminõségét, így például a település teljes belterü-
letére kiterjedõ járdaépítés, a jövõt jelentõ bölcsõdeépítés. Az iskolaépületekre telepített naperõmûvek lehetõséget biztosítot-
tak a fenntarthatóság, energiahatékonyság növelésére, melynek nyomán valamennyi tantermünkbe klímaberendezéseket sze-
reltek a tankerület beruházásaként. Kilenc évet követõen az önkormányzati iskolabusz szolgáltatás tankerületi fenntartással, sa-
ját busz forgalomba helyezésével indulhatott el szeptembertõl. Az iskolakép is megváltozott, hiszen a két iskolaépületet össze-
kötõ fedett átjáró létesült.

Mivel az önkormányzat nem fenntartója az iskolának, a testületben végzett munkámra, intézményvezetõként egyfajta össze-
kötõ kapocsként tekintek, hangsúlyozva, hogy az iskola nem csak helyét tekintve foglal el a település életében központi szere-
pet, de az állami átvételt követõen is változatlanul meghatározója a település jövõjének. Lényeges feladatomnak tartom a lakos-
ság tájékoztatását, azoknak a folyamatos fejlesztéseknek és eredményeknek a közzétételét, melyek közvetlen házunk tájáról ke-
rülnek be kisebb-nagyobb híradásként, állandó rovatként a Tengelici Hírmondó aktuális számaiba.

Egy eddig soha nem látott, soha nem tapasztalt helyzettel, vészhelyzettel néztünk szembe, mely mindannyiunknak a saját te-
rületén feladta a leckét, s hogy ezt a leckét hogyan sikerül megoldanunk, a jövõ év nagy kérdése lesz. Az önkormányzat és a te-
lepülés intézményei állták a sarat, így van miben bizakodnunk.

Megköszönve képviselõtársaimnak, a pénzügyi bizottság tagjainak munkáját a személyes és közös ügyeink szolgálatához a to-
vábbiakban is számítok az Önök észrevételeire, javaslataira, kéréseire, a további támogatásukra.

Budaváriné Balogh Boglárka képviselõ, a Pénzügyi Bizottság tagja – Az önkormányzati választások lezárulása után sen-
ki nem gondolta még, hogy milyen nehéz idõszak elé nézünk 2020-ban. Egy teljesen új/váratlan helyzet elé állított minket a sors,
mely rengeteg megoldandó problémát hozott magával.

Mivel elsõ ciklusomat töltöm (ráadásul egyedüli nõként jutottam be), így kellett egy kis idõ mire hozzászoktam a már bevált
rutinokhoz, mire "megértettem", hogyan is mûködik egy képviselõi testület. Ezúton is szeretném megköszönni a segítséget
Jegyzõ Asszonynak, Polgármester Úrnak és Képviselõtársaimnak is. 

Az ülések mindegyikén jelen voltam, és igyekeztem a döntéshozatalokban is tevékeny szerepet vállalni. A Pénzügyi Bizottság
tagjaként pedig próbáltam minél felkészültebben részt venni a döntéshozatalokban. Úgy gondolom, hogy a nehézségek ellené-
re is egy viszonylag sikeres évet zárhatunk.

Munkám révén folyamatosan kapcsolatban vagyok a lakosság nagy részével, és ennek köszönhetõen közvetlenebb képet al-
kothatok a faluban jelen lévõ gondokról is. Örömmel tölt el, hogy az itt élõk fel mertek keresni észrevételeikkel, kérdéseikkel,
hiszen mi õket képviseljük, értük dolgozunk. Ezeket a megkereséseket, javaslatokat pedig igyekszem folyamatosan továbbítani
az illetékesek felé.

„Következménye van mindannak, amit mondunk. Sõt annak is, amit nem.” (Szirtes Ági)
Köszönöm szépen eddigi bizalmukat, és 2021-ben is várom visszajelzéseiket, észrevételeiket! Egészségben és szeretetben

gazdag új esztendõt kívánok Önöknek és családtagjaiknak!

Csákvári Károly képviselõ, a Pénzügyi Bizottság tagja – Nehéz ezt az Évet értékelni a kialakult járványhelyzet miatt! Saj-
nos nem tudtunk rendszeresen összeülni, hogy megbeszéljük a dolgokat részletesen. Ezért levélben és telefonon tartottuk a kap-
csolatot. A 2020-as költségvetésünket a kormány átcsoportosította így új projektekbe nem gondolkodhattunk, de a folyamatban
lévõk befejezésre kerültek.

Bízom benne, hogy hamarosan véget ér a járvány és minden visszatér a régi kerékvágásba. Addig is türelmet és megértést ké-
rünk a lakosságtól. .

Bizakodóak vagyunk a jövõt tekintve. Kívánok mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket és jó egészséget.

Gáncs Tamás képviselõ, a Szociális Bizottság elnöke – Képviselõi munkám az elõzõ évekhez hasonlóan a 2020-as évben is
a 3 tagú Szociális Bizottság vezetése volt. Rendszerint havonta kétszer – elsõ és harmadik kedden – ülésezünk, de szükség sze-
rint rendkívüli üléseket is tartunk, így a rászorulók szinte azonnali segítséget kapnak. 

A bizottság tagjainak és a szociális ügyintézõnek ezúton is szeretném megköszönni a munkáját.
A bizottság részletes feladatait a helyi szociális rendelet és a helyi gyermekvédelmi támogatási rendszerrõl szóló rendelet ha-

tározza meg. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban is lehetõségünk volt a helyi intézménybe járó diákok iskolakezdéshez nyújtott tan-

szercsomag összeállítására és átadására.
Köszönöm megtisztelõ bizalmukat.

Bálint József képviselõ, a Szociális Bizottság tagja – Az
idei évben is a lehetõ legtöbbet próbált segíteni a Szociális bi-
zottság a segítségre szoruló település lakosságán.

Mint Tengelic-Szõlõhegy képviselõje örömmel számolha-
tok be arról, hogy megkezdõdött a faluban a várva várt
szennyvízcsatorna kivitelezése. Megvalósult a temetõben a
térvilágítás és egy közintézmény tetõcseréje. A település la-
kóival való beszélgetésbõl próbálom kiszûrni mire lenne
szükség és megpróbáljuk megtalálni a megoldást.
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SÁNDOR
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7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650

NYITVA TARTÁS

2020. szeptember 1-tõl 
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
Dr. Dömötör Zita

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

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Rendelési idõ:
Tengelic

Hétfõ 09:00 – 15:00
Szerda 08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:30

Tengelic-Szõlõhegy

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!

FOGORVOS
Tengelic, Rákóczi u. 8.

szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:

kedd: 14:00-16:00 óra
Csak elõzetes idõpont egyez-

tetéssel

Csecsemõ tanácsadás

Kedd 10:00 – 12:00

Iskolaorvosi rendelés
Nincs

Belgyógyászati szakrendelés
Nincs

Házigondozó

Müller Tamásné (06-30/509-
8577) és Kutlák Szilvia

(06-20/492-4450)

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva tartás: 

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, Tolnai u. 2. sz.
Telefon: 75/410-222.

Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).

CSENDES ÉJ,
CSENDES

KARÁCSONY…

Tengelic Község Polgármestere
a Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihir-
detett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemrõl és

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján Tengelic Község Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva, a képviselõk vé-
leményének elõzetes kikérése után 2020. december 1-jén

és december 15-én az alábbi napirendekben hozott döntést:

1. Tengelic Község Polgármestere megalkotta a polgármesteri
hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõk 2021. évi illetményki-
egészítésérõl szóló önkormányzati rendeletet, melynek alap-
ján az elõzõ évekhez hasonlóan a köztisztviselõk az alapilletmé-
nyük 20 %-ának megfelelõ mértékû illetménykiegészítésre jo-
gosultak, valamint a köztisztviselõk 2021. évi illetményalapjáról
szóló önkormányzati rendeletet, amely szerint az illetményalap
2021-ben is 46.380.- Ft. 
Zöldhulladék égetésével kapcsolatos rendelkezéseket két ön-
kormányzati rendeletünk is tartalmaz. A köztisztaság védelmé-
rõl és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelezõ he-
lyi közszolgáltatásról szóló 11/2016. (VIII. 10.) önkormányzati
rendelet a zöldhulladék égetésének idõpontjait és módját hatá-
rozza meg, a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, vala-
mint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló
10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet pedig azt szankcionál-
ja, ha valaki a zöldhulladék égetésével kapcsolatos rendelkezé-
seket megsérti. Mindkét rendelet ezen tárgyú rendelkezései
2021. január 1. napjától hatályon kívül helyezésre kerülnek a két
rendelet módosításával. 
Elvi döntés született a Tengelici Mézeskalács Óvoda átszerve-
zésérõl többcélú óvoda-mini bölcsõdei intézmény létrehozásá-
ra. Ez a döntés képezi az átszervezéssel kapcsolatos vélemé-
nyeztetési eljárás alapját, ugyanis az óvoda alkalmazotti közös-
ségének és a szülõi munkaközösségnek is véleményeznie kell
az óvoda átszervezését.
Polgármester Úr határozattal elfogadta a 2020. évi szociális el-
látásokról – tanyagondnoki és a szociális étkeztetés – valamint
a közfoglalkoztatásról szóló beszámolókat. 
Dönteni kellett a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról, mivel 2021. január 1-jétõl Me-
dina település is csatlakozni szeretne a házi segítségnyújtás és
a jelzõrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatel-
látással a Társuláshoz.

2. Polgármester Úr módosította a helyi adókról szóló 17/2019.
(XI. 28.) önkormányzati rendeletet, mivel 2021. január 1. napjá-
tól megszüntetésre kerül az ideiglenes jelleggel végzett iparûzé-
si tevékenység adója, s a helyi rendeletben is hatályon kívül kell
helyezni az ideiglenes iparûzési adóra vonatkozó rendelkezést.
Elfogadásra került az önkormányzat 2021. évi belsõ ellenõrzési
terve, melynek tárgya a Polgármesteri Hivatal által mûködtetett
konyha gazdálkodási, pénzügyi tevékenységének ellenõrzése.
Minden év december 31-ig el kell fogadni a Képviselõ-testület
következõ évi munkatervét, mely meghatározza a napirende-
ket, a megtárgyalásuk várható idõpontját, az elõterjesztõt és a
meghívandók körét. Határozattal ez is elfogadásra került.
Kõrösi Gábor és Kõrösi-Csopák Vivien részére 200.000.- Ft ösz-
szegben sor került elsõ lakáshoz jutók vissza nem térítendõ tá-
mogatásának megállapítására.
Döntés született a község településrendezési terve 2. módosí-
tásának megindításáról, mely a Paks II. fejlesztéshez kapcsolód-
va Szõlõhegyen a sporttelepen szálláshelyek kialakítása céljából
– terület övezeti átsorolása miatt – szükséges.
Végül 2021. december 31. napjáig meghosszabbításra került
Székely Aranka és Csabai Imre lakásbérleti szerzõdésének, va-
lamint Szabó Zoltán lakáshasználati szerzõdésének idõtartama.

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


