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Munkatársat keresünk Képviselõk évértékelése Értéktár Bizottság felhívás Hulladékgyûjtõ edény tudnivalók

A Tengelici Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
hatósági, adóigazgatási ügyintézõ

munkakör betöltésére
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Helyi iparûzési adó, kommunális adó, idegenforgalmi adó területén, továbbá a talajterhe-
lési díj a mezõõri járulékkal kapcsolatos adóügyi feladatok intézése.
Adók megállapítása és kivetése, adóztatással kapcsolatos adminisztratív tevékenységek,
adatfeldolgozások. Adóhátralékok, adók módjára behajtandó köztartozások ügyintézése. 
A képviselõ-testület munkájának segítése adóügyben.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselõk jog-
állásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata az
irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvõképesség,
• büntetlen elõélet,
• középiskola/gimnázium, 29/2012. (III. 7.) Korm. rend. 1. mellékletének 19. pontjában
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Pályázathoz meghatározott végzettség, képesítés:
középfokú végzettség esetén: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai vég-
zettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézõi, informatikai, mûszaki, lo-
gisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 21. 
E-mailben a tengelicpolghiv@t-online.hu címen, személyesen a Polgármesteri Hiva-
tal titkárságán (7054. Tengelic, Rákóczi u. 11.) vagy postai úton 2022. február 21-ig. 
Szükség esetén személyes meghallgatásra is sor kerülhet.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázati kiírással kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ:
Tolnai Lászlóné jegyzõtõl a 06-74/432-122 telefonszámon hivatali munkaidõben.
A pályázatokat a www.kozigallas.gov.hu weboldalon 2022. február 4-én megjelenõ rész-
letes pályázati kiírás alapján kell benyújtani.

Tengelici Polgármesteri Hivatal

Farkas Árpád:
Újévköszöntõ

Szép vagy, mint a fehér fenyõ,
hótól tiszta, fátyolos,
szép menyasszony, újesztendõ,
békét, békességet hozz.

Ne légy te arannyal zengõ,
ezüst fénytõl mámoros,
búvópatak, újesztendõ,
békét, békességet hozz.

Bolyhos, szelíd bárányfelhõ,
mint a búza, mint a rozs,
kenyerünkhöz, újesztendõ,
békét, békességet hozz.

Jöjjön hozzánk el az erdõ,
mikor hideg záporoz,
pásztortüzes újesztendõ,
békét, békességet hozz.

Krumpliföldünk áldja esõ,
fû se legyen árva, rossz,
a házunkba, újesztendõ,
békét, békességet hozz.

Tisztaság légy és levegõ,
áldott hó álmainkhoz,
légy a hazánk, újesztendõ,
s békét, békességet hozz!
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Iskolai hírek – 2022. január
Valljuk meg õszintén, rég nem félnek már az iskolás gyerekek
a Mikulástól. A virgáccsal való ijesztgetés is csak azoknak szól,
akiknek kedve lenne letérni a helyes útról. De manapság ilye-
neket csak nagyítóval találunk. Mivel hozzánk csupa szorgos,
udvarias, kedves, jellemes és szellemes gyermekek járnak, hát
a fenyegetõ virgácsnak idén sem volt dolga.
A negyedikesek mûsorukkal fergeteges hangulatot, jókedvet
teremtettek az ajándékosztás elõtt. Vidám táncos, zenés elõ-
adásukba végig bevonták az alsó tagozatos közönséget. A hõn
áhított hóból aznap csak néhány hópehely hullott mutatóba,
így errõl is a szereplõk gondoskodtak, beterítve „hóval a szín-
padi” szõnyeget. Felkészítõjük Kolep Ingrid osztályfõnök volt.

Aki nem hiszi, járjon utána! Itt: 
https://www.youtube.com/watch?v=db7x5-CAINEA manók nagyon odafigyeltek, hogy csak a jó gyerekek kapjanak csomagot.

Vagy mégsem, hisz mind elfogyott?!

Négylábú bbarátok aaz eegészségnapon
Szerencsés ember-
nek mondhatja ma-
gát, aki mind szelle-
mileg, lelkileg, mind
fizikailag egészsé-
ges. A legtöbb em-
bertársunk csak ak-
kor érzi át igazán mások problémáit, gyöt-
relmeit, ha õ maga is megtapasztalja a
veszteséget. Számtalan szerencsétlensé-
get látunk a környezetünkben, nem is be-
szélve azok sorsáról, akik már születésük-
tõl akadályokkal küzdenek. A fogyatékos-
ságra ennek ellenére, többnyire csak
problémaként tekintünk. Úgy véljük a
szemléletformálásban, a sérült emberek
iránti elfogadásban, viszonyulásban az is-
kolának is teendõi vannak. Manapság a
fokozódó verbális agresszió, az internet
káros lelki hatásai is mind-mind újabb ki-
hívások elé állítják az iskolát.

Nehéz témát választottunk idei egész-
ségnapunknak, melynek fókuszában a
fogyatékkal élõk megsegítése, a lelki
egészséggondozás állt.

Mit jelenthet egy igazi négylábú barát,
társ a mindennapokban? Hogyan segít-
het kapaszkodókat találni egymástól el-
idegenítõ, zaklatott világunkban egy te-
rápiás kutya? Nos, erre hívtuk meg
problémaérzékenyítõ programunk köz-
remûködõjeként a szekszárdi Csigabiga

Mozgás- és képességfejlesztõ Alapít-
ványt, akik régóta foglalkoznak kutyate-
rápiával.

Az alapítvány vezetõje, Töttösiné Tö-
rõ Anita négylábú „munkatársai”: Felhõ,
Perec és Szeder már az elsõ pillanattól a
gyerekek kedvencei lettek és velük
együttesen olyan feladatokat oldottak
meg, mellyel mindenkinek örömet sze-
reztek.

Szijártó József tagintézmény vezetõ

Csengo"szó jjelezte éérkezését

Miki-Miki-MikMiki-Miki-Mikululás!!!ás!!!

A gyerekek nagy-nagy örömére a Mikulásnak most nem kellett otthon maradnia az Északi-
sarkon. Így történhetett, hogy december 6-án délután a Faluház elõtt vendégeskedett. A meg-
hívott különleges vendég nem érkezett üres kézzel, köszöntõje után közel 200 db ajándék-
csomagot osztott ki egyenként a gyermekeknek, akik közül van, aki félve, van, aki már bát-
rabban ment oda átvenni ajándékát. A legügyesebbek verssel, énekkel köszöntötték. Miku-
lás felolvasta a tengelici gyermekektõl kapott leveleket, dicsérte rajzaikat, szaloncukorral,
mandarinnal halmozta el õket, majd egy szép karácsonyi történetet is megosztott a hallga-
tósággal. Örülünk, hogy nem csak a gyermekek élték meg ezeket a közös pillanatokat, ha-
nem sok szülõ is elkísérte õket, így Mikulás érkezése egy emlékezetes családi program lett.
Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak és lelkes segítõinknek, akik hozzájárultak eh-
hez az igazán szép délutánhoz. Köszönet a szülõknek is, akik elhozták gyermekeiket, meg-
tisztelve és elismerve ezzel a szervezõk munkáját. 3T Civil Szervezet
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Kajsza Béla képviselõ, alpolgármester - Képviselõi tevékenységemen belül, alpolgármesterként, legfontosabb feladatom
elsõsorban a polgármester úr helyettesítése távollétében, illetve, ha más elfoglaltsága van, ezt ebben az évben is úgy gondolom
maradéktalanul megoldottam, Testületi üléseken rendszerességgel részt veszek, ha elháríthatatlan dolog ebben nem akadályoz
meg. Az idei évben is próbáltam javaslatokkal segíteni üléseken a testület döntéseit.

A polgármesteri hivatal mûködéséhez szükséges adminisztrációs feladatokkal kapcsolatban a hivatal dolgozóival együtt mûködök,
rendelkezésükre állok. Az elõzõ évhez hasonlóan, a 2021. év történéseit is nagy mértékben befolyásolta a járvány miatt kialakult
rendkívüli helyzet, ennek következtében máshogy alakult tevékenységünk, de ehhez igazodva láttam el feladataimat, hogy
zavartalan legyen a testület mûködése. Polgármester úrral ebben az évben is többször egyeztetve döntéseit, segítettem munkáját.
Munkámra és segítségemre 2022. évben is és az egész önkormányzati ciklusom alatt, mind a polgármester úr, mind a testületi
tag társaim és a Polgármesteri Hivatal dolgozói, bármikor számíthatnak.

Gáncs Tamás képviselõ, a Szociális Bizottság elnöke - Képviselõi munkám a 2021-es évben is a 3 tagú Szociális
Bizottság vezetése volt kiegészülve a vírus helyzet által generált egyedi adottsággokkal. Rendszerint havonta kétszer – elsõ és
harmadik kedden- tartottuk meg a bizottsági üléseket, amely sok estben telefonon történt meg az éppen aktuális vírushelyzet
figyelembevételével. A feladatainkat fokozott odafigyeléssel a családsegítõ és a szociális munkások segítségével végeztük. A vírus
helyzet során számtalan rendkívüli ülést is tartunk, így a rászorulók szinte azonnali segítséget kapnak. A bizottság tajainak 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 határozza meg. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2021-ben is lehetõségünk volt a helyi intézménybe járó diákok iskolakezdéshez nyújtott
tanszercsomag összeállítására és átadására. Köszönöm megtisztelõ bizalmukat.

Budaváriné Balogh Boglárka képviselõ, Pénzügyi Bizottsági tag – „Ha tudsz, segíts másokon. Ha nem, legalább
ne árts nekik.” (Dalai Láma)
A tavalyi, sok szempontból borzasztóan nehéz év után, sokan azt gondoltuk, hogy a következõ csak jobb lehet. Sajnos erre erõsen
rácáfolt 2021. Sok veszteség és tragédia ért bennünket, melyeket nem csak esetleges személyes érintettség miatt, hanem közösségi
szinten is nehéz volt feldolgozni. 

Csak remélni merem, hogy 2022 kizárólag jó dolgokat hozhat a világ és településünk számára is!

Több testületi megbeszélésünk is „online” zajlott (telefonon és e-mailben tartottuk a kapcsolatot), viszont a jelenléti ülések
mindegyikén ott voltam. Ahogy az eddigi években, így most is igyekeztem a döntéshozatalokban tevékeny szerepet vállalni. A
Pénzügyi Bizottság tagjaként pedig próbáltam minél felkészültebben részt venni ezeken a találkozásokon. A betervezett és
folyamatban lévõ beruházások teljesültek/teljesülnek folyamatosan.

Hatalmas segítség számomra, hogy munkám révén folyamatosan kapcsolatban vagyok a lakosság nagy részével, és ennek
köszönhetõen közvetlenebb képet alkothatok a faluban jelen lévõ gondokról is. A pandémiás helyzet ellenére is sikerült
észrevételeiket eljuttatniuk hozzám, így azokat továbbítani tudtam az illetékesek felé.

Ezentúl is várom megkereséseiket és javaslataikat, hogy együtt építhessük településünk jövõjét! Egészségben és szeretetben gazdag
új esztendõt kívánok Önöknek és családtagjaiknak!

Csákvári Károly képviselõ, Pénzügyi Bizottsági tag - Sajnos a 2021-es év is a korlátozások évének indult. Még a
pandémia árnyékolta be az év elejét, így a testületi ülések is interneten történtek. A kapcsolatot telefonon és e-mailben tartottuk
ennek ellenére a megkezdett beruházások folytatódtak és zökkenõmentesen ment a munka. Nyár elején kicsit enyhülni látszott
a vírushelyzet így már összeülhettünk a testületi üléseken. Két nagy beruházási projekt is megvalósult a mini bölcsõde és a
szõlõhegyi szennyvíz beruházása is. Közben a szõlõhegyi közút is felújításra került így még komfortosabb a település. Õszre ismét
visszatért a vírus így a testületi ülések ugyan nem maradtak el, de a közmeghallgatást sajnos nem mertük megkockáztatni, így
felkértük a lakosságot, hogy írásban mondják el észrevételeiket, gondolataikat, hogy hogyan lehetne még szebbé, jobbá, élhetõbbé
tenni településünk. Nagy örömünkre sok észrevétel, ötlet érkezett, amit feldolgozás után próbált is a Polgármester úr megválaszolni
és amit lehet meg is valósítani. Bízom benne, hogy a 2022-es év is legalább ilyen sikeres és eredményes lesz. 

Egészségben, eredményekben gazdag évet kívánok mindenkinek.

Bálint József képviselõ, Szociális Bizottsági tag - A 2021-es évben Tengelic-Szõlõhegy képviselõjeként örömmel
számolhatok be arról, hogy befejezõdött a szennyvíz kivitelezése, három utca új aszfaltot, a kultúrház nagyterme pedig új
padlózatot és nyílászárót kapott. 

A koronavírusos helyzet megnehezítette az emberek életét így a szõlõhegyiekét is. Többen vették fel velem a kapcsolatot, hogy
az adott helyzetre milyen szabályok érvényesek és én igyekeztem beszerezni az információkat. A közeljövõben is szeretném, ha
közösen a szõlõhegyi lakosokkal megtalálnánk a problémákra a megoldást. Köszönöm.

Szijártó József képviselõ, a Pénzügyi Bizottság elnöke - Az Önök megtisztelõ bizalmából immár huszonnegyedik
éve lehetek településünk képviselõje. Képviselõi munkámra egyfajta szolgálatként tekintek, melyben számomra a településért
érzett felelõsség és a döntések hitelessége a legfontosabb. A testületben végzett feladatom elsõdlegesen a pénzügyi bizottság
elnökeként a pénzügyek, az önkormányzat gazdálkodásának segítése. Háromtagú bizottságunk folyamatosan véleményezte,
javaslataival egészítette ki a pénzügyi-gazdálkodási, adóügyi témakörben készült elõterjesztéseket, figyelemmel kísértük a
költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulására, értékeltük az azt elõidézõ
okokat, az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, egyszóval a község költségvetési rendeletének végrehajtását. Ugyanezt
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tettük a rendkívüli jogrend idején hozott polgármesteri intézkedéseket érintõen is, melyeket ugyancsak véleményezhettünk és
kivétel nélkül, egyetértõleg támogattunk.

A járványhelyzet hullámai tesznek próbára mindannyiunkat az élet valamennyi területén. Lehetõségein belül számos olyan
intézkedést hozott az önkormányzat, mely a járványhelyzet elviselését, segítését jelentette a lakosságnak, összefogva a
polgármesteri hivatal, az óvoda, iskola, az orvosi, védõnõi ellátás, családsegítõi hálózat, a faluház, a civil szervezetek erõforrásait.
Sok jó ember, sokat tett azért, hogy a mindennapjainkat meghatározó ellátások, szolgáltatások a mûködõképességük határán is
megnyugtatóan teljesítsenek. Saját munkámban, az iskolában is mindent elkövettünk, hogy átvészeljük a kritikus idõszakokat,
melyért ezúton is hálás vagyok munkatársaimnak és mindazoknak, akik segítséget nyújtottak ebben. 

Örömmel mondhatjuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan településünk pénzügyi helyzete ebben a képviselõi ciklusban is
tervszerû, stabil, gazdálkodása kiegyensúlyozott, feladatait hatékonyan látta el 2021-ben is. A negatív tényezõk kevésbé éreztették
hatásukat a költségvetésre, azok kompenzálása révén a betervezett valamennyi feladatát sikerült önkormányzatunknak
megvalósítani. Újabb olyan beruházásokra kerülhetett sor, melyek az itt élõk életminõségét döntõen befolyásolják. Kiemelve
ezek közül, hogy hosszú várakozás után megvalósulhatott Szõlõhegyen is a szennyvízberuházás, és az útfelújítás.

Munkám, munkahelyem révén folyamatosan jelen vagyok a településen, közvetlenül, naponta értesülök a lakosságot érintõ
problémákról, melyekre igyekszem közös megoldásokat találni. Mindemellett fontos feladatomnak tartom a lakosság tájékoztatását
az intézményben folyó munka eredményeirõl, melyek állandó rovatként a Tengelici Hírmondóban havonta olvashatók.

Bízom a jövõben, melyhez további fejlesztési lehetõségek elõtt állunk. Bízom abban, hogy mire immunisak lennénk erre a feje
tetejére állított, korlátok közé szorított világra, mégsem kell megszoknunk, mert az életünk visszatér oda, ahol a járvány elõtt
tartottunk. Vigyázzunk egymásra, mert ehhez, még „pár napot várni kell!”

Megköszönve képviselõtársaimnak, a pénzügyi bizottság tagjainak munkáját a személyes és közös ügyeink szolgálatához a
továbbiakban is számítok az Önök észrevételeire, javaslataira, kéréseire, a további támogatásukra.
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS 
ÖSSZEFOGLALÓ

2022. január 18.

Az év elsõ ülésén a képviselõ-testület megalkotta a homlokzatfelújítási tá-
mogatásáról szóló önkormányzati rendeletet, melynek célja utcaképi
homlokzatfelújítást ösztönzõ anyagi támogatással hozzájárulni a település-
kép javításához. Az utófinanszírozással adható támogatást 2022. február 1.
napjától kérheti Tengelic közigazgatási területén álló lakóépületek tulajdon-
jogával rendelkezõ természetes és jogi személy. A vissza nem térítendõ tá-
mogatás összege 200.000.- Ft.
Beszámolók hangzottak el a Települési Értéktár Bizottság és a mezõõr 2021.
évi tevékenységérõl, mely beszámolókat a testület tagjai elfogadtak. A beszá-
moló alapján az Értéktár Bizottság a járványhelyzet ellenére is aktívan mû-
ködött. A mezõõri szolgálatnak a tavalyi évben az önkormányzat vásárolt egy
terepjárót, amely hozzájárult a mezõõri munka színvonalasabb és hatéko-
nyabb elvégzéséhez. Az év során a mezõõr 14 féle esetben tett intézkedést,
illetve számos alkalommal más társszervekkel végzett közös szolgálatot. 
A testület egyetértett a Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolája felvé-
teli körzetének tervezetével, melynek alapján a Tengelici Tagiskola felvéte-
li körzete Tengelic közigazgatási területe.
A jogszabályi változásokra tekintettel a képviselõ-testület 2022. január 1.
napjától havi bruttó 780.000.- Ft összegben állapította meg Gáncs István
polgármester illetményét, valamint havi 117.000.- Ft összegben a költségté-
rítését.
Elfogadták a képviselõk Polgármester úr 2022. évi szabadságolási tervét, va-
lamint a 2021. évi szabadság igénybevételérõl szóló tájékoztatóját.
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, mint szakmai irányító egységesíte-
ni szeretné a könyvtárhasználati szabályzatokat és a könyvtárak küldetés-
nyilatkozatát. Ennek megfelelõen a képviselõk új könyvtárhasználati sza-
bályzatot és küldetésnyilatkozatot fogadtak el a Tengelici Könyvtárra vonat-
kozóan.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény alapján az ön-
kormányzatoknak illetékességi területükre környezetvédelmi programot
kell kidolgozni. A képviselõ-testület döntött arról, hogy elkészítteti a tele-
pülés 6 évre szóló környezetvédelmi programját, melyre 750.000.- Ft össze-
gû fedezetet biztosít a 2022. évi költségvetésben.
Ezt követõen négy szomszédos település településrendezési terve módosí-
tásával, illetve településterve készítésével kapcsolatban adtak véleményt a
képviselõk.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a település hon-
lapján: www.tengelic.hu.

RENDKÍVÜLI 
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI 
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

2022.  január 24.

A képviselõ-testület rendkívüli ülésen döntött a
Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
történõ támogatási igény benyújtásáról a volt kis-
iskola (Petõfi S. u. 3.) épületének tetõfelújítására.
Az elnyerhetõ támogatási összeg 13.000.000.- Ft,
amihez 9.324.889.- Ft önkormányzati önerõ szük-
séges.
Szõlõhegyen a Bocskai utca közel 20 millió forin-
tos felújítására a Belügyminisztérium által önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt
pályázatra szintén támogatási igényt nyújt be a
képviselõ-testület. A pályázat keretében elnyerhe-
tõ támogatás összege 14.999.300.- Ft, a hiányzó
összeget az önkormányzat saját erõbõl biztosítja. 
Határozatot hozott a képviselõ-testület arról is,
hogy a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból szár-
mazó 11.765.460.- Ft összegû támogatást az elõzõ
évekhez hasonlóan mûködési célra kívánja felhasz-
nálni az önkormányzat.
Módosításra került a Tengelici Polgármesteri Hiva-
tal Szervezeti és Mûködési Szabályzata arra tekin-
tettel, hogy a közszolgálati ügykezelõ jogviszonya
titkársági ügyintézõre változik.
Végül a képviselõk egyetértettek a Tengelici Mé-
zeskalács Óvoda és Mini Bölcsõde bölcsõdei házi-
rendjével.
A napirendi pontok megtárgyalását követõen pol-
gármester úr tájékoztatta a képviselõket, hogy to-
vábbi pályázatokat nyújt be az önkormányzat a Ma-
gyar Falu Program keretében 100 %-os támogatási
összegre a ravatalozó felújítására, az orvosi rende-
lõ tetõfelújítására, játszótéri elemek beszerzésére,
továbbá Tengelic Szõlõhegyen az Arany J. utca re-
konstrukciójára.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megte-
kinthetik a település honlapján: www.tengelic.hu.

Tolnai Lászlóné jegyzõ
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Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatni szeretnénk önöket a hulladékgyûjtõ edé-
nyek törésével kapcsolatban:
A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról:
42.§ (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás keretében:
a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállító-
eszközéhez rendszeresített gyûjtõedényben gyûjtött
települési hulladékot az ingatlanhasználóktól össze-
gyûjti és elszállítja (ideértve a háztartásában képzõdõ
zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítet-
ten gyûjtött hulladék összegyûjtését és elszállítását is)

Nagyon sok ingatlantulajdonosnál nem szabványos, az
idõjárási viszontagságok és folyamatos használat mi-
att elhasználódott, eldeformálódott, vagy szakszerût-
lenül javított hulladékgyûjtõ edények vannak. Az edé-
nyek ürítését Társaságunk végzi, de a nem szabvá-
nyos, illetve a rossz állapotban lévõ tárolóedények
használata magában rejti a károsodás kockázatát,
amely azonban nem vonja maga után a szolgáltató fe-
lelõsségét.

A nem szabvány és elhasználódott edények az újabb
típusú hulladékgyûjtõ jármûvek hátsó felépítményén
történõ elhelyezésre nem alkalmasak. A régi edénye-
ken található akasztó füleknek nincs rögzítési pontja,
így ezek gépi ürítésre nem alkalmasak, ezek ürítése
munka- és balesetvédelmi okokból nem biztonságos.
Nagyon gyakori, hogy a rögzítés hiánya miatt berepül
a tömörítõ szerkezetbe. 

A szabványos tárolóeszköz használata esetén bekövet-
kezõ kárért társaságunk felelõsséget vállal, és gondos-
kodik a cserérõl, amennyiben az edény 10 évnél fia-
talabb.

Ha a szabványos tárolóedény helyett más gyûjtõ-
edényt használnak, akkor a tárolóedény pótlásáról az
ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.

A gyûjtõjárat az edény beesése, sérülése esetén tájé-
koztatót hagy az ingatlannál.

Szekszárd, 2021. december 17. 

TÁJÉKOZTATÁS
Szabványos és nem szabványos gyûjtõedények 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2.
§ (1) bekezdés 18. pontjában megfogalmazza a gyûjtõedény fogalmát: 

„Gyûjtõedény: szabványos mérettel rendelkezõ hulladékgyûjtõ
edényzet, hulladékgyûjtõ zsák, valamint az elkülönített hulla-

dékgyûjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés.”

A hulladékgyûjtõ edényekre vonatkozó jelenleg hatályos szabvány a
következõ: MSZ EN 840-1:2013 A fenti szabvány már több éve hatályos,
azonban ennek ellenére tapasztalható, hogy egyes üzletek az érvényes
szabványnak egyáltalán nem megfelelõ, láthatólag gyenge minõségû, a
szabványedényhez képest olcsó edényeket forgalmaznak. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem szabványos hulladékgyûjtõ edény, a
hulladékgyûjtõ jármûbe történõ gépi ürítésre nem alkalmas. Ezek ürí-
tése munka- és balesetvédelmi okokból sem biztonságos. 

Amennyiben Ön nem az MSZ EN 840-1:2013 szabványnak meg-
felelõ edényzetet használ, úgy az edényben, a szabványtól elté-
rés miatt keletkezõ esetleges sérülésért Társaságunk felelõssé-
get nem vállal, azaz kárt nem térít! 

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a szabványos és nem szabványos
gyûjtõedények lényeges tulajdonságai. Kérjük, hogy edényzet vásár-
lásnál szíveskedjen ezeket figyelembe venni! A szabvány száma az
edényen fel van tüntetve! 

Szabványos gyûjtõedény: (lásd 1. kép)
• Fésûs ürítõ szerkezettel üríthetõk
• Anyaguk UV-, hideg-, meleg- és vegyszerálló
• Csendes, tömörgumi kerekekkel van ellátva
• Az edények megfelelnek az EU zajvédelmi elõ-

írásainak
• Felhasználóbarát

Nem szabványos gyûjtõedény: (lásd 2. kép)
• Kör keresztmetszetû, kerék nélküli edények
• Fésûs ürítõ szerkezettel nem üríthetõk
• Fémbõl vagy gyengébb minõségû mûanyagból

készülnek
• Fedelük csak egy ponton illeszkedik
• Gyakoribb a sérülés, rongálódás, horpadás, 

törés veszélye 

Együttmûködésüket és megértésüket ezúton is köszönjük! 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

2022-ben a Települési Értéktár Bizottság döntése
alapján Tengelic Év település értéke a HONFOG-
LALÁS KORI TEMETÕ és a KÖZÉPKORI
TEMPLOMOS KÖZSÉG. E két helyi, adatlappal is
rendelkezõ érték megismertetése a célja az idei
történelmi témájú versenyfelhívásunknak. 

A 2 online, illetve szükség esetén papíralapú
tavaszi 2 fordulót követõen szeptember végén a
záró napon személyes találkozóra, az utolsó for-
dulóra és egész napos rendezvényünkre hívunk
és várunk minden versenyzõ csapatot és érdeklõdõt! Ekkor
hirdetünk eredményt is.

A jelentkezõ csapatok létszámát, jellegét, korösszetételét
nem korlátozzuk: osztályok, baráti társaságok, családok,
nyugdíjasklub tagsága, civil szervezetek, munkahelyi csa-
patok stb. jelentkezését várjuk 2022. február 28-ig sze-
mélyesen az értéktár bizottság tagjainál, e-mailben a

tengelic.ertektar@gmail.com címre vagy a 
Tengelic Év Értéke Vetélkedõ 2022 nevû face-
book csoportban. 

A tavasz folyamán a feladatlapok megoldását segítõ
kiegészítõ programokat is szervezünk. Ezekrõl több
fórumon is tájékoztatunk idõben minden résztvevõt
és érdeklõdõt. Elsõ segítségünket az alábbi honlapon
találják meg az adatlapok között: 

http://tengelic.hu/telepulesi-ertektar/. Márci-
usban – reményeink szerint - két népfõiskolai

elõadás is segíti a feladatok megoldásában a csapatokat.
A népfõiskolai elõadások a könyvtárban a facebookon
és a plakátokon meghirdetett idõpontban lesznek.

Reméljük, minél többen csatlakoznak az igen színes, válto-
zatos feladatokkal tervezett történelmi kalandozásunkhoz!

Tengelici Települési Értéktár Bizottság

FELHÍVÁS CSAPATVERSENYRE
A 2022. ÉV TELEPÜLÉS ÉRTÉKE TÉMÁBAN
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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 – 19:00
Kedd Zárva
Szerda 08:00 – 12:00 és

14:00 – 18:00
Csütörtök 09:00 – 12:00 és

13:00 – 19:00
Péntek 13:00 – 19:00
Szombat 14:00 – 19:00
Vasárnap Zárva) 

Elérhetõségek:
Pámer Ildikó

06-30/9964130.
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu

facebook.com/faluhaztengelic

Rendszeres programok
minden csütörtök 14 óra:
Nyugdíjas klub
minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása
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CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

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

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Hétfõ 09:00 – 15:00
Prevenciós rendelés: 

12:00-14:00-ig
Szerda 08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:00

Tengelic-SSzõlõhegy
A rendelés a veszélyhelyzet

végéig szünetel.

FOGORVOS

Tengelic, Rákóczi u. 8. 
Rendelési idõ:

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

egyeztetéssel
Tel: 006-220/398-44521

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 10:00 –– 112:00

A rendelés idõpont egyeztetés-
sel mûködik. Szeppt. 227-ttõl 

aa vvéddõnnõi tteennddõket 
Kirrály EErrikaa llátjaa eel.

Iskolaorvosi rrendelés
Nincs

Belgyógyászati sszakrendelés
Nincs

Házigondozó
Müller Tamásné (06-30/509-

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

Korsós Anikó (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
Hétvégén (pénteken 16.00-tól
hétfõn reggel 08.00-ig) és
ünnepnapokon folyamatosan,
24 órában.

***

TÁJÉKOZTATÓ
A 2022. évi országgyûlési képviselõ-választásról

és országos népszavazásról

A Magyar Köztársaság Elnöke 2022. április 3. napjára (vasár-
nap) tûzte ki a közös eljárásban lebonyolítandó országgyûlési
képviselõ-választást és az országos népszavazást.
Névjegyzék
A szavazás helyérõl és idejérõl a Nemzeti Választási Iroda azo-
kat a választópolgárokat, akik 2022. január 26-án a szavazókö-
ri névjegyzékben szerepelnek 2022. február 11-ig értesíti.
Azt a választópolgárt, aki 2022. január 26-át követõen kerül fel-
vételre a település bármely szavazóköri névjegyzékébe a Helyi
Választási Iroda (HVI) értesítõ átadásával vagy megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történõ felvételrõl.
Átjelentkezés
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
Ha valaki a szavazás napján nem a lakóhelyén tartózkodik, 
átjelentkezéssel szavazhat. 
Az átjelentkezési kérelemnek legkésõbb 2022. március 25-én
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 
Az átjelentkezési kérelmet: 

– 2022. március 25-én 16.00 óráig lehet módosítani vagy
visszavonni levélben történõ vagy elektronikus azonosí-
tás nélküli elektronikus benyújtás esetén,

– 2022. április 1-jén 16.00 óráig lehet visszavonni szemé-
lyes vagy elektronikus azonosítást követõ elektronikus
benyújtás esetén.

Mozgóurna
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel,
de mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy
ott adja le a szavazatát mozgóurnát igényelhet.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához

– levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus
úton legkésõbb 2022. március 30-án 16.00 óráig,

– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus
úton legkésõbb 2022. április 1-jén 16.00 óráig, vagy 

– 2022. április 1-jén 16.00 órát követõen elektronikus
azonosítással elektronikus úton 2022. április 3-án 12.00
óráig,

– a mozgóurna iránti kérelmet a választás napján az ille-
tékes szavazatszámláló bizottsághoz is be lehet nyújtani
meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendel-
kezõ személy általi kézbesítésével úgy, hogy a kérelem
legkésõbb 12.00 óráig megérkezzen a bizottsághoz.

A választási kampányidõszak 2022. február 22-tõl 2022. áp-
rilis 3-án 19.00 óráig tart.
Szavazás
A szavazás 2022. április 3-án 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Követelmény továbbra is, hogy a választópolgár a személyazo-
nosságát és a lakcímét igazolni tudja. Ennek hiányában ugyan-
is a Szavazatszámláló Bizottság nem engedi szavazni a megje-
lentet. 
A Helyi Választási Iroda címe, a Helyi Választási Iroda Vezetõjé-
nek és Helyettesének neve elérhetõsége.
HVI iroda címe: Tengelici Polgármesteri Hivatal, 7054. Tenge-
lic Rákóczi u. 11.
HVI Vezetõ: Tolnai Lászlóné jegyzõ, Tel: 74/432-122,
Fax:74/532-008
e-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu
Helyettese: Cseh-Harsányi Mariann közszolgálati ügykezelõ,
Tel: 74/432-122, 
Fax: 74/532-008
e-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu
A közös eljárásban lebonyolított országgyûlési képviselõ vá-
lasztással és országos népszavazással kapcsolatos információk
megtalálhatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján a
www.valasztas.hu címen is.

Tengelic 2022. január 19.
Tolnai Lászlóné sk. HVI vezetõ

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.


