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Wass Albert: 
Tavasz-várás

Érzed? Jön a tavasz, a fák alá
már tarka-fátylú verõfényt havaz.
A messzeségbõl hírnök érkezett:
madár lebeg a rónaság felett
s fény szállt a holt avarra: Hóvirág.

Ugye testvér,
csábítanak most halk melódiák,
ezer kis visszatérõ róna-dal.
S ugye neked is tarka a világ,
s az álmaid megannyi könnyû lepkék:
már nemsokára zöldül a levél,
és visszaszáll a tavasz és a fecskék,
és a fecskékkel õ is visszatér…

Ha jönne már…
ugye testvér, megálmodod mi lenne?
S egy kis meleg
belopódzik halkan a szívedbe.
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2022. április 3. 
Országgyûlési képviselõ-választás

2022. április 3-án ismét választ az ország, ismét dönthetünk, hogyan
tovább a következõ 4 évben. Súlyos idõszakon vagyunk túl, hiszen
bármennyire is emelkedõ pályára állt az ország és haladt elõre di-
namikusan, a világjárvány megtörte a lendületet. Egészen más fel-
adatokra kellett koncentrálni, egészen új stratégiákat kellett kidol-
gozni, hogy megszokott életünket drasztikus változtatások nélkül
folytathassuk. 

Igen, voltak megszorítások, kellemetlenségek, kényszerintézke-
dések, de úgy tûnik, Magyarország állta a sarat. Mindez úgy sike-
rülhetett, hogy a lakosság megértette, hogy összefogásra, együtt-
mûködésre és kollektív bölcsességre van szükség a nehézségek le-
küzdésére. Fegyelmet, új technikákat és technológiákat, szolidari-
tást és intenzívebb egymásra figyelést tanultunk, amiket jó volna
megtartani "békés" idõszakokban is. Jelenleg kifelé megyünk a jár-
ványból, talán sokadik járványhullám sem lesz már, így figyelmün-
ket az aktuális parlamenti választásokra összpontosíthatjuk. Hi-
szen megint döntéshelyzetben vagyunk és remélhetõleg minden
szavazásra jogosult állampolgár tudatában van az ügy jelentõségé-
nek. 

A döntés ismét nehéz, mert felül kell emelkedni az esetleges
Covid okozta rossz tapasztalaton és veszteségeken, az egyéni
szimpátiákon, párthûségen, szokásjogon. Ugyanis az ország érde-
kei elsõbbséget kell, hogy élvezzenek, azokat kell elõtérbe helyez-
ni. Azt kell mérlegelni, hogy az elmúlt 4 év könnyebbé, olcsóbbá,
kiszámíthatóbbá tette-e életünket. Voltak-e országos jellegû fej-
lesztések, beruházások, keletkeztek-e új munkahelyek, érezték-e
az állami szintû törõdést? Ha igen, akkor szavazzanak bizalmat a
jelenlegi kormánynak. Ha nem, akkor válasszanak új vezetõket. De
egyet ne tegyenek: hitelt adni a könnyelmû, zengzetes ígéretek-
nek. És fõként ne hallgassanak az arctalan, külföldrõl érkezõ sugal-
latokra. Magyarország sorsáról csak a magyaroknak van joga dön-
teni. És ez a döntés most is az önök kezében van. És mint mindig,
rengeteg a kérdés, súlyos a döntés. 

Ne bízzák hát a véletlenre, hogyan tovább! Személyesen is ké-
rem, hogy április 3-án menjenek el a szavazóköri névjegyzékbe
vételrõl szóló értesítõ szerinti szavazókörbe és éljenek szavazati
jogukkal, adják le voksukat. Egyúttal döntsenek arról is, hogy
gyermekeik milyen alapelvek alapján kapják meg a sorsukat meg-
határozó/befolyásoló ismereteket az iskolában.
Köszönöm felelõs hozzáállásukat. Április 3-án találkozzunk az ur-
náknál!

Gáncs István polgármester

KÖZÉRDEKÛ
Felhívás fizetési kötelezettségek teljesítésére

Talajterhelési díj

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapí-
tani, bevallani és megfizetni (önadózás) a tárgyévet
követõ év március 31-ig. E határnapot elmulasztók
késedelmi pótlék megfizetésére kötelezettek. Ha a
kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel ren-
delkezik, ingatlanonként külön-külön bevallást kö-
teles benyújtani. A díjfizetési kötelezettség évközi
keletkezése és megszûnése (csatornahálózatra tör-
ténõ rá- illetve lecsatlakozás, vízfogyasztás keletke-
zése, megszûnése) esetén a változással érintett (elõ-
zõ és új) kibocsátónak a tárgyévet követõ év márci-
us 31-ig kell bevallását benyújtani, és az ennek meg-
felelõ részarányos díjat megfizetnie.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy
egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt
felhasznált, illetve mérési lehetõség hiányában az
átalány alapján meghatározott víz mennyisége,
csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási cé-
lú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségé-
vel.

A talajterhelési díj alapja csökkenthetõ azzal a
számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibo-
csátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított
szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulla-
dék jogszabályi elõírások szerinti elhelyezését iga-
zolja.

Mezõõri járulék

A mezõõri járulék megfizetésére kötelezett az a föld-
használó, ha ez ismeretlen a tulajdonos, aki a naptá-
ri év elsõ napján a termõföld bejegyzett használója,
tulajdonosa.

A mezõõri járulék mértéke hektáronként 500.-
Ft/év.

A mezõõri járulékot tárgyév április 15. napjáig
egy összegben kell megfizetni az önkormányzat ál-
tal elkülönítetten kezelt "Mezõõri járulék" elneve-
zésû alszámlájára.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

A munkaviszony idõtartama: Határozott idejû, legkésõbb
2025.09.30-ig.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7054 Tengelic, Rákóczi
u. 8., Egészségház és Tengelic Petõfi u. 9., Faluház.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: takarítói fel-
adatok mindkét intézményben, valamint a Faluház környéké-
nek, parkosított területeinek rendben tartása, a Faluházban ren-
dezvények esetén termek berendezése.
Munkabér és juttatások: A munkabér megállapítására és a jut-
tatásokra a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény
rendelkezései az irányadók.

Jelentkezési feltételek:
 Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség;
 8 általános
A jelentkezésnél elbírálásánál elõnyt jelent: helyben lakó

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképes önéletrajz,
 Végzettséget igazoló okiratok másolata,
 Foglalkoztatás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítvány,

 Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak keze-
léséhez az eljárás során.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. március 16.

Munkakör betölthetõségének idõpontja: Az elbírálást kö-
vetõen azonnal

Az állással kapcsolatban további információt Gáncs István pol-
gármester nyújt a 74/ 432-122 -es telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:
 Postai úton a jelentkezéseket a Tengelici Polgármesteri Hi-

vatal (7054. Tengelic Rákóczi u.11.) címére történõ megkül-
désével, vagy

 Személyesen: Gáncs István polgármesternek címezve (7054.
Tengelic, Rákóczi u.11.) vagy

 Elektronikus úton Gáncs István polgármester részére,
tengelicpolghiv@t-online.hu e-mail címen keresztül

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2022. március 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az ál-
láshirdetést kiíró 3 hónapos próbaidõt határoz meg.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

MUNKATÁRSAT KERESÜNK
Tengelic Község Önkormányzata állást hirdet takarító munkakör ellátására
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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.

***

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

2022. FEBRUÁR 10.
A februári ülésen a képviselõk két önkormányzati rendeletet al-
kottak és 13 határozatot hoztak:
Módosították az önkormányzat 2021. évi költségvetésérõl szó-
ló rendeletet, melynek során a költségvetési fõösszegek
65.951.894.- Ft-tal emelkedtek.
Megalkotta a képviselõ-testület az önkormányzat 2022. évi költ-
ségvetési rendeletét. 
A bevételi és kiadási fõösszeg, mely tartalmazza az intézmé-
nyek bevételi és kiadási elõirányzatait is 506.374.553.- Ft. A pol-
gármesteri hivatal bevételi elõirányzata a 2021. évi pénzmarad-
vánnyal együtt 78.333.743.- Ft, a kiadási elõirányzata
121.056.203.- Ft. 
A Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsõde bevételi elõirányzata a
2021. évi pénzmaradvánnyal együtt 71.213.740.- Ft, kiadási elõ-
irányzata 73.506.806.- Ft. 
Hitelfelvételt az önkormányzat nem tervez. Tervezett beruhá-
zások és felújítások: szolgálati lakás vásárlás, urnafal építése, ra-
vatalozó felújítása, Kisiskola tetõfelújítása, közvilágítás bõvíté-
se, sportcsarnokban ablakok cseréje, útfelújítások, tanyagond-
noki autó cseréje, víziközmû hálózat karbantartása. A civil szer-
vezeteket az idei évben is támogatja az önkormányzat összesen
3.817.614.- Ft-tal.
Az általános és a felhalmozási tartalék összege 36.540.192.- Ft.
Határozattal elfogadta a testület az önkormányzat adósságot
keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségek három
évre várható összegét, a költségvetés elfogadásáig eltelt átme-
neti idõszak bevételeinek és kiadásainak teljesülését.
Meghatározták a cafetéria  és a béren kívüli juttatások éves ke-
retösszegét. Ennek értelmében a polgármester és a köztisztvi-
selõk éves cafetéria keretösszege nettó 300.000.- Ft/fõ, a közal-
kalmazottak és munka törvénykönyve hatálya alá tartozók bé-
ren kívüli juttatásának éves keretösszege nettó 120.000.- Ft/fõ.
Elfogadásra került a civil szervezeteknek nyújtott 2021. évi tá-
mogatások elszámolásáról szóló tájékoztató, mely szerint min-
den civil szervezet megfelelõen elszámolt a kapott önkormány-
zati támogatással.
A pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatta a testületet a képvise-
lõi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésérõl, melyet
a testület elfogadott.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat nem értékesíti a
Re-víz Duna-menti Regionális Víz-és Csatornamû Kft-ben lévõ
100.000.- Ft-os üzletrészét.
A képviselõ-testület hozzájárult, hogy a Felnövekvõ Nemzedé-
kért Alapítvány bejegyzett székhelye a Rákóczi u. 11. helyett a
Petõfi u. 2. szám alatt legyen.
Ezt követõen Polgármester Úr tájékoztatta a testületet a 2022-
ben eddig benyújtott pályázatokról. (Kisiskola tetõfelújítására,
Bocskai utca, Arany János utca felújítására, játszótéri elemek vá-
sárlására, ravatalozó felújítására, orvosi rendelõ tetõfelújítására)
Zárt ülésen közalkalmazottnak – zöldterület karbantartó – kine-
vezték Tóth Lászlóné Petõfi u. 69. szám alatti lakost, valamint a tes-
tület "Tengelic Községért" Kitüntetõ címet adományozott Szinger
Árpád József Tengelic Rákóczi u. 100. szám alatti lakosnak.
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
Polgármesteri Hivatalban.

Elrettentõ példa
(Pedig a környezetvédelem

ott kezdõdik, hogy nem
szemetelünk.)


