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10 éves a faluház

1100 éévv 
több sszáz kképen
A Faluház felújításának 10. évfordulójára 

készült kiállítás megtekintésére invitáljuk Önöket.


Ido"pont: 2021. február 10-24.
A kiállítás rendhagyó, hiszen 

a helyszínt a kkatolikus ttemplom kkerítése biztosítja
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A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintõ hatásá-
nak enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekrõl
szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis-
és középvállalkozásnak minõsülõ vállalkozónak a 2021. év-
ben, az adott elõleg-fizetési idõpontban esedékes – a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerint
bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet sze-
rinti adómértékkel bevallandó – adóelõleg 50 százalékát kell
az egyes esedékességi idõpontokban megfizetni, ha erre vo-
natkozóan nyilatkozatot tesznek.

Ahhoz tehát, hogy a vállalkozó a 2021. évben csak az adó-
elõleg 50%-ának megfizetését lehetõvé tevõ „adókönnyítés-
re” jogosult legyen az is szükséges, hogy az annak feltételéül
szolgáló, február 25-ig benyújtandó nyilatkozatot elektroni-
kusan nyújtsa be a NAV számára. Az az adóalany (ideértve
az õstermelõket is), aki ezt az adókönnyítést igénybe
kívánja venni, de nem rendelkezik elektronikus kap-
csolattartási elérhetõséggel ezen idõpontig ezt ki kell,
hogy alakítsa.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatósá-

gon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és
vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyom-
tatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján Tengelic Község önkormányzati adó-
hatóság a vállalkozó iparûzési adóelõleg-kötelezettsége ösz-
szegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 2021. évben végzõdõ adóévben azon, a Htv. szerin-
ti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és kö-
zépvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló
204. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: KKV törvény)
szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minõsítés
feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) be-
kezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel
vagy mérlegfõösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd
forint, a helyi iparûzési adó mértéke 1 százalék, mivel
Tengelicen a 2021. évben végzõdõ adóévben alkalma-
zandó önkormányzati rendeletben megállapított adó-
mérték egyébként 2 százalék.

Részletekrõl majd a NAV honlapján www.nav.gov.hu tájé-
kozódhatnak a vállalkozók.

KÖZÉRDEKÛ
Tájékoztatás a mikro-, és középvállalkozásnak minõsülõ vállalkozónak 

a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelõleg csökkentés lehetõségérõl

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018.
évi CI. törvény rendelkezései szerint Ma-
gyarország területén 2021. május 1. és jú-
nius 28. között a természetes személyek-
rõl és a lakásokról nép-és lakásszámlálást
kell tartani a 2021. május 1-jén 0 órakor
fennálló állapot alapulvételével.

A népszámlálás három idõszakra ta-
golódik:
1. 2021. május 1. és 2021. május 16. kö-

zött az adatszolgáltatók az interneten
keresztül, önállóan tölthetik ki a nép-
számlálási kérdõíveket

2. 2021. május 17. és 2021. június 20. kö-
zött az adatszolgáltatás már csak a
számlálóbiztosok közremûködésével,
személyes interjúk által teljesíthetõ

3. 2021. június 2. és 2021. június 28-a
között pótösszeírásra kerül sor
A népszámlálás terepen történõ adat-

gyûjtési tevékenységét a számlálóbiztos-
ok látják el. 

A számlálóbiztos feladata a megadott
körzetbe tartozó címek felkeresése, azo-
kon a kérdõív adatainak kikérdezése. A
számlálóbiztosoknak a terepmunka so-
rán kb. 200 címen kell címellenõrzést
végeznie és kb. 130-150 címen kérdõ-
ívet kitöltenie. Az összeírás elektroniku-
san történik, a KSH által biztosított
tableten.

Azok érdeklõdésére számítunk, akik
számára nem okoz gondot az általunk
biztosított tablet kezelése, van e-mail cí-
mük, legalább középfokú végzettséggel
rendelkeznek, jó a kommunikációs ké-
pességük, a munka elvégzéséhez megfe-
lelõ szabadidõvel rendelkeznek, hajlan-
dóak a hétvégi munkavégzésre is, és ké-
szek a felvétel indulása elõtt egy elõre

megadott idõpontban, tantermi oktatá-
son, illetve e-learning felkészítésen részt
venni.

Sikeres vizsga esetén a számlálóbizto-
sokat megbízási szerzõdéssel foglalkoz-
tatjuk. A számlálóbiztos munkadíja az
alábbiak szerint alakul: 1 cím ellenõrzé-
se 204.- Ft, 1 lakás összeírása 300.- Ft, 1
személy összeírása 525.- Ft. 

A jelentkezésre 2021. március 10-
ig van lehetõség. Jelentkezni lehet sze-
mélyesen a Tengelici Polgármesteri Hi-
vatalban (Tengelic Rákóczi u. 11.), tele-
fonon a 74/432-122-es telefonszámon,
illetve a tengelicpolghiv@t-online.hu e-
mail címen. 

A számlálóbiztosokat Tengelic Köz-
ség Jegyzõje, mint helyi népszámlálási
felelõs választja ki.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Népszámlálási számlálóbiztosok (összeírók) toborzása

KÉPVISELÕI ÉVÉRTÉKELÕK – 2020.
Kajsza Béla képviselõ, alpolgármester – A 2020. évi képviselõi munkámat, illetve munkánkat, nagyban megváltoztatta a vi-
lágjárvány, mely nem csak képviselõként, hanem magánemberként is egy új élethelyzetet teremtett számomra is. A járvány hely-
zetet kezelõ korlátozások nagyban befolyásolták a képviselõ-testület munkáját, személyes ülésezésekre nem volt mód, de Polgár-
mester Úrral egyeztetve közös döntéseket hoztunk, biztosítva ezzel a település zavartalan mûködését. Képviselõi tevékenysége-
men belül, alpolgármesterként azonban, legfontosabb feladatom elsõsorban a Polgármester Úr helyettesítése távollétében, illet-
ve, ha más elfoglaltsága van. Ennek teljességgel eleget tettem, ebben rendhagyó évben is. Az év kezdetén még megtartható tes-
tületi üléseken részt vettem, javaslataimmal segítve a döntéseket.

A Polgármesteri Hivatal mûködéséhez szükséges adminisztrációs feladatokkal kapcsolatban a hivatal dolgozóival együttmû-
ködtem, rendelkezésükre álltam.

Elõzõ évekhez hasonlóan, továbbra is aktív része vagyok a településen mûködõ polgárõrségnek, mely ebben az évben külö-
nösen fontos feladatot kapott, az állampolgárok ellenõrzésével, a korlátozások betartatására. Szakmai ismereteimmel továbbra
is segítettem a lovas polgárõrök munkáját. 

Munkámra és segítségemre 2021. évben is és az egész önkormányzati ciklusom alatt, mind a Polgármester Úr, mind a Képvi-
selõ társaim és a Polgármesteri Hivatal dolgozói, bármikor számíthatnak.



2021. február, 3. oldal Tengelic

Juhász Gyula
Tavaszvárás

A déli szélben lehunyom szemem
És gyöngyvirágok szagát érezem.
Az esti égen violás a szín
És kikeletben járnak álmaim.

A hó alól már dobban boldogan
A föld nagy szíve s csöndesen fogan
A csíra, melybõl új élet terem
S bimbók bomolnak majd szûz réteken.

Az örök nap még bágyadtan ragyog,
De tavaszosok már a csillagok
S az éjszakában zizzenõ neszek,
Egy új világ susogja már: leszek!

A földre fekszem, hallgatom szívét,
Az égre nézek, kémlelem színét,
Ég, föld között angyali üzenet
Hirdeti a jövendõ életet.

Mert boldog ige ez és szent igaz
És örök törvény és áldott vigasz,
Hogy gyõz az élet, duzzad és dagad
S elönti mind az ócska gátakat!

HÍRES EMBEREK MONDTÁK
„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…
Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van
valamilyen öröme.
Neveld rá a szemed, hogy meglássa azt.”

Wass Albert

„Azt a keveset, amit meg tudunk tenni, szeretettel, jósággal te-
gyük is meg.”

Böjte Csaba

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis
mi vagyunk felelõsek.

Az élet csak akkor nyújt boldogságot, ha te magad akarod. Az élet
csak teret és idõt kínál, melyet neked kell kitöltened.

Paolo Coelho (brazil író)
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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

IMPRESSZUM
Tengelici Hírmondó Kiadja: Tengelic Község Önkormányzata 

A kiadásért felel Gáncs István polgármester, szerkeszti: Bátainé Réti Márta.

A szerkesztőség címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. • E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu. 

Tördelés: Árki Attila• Nyomtatás: Böcz Nyomda Kft. Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor. ISSN 2559-9232

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
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 

egyeztetéssel

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 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

2021. január hónapban az alábbi döntéseket hozta:

Polgármester Úr arról döntött, hogy támogatási kérelmet nyújt
be az önkormányzat a Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapít-
ványhoz a Szolgáltatóház napelemes rendszerének kiépítésére.
A beruházás teljes összege 6.717.135.- Ft, ebbõl az önkormány-
zat önrésze 335.857.- Ft. A támogatási igény beadási határideje
2021.01.29. 
Határozat született a Mézeskalács Óvoda többcélú intézménnyé
(óvoda-mini bölcsõde) történõ átszervezésérõl, az óvoda alapí-
tó okiratának módosításáról. Az átszervezést támogatja az óvo-
da alkalmazotti közössége és a szülõi közösség is. Ennek értel-
mében 2021. augusztus 1. napjától megkezdõdik a bölcsõdei el-
látás is a településen. A bölcsõdére vonatkozó használatbavéte-
li engedély már megérkezett, az alapító okirat módosítását kö-
vetõen a mûködési engedélyt kell még megkérni a Tolna Me-
gyei Kormányhivataltól.
Törvényességi felhívásra felülvizsgálatra és módosításra került
a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek el-
mulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló önkormányzati ren-
delet, és a közterületekrõl szóló önkormányzati rendelet. A mó-
dosítások elsõsorban a magasabb szintû jogszabályoknak való
megfelelést szolgálják.
Végül Polgármester Úr úgy döntött, hogy a 2021. évi Közpon-
ti Nukleáris Pénzügyi Alapból Mûködési költségekhez történõ
hozzájárulás címén 11.765.460.- Ft-ot igényel, ami megegyezik
az elõzõ évi támogatás összegével.
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

SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
(papír, mûanyag, fém)

Február 4. és március 4. Zöldhulladék elszállítás legközelebb
április hónapban lesz. 

ZÖLDHULLADÉK ÉGETÉSI TILALOM
Az Önkormányzat közigazgatási területén a helyi rendelkezé-
sek értelmében 2021. január 1-tõl zöldhulladék égetésére
nincs mód. A rendelet megsértése jogkövetkezményt von ma-
ga után.

HUMOR KORONAVÍRUS IDEJÉN
– Õsi karantén közmondás: „Könnyû annak, aki a saját házas-

társát szereti”.
– Új probléma jelent meg a nõknél: Van mit felvenni, de nincs

hová.
– A távoktatás kapcsán a szülõk számára most kiderül, hogy

minden igaz volt, amit a szülõin hallottak.
– Sorozatfüggõ vagyok, de már alig várom az Operatív Törzs

évadzáró epizódját.

10 ÉVES A
FALUHÁZ

JUBILEUMI 
FOTOKIÁLLÍTÁS 

(Részletek az 1. oldalon)


