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Zöldhulladék égetés ❖ Háziorvosi közlemény ❖ Képviselõi évértékelõk 

Tájékoztató kerti zöldhulladék 
égetésének feltételeirõl

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Tengelic Község Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete döntésének megfelelõen újra lehetõ-
ség lesz a kerti zöldhulladék elégetésére.

A köztisztaság védelmérõl és a települési hulladék kezelésével kap-
csolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VIII.10.)
önkormányzati rendelet 4.§-a tartalmazza a zöldhulladék égetésé-
nek szabályait az alábbiak szerint: 

(1) Zöldhulladék kivételével szemetet vagy más hulladékot en-
gedély nélkül égetni tilos. A zöldhulladékot komposztálással, elkü-
lönített hulladékgyûjtéssel vagy égetéssel lehet megsemmisíteni.

(2) A zöldhulladék elégetése március 1-tõl április 30-ig és szep-
tember 1-tõl október 31-ig szerdai és szombati napokon – kivéve
ünnepnapon – 13:00 és 20:00 óra között történhet.

(3) A száraz állapotú zöldhulladékot szélcsendes idõben, cselek-
võképes nagykorú személy állandó felügyelete mellett, a tûzvédel-
mi elõírások betartásával szabad végezni úgy, hogy az emberi
egészséget és a környezetet ne károsítsa és az égetés hõsugárzása
kárt ne okozzon. A tûzrakó helyet épülettõl és egyéb éghetõ
anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra veszélyt ne je-
lentsen.

(4) Hatóságilag elrendelt tûzgyújtási tilalom alól e rendelet nem
ad felmentést.

Kérek mindenkit, hogy a jogszabályt tartsa be és ne égessen
kerti zöldhulladékot a kertjében a megengedett idõszakon kívül!

Gáncs István polgármester

HÁZIORVOSI KÖZLEMÉNY

Ismételten néhány kéréssel fordulok Önökhöz a mind
eredményesebb együttmûködésünk reményében.

Rendszeresen szedett gyógyszereiket (egyszerre
mindet, ne egyenként!) 3 HÓNAPRA írjuk! 

Az egyes betegek felelõssége, hogy figyeljenek a sa-
ját gyógyszereik idõbeni felíratására és kiváltására.

Rendszeresen szedett gyógyszereit csak 3 hónap
elteltével tudjuk újra felírni!

A segédeszközöket is 3 hónapra írjuk (pelenka,
tesztcsík, tû, stb.) de ezeket 30 napon belül ki kell
váltani!

Kérem, hogy a rendszeres gyógyszereik felíratását
ne az utolsó pillanatra hagyják, mert sok esetben csak
a rendelés végén tudjuk a kéréseket teljesíteni. Napon-
ta kb. 100 beteget látunk el, ezért sem valósítható meg
az, hogy a beteg a gyógyszertárból felhív minket olyan
kéréssel, hogy azonnal írjuk fel a gyógyszereit. Ennyi
beteg mellett ezt sajnos nem tudjuk teljesíteni.

Az új szakorvosi javaslatokat, a vizsgálatok eredmé-
nyeit kérem, juttassák be a rendelõbe. 

Rendelési idõ alatt csak a rendelõi számot /74-432-
200/ vesszük fel. Rendelési idõn túl a megadott mobil-
számot /30-6853284/ hívják indokolt esetben! Indo-
kolt esetnek számít, ha a beteg rosszul van, és sür-
gõs orvosi segítségre van szüksége.

A mobiltelefonszám nem használható receptfel-
írásra, táppénzes papírok intézésére, beutalók kérésé-
re, idõpontfoglalásra. 

A fenti, könnyen, kis figyelemmel megvalósítható
kérések teljesítésével sokat segítenek nekünk, hoz-
zájárulnak az adminisztratív terheink csökkentésé-
hez, így hozzásegítenek minket az egy páciensre for-
dítható minõségi idõ növeléséhez, azaz Ön is hozzá-
járul a napi 100 körüli beteg minél jobb, zavartala-
nabb ellátásához.

A háziorvosi ellátás részét képezi a beteg otthoná-
ban történõ ellátása is. Hangsúlyozandó azonban,
hogy erre csakis orvos szakmailag indokolt esetek-
ben kerülhet sor. Felhívom a figyelmet arra, hogy a
közlekedési eszköz hiánya nem lehet indoka a házior-
vos, házi gyermekorvos házhoz történõ hívásának.

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy az orvosi vizs-
gálat legmegfelelõbb helye a rendelõ. A leghatéko-
nyabban itt tud beavatkozni az orvos, hiszen itt van-
nak meg a vizsgálathoz szükséges tárgyi- és személyi-,
diagnosztikus-, terápiás-és adminisztratív feltételek.  

A teljesség igénye nélkül indokolatlan házhoz hívás-
nak minõsül: a magas láz, ami a mai korszerû gyógy-
szerekkel orvosi beavatkozás nélkül is csillapítható. Jó
általános állapotban levõ beteg, aki járóképes, például
a boltba is el tud menni, de panaszai vannak: egy-egy
hányás, hígabb székletürítés, kullancseltávolítás, több
napja tartó felsõlégúti megbetegedés, derék-, hát-, nya-
ki- vagy gerincfájdalom, ízületi fájdalmak stb., ilyen jel-
legû panaszokkal kérem, keressék fel a rendelõt, a
megfelelõ ellátást ott fogják megkapni.

Megértésüket, együttmûködésüket köszönöm: 

Dömötör Zita háziorvos

Tájékoztató a 2023. I. félévi 
helyi adófizetési határidõkrõl

Szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt lakosságot, hogy 2023. I. félévében
a bevallások és az adókötelezettségek pótlékmentes fizetési határide-
je a következõ:

● Magánszemélyek kommunális adója: március 15.
● Helyi iparûzési adóelõleg esedékessége: március 15.
● Talajterhelési díj bevallása és megfizetése: március 31.
● Mezõõri járulék befizetése: április 15.
● Helyi iparûzési adóbevallás benyújtása és az éves adó befizeté-

sének esedékessége: május 31.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az adózó az elõírt adókat
az esedékességi határidõkig köteles megfizetni. 

Tolnai Lászlóné jegyzõ
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Iskolai hírek – 2023. január

Szijártó József tagintézmény vezetõ

KÉPVISELÕI ÉVÉRTÉKELÕ 2022.

Kajsza Béla képviselõ, alpolgármester: A 2022. évi
képviselõi beszámolóm a következõképpen alakul:
Képviselõként, illetve ezen belül alpolgármesterként hosz-
szú évek óta legfontosabb dolgomnak a polgármester úr he-
lyettesítését és segítését tartom. Ez az év azonban mégis
más volt, emberi oldalamnak egy másik részét tette próbá-
ra. Az elõzõ évek történéseit meghatározó járvány miatti
különleges állapot után ebben az évben a szomszédunkban
kitörõ háború változtatta meg életünket, mely Szõlõsgyu-
lát, testvértelepülésünket is érintette.
A lakosság összefogásával sikerült jelentõs természetbeni és
pénzbeli segítséget nyújtani a településen élõknek, melyet
két alkalommal is lehetõségem volt eljuttatni részükre.
Szõlõsgyulán tett két látogatásunk alkalmával, erõsödött
bennem az az érzés, hogy nem csak az anyagi segítségnek,
de az emberi összefogásnak is hatalmas ereje van a prob-
lémák, és a háború okozta károk leküzdésében.
A Polgármesteri Hivatal mûködéséhez szükséges, engem
érintõ adminisztrációs feladataimnak ebben az évben is ele-
get tettem, a Hivatal dolgozóit ezzel segítve. Képviselõtes-
tületi üléseken részt vettem, javaslataimmal, és polgármes-
ter úr munkájának támogatásával, segítettem a település
mûködését.  

Budaváriné Balogh Boglárka képviselõ,
Pénzügyi Bizottsági tag:
„Az emberek cselekedeteinek csakis a szándék szabja meg
az érdemét, s az önzetlenség teszi tökéletessé.” (Jean de La
Bruyére)
A 2020-ban kezdõdõ, majd hosszú hónapokon át tartó vi-
lágjárvány után, azt reméltük, hogy a következõ idõszak
már nyugodtabb, kiszámíthatóbb lesz. Sajnos az élet más-
hogy alakította a múlt évünket, és ez jelenleg is hatással van
mindennapjainkra.
Az idõszakosan felbukkanó problémák ellenére elmondha-
tó, hogy a településre a tavalyi évben is a stabilitás volt jel-
lemzõ. Több, a falut érintõ beruházás is megvalósult. Ezek
közül a legnagyobb a jánosmajori ivóvízhálózat korszerû-
sítése, mely már hosszú évek óta váratott magára.
A 2022-es évben a képviselõtestületi üléseink már szemé-
lyes találkozók alkalmával zajlottak. Ezek mindegyikén
részt is vettem. Ahogy az eddigi években, így most is igye-
keztem a döntéshozatalokban tevékeny szerepet vállalni.
A Pénzügyi Bizottság tagjaként pedig próbáltam minél fel-
készültebben részt venni ezeken a találkozásokon. 
A települési rendezvényeken, fórumokon igyekszem min-
dig jelen lenni, ezzel is közelebb kerülve a település "életé-
hez".
Ezentúl is várom javaslataikat és észrevételeiket, hogy
együtt építhessük településünk jövõjét!
Mindenkinek egy sokkal kiszámíthatóbb és boldogabb jö-
võt kívánok!

Csákvári Károly képviselõ, Pénzügyi Bizottsági tag:
A 2022-es év elején úgy éreztük fellélegezhetünk a
pandémia okozta sokkból újra szabadnak érezhettük ma-
gunkat. Sajnos a háború sötét fellege lopózott szívünkbe,
mely újra félelemmel tölt el bennünket. Nem várt méretû
és mértékû gazdasági válság alakult ki emiatt. Ami ismét
embert próbáló feladatok elé állította a lakosságot. Soha át
nem élt problémákat kell leküzdenie mind a magánembe-
reknek és az önkormányzatnak is egyaránt. Ez a megszorí-
tások éve volt, amit sikeresen jó eredménnyel át tudtunk
fordítani a 2023-a évre. A megkezdett beruházásokat sike-
resen befejeztük, de újakat sajnos nem tudtunk kezdeni. Bí-
zom benne, hogy hamarosan vége a háborús borzalomnak
és a gazdasági válság okozta sokkot hamar kiheverjük. Kí-
vánok mindenkinek egészségben, kitartásban sikeres évet!

Bálint József képviselõ, Szociális Bizottsági tag: 2022
-évben a Szociális Bizottság megpróbált a lehetõ legtöbbet
segíteni a rászorulóknak. Képviseleti körzetemben felújí-
tásra került az Arany János utca. útburkolata.
Továbbra is köszönöm az együttmûködést.

Kölcsey Ferenc a Himnusz végsõ változatát 1823. január 22-
én vetette papírra Szatmárcsekén. A kézirat hosszú utat járt
be, míg a mai, végleges helyére, az Országos Széchenyi
Könyvtárba került. Az itt õrzött kézirat sérüléseit a restau-
rátorok szerint nem lángégés, hanem úgynevezett tintama-
rás okozhatta, mert a késõbbiek során valamikor savas tin-
ta ömlött a papírok szélére.

Az évforduló 1989 óta került az emléknapok sorába a Ma-
gyar Kultúra Napjaként.

Negyedikeseink bensõséges mûsor keretében emlékeztek
az évfordulóra, melynek végén iskolánk tanulói együtt,
közösen énekelték el nemzeti imádságunkat. Felkészítõjük
Szekeres Andrea osztályfõnök volt.
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Éves közgyûlést tartott a Tengelici Polgárõr
és Önkéntes Tûzoltó Egyesület

A hónap költõje:

HAJNAL ANNA
1907. febr. 01. - 1977. szept. 06.

Kisüt a nap

Ingó árnyékunk összeér,
esõhízott lombok remegnek
száradó madarak csevegnek

napfoltokat rezget a szél;

zöld tenyeredben ringok én,
te emelsz vízirózsaszõnyeg,

víz lettél? lágy hullámok nõnek,
te hûlsz, te melegszel körém?

párában zsibbadó karok
üresen nyúlnak ki utánad,

- elfelejtem mit akarok -
illattal érinted a számat,
megcsókolsz átfutó esõ.

Most felleg vagy? emelkedõ?
eltûnsz a téged keresõ

vágyó szemek látóterébõl,
átlátszó, fényes lebegõ.

Képlékeny lettél? légnemû?
betöltöd a teret köröttem.

Átengedsz. Hangtalan kinyílsz
s hangtalan bezárulsz mögöttem.

/1975. június/

2022 novemberében az egyesület új elnökséget választott éves közgyûlésén. A
több évtizedes szorgos munka után leköszönõ elnököt, Szinger Árpádot
Osztermajer Róbert váltotta a vezetõi székben.

A tavalyi évben sikeresen pályáztunk, így településünk egy tûzoltóautóval gaz-
dagodott. Az ehhez szükséges felszerelések már rendelkezésre állnak.

Az idei év legfontosabb tervei között szerepel az elnyert jármû garázsba helye-
zése, valamint egy tûzoltó szertár megépítése is, melyhez Tengelic Önkormány-
zata már felajánlotta segítségét, amit ezúton is köszönünk!

A gyûlésen új tagok beiktatására is sor került (polgárõrség, tûzoltóság, mentõ-
szervezet), így a létszámunk stabilnak mondható.

Õsz végén a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felügyeletével mentõszer-
vezetünk tagjai sikeres újraminõsítõ vizsgán vettek részt.

Az új tagokkal kibõvült egyesületünk elsõdleges célja ezentúl is Tengelic biz-
tonságosabbá tétele!

Budavári József titkár
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PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

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

NYITVA TARTÁS

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
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

2022. január 24.

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rende-
let módosítását fogadta el a testület. A módosítás szerint szo-
ciális étkeztetésre jogosultak azok a személyek is, akik munka-
képességüket 67 %-ban elvesztették, vagy legalább 50 %-os mér-
tékû egészségkárosodást szenvedtek. A szociális törvény mó-
dosítása következtében az önkormányzati szociális rendele-
teknek is a szociális ellátások jövedelmi feltételeinek megha-
tározásánál "az öregségi nyugdíjminimum" szövegrész helyett
"a szociális vetítési alap" szöveget kell tartalmazni. 
A képviselõ-testület egyhangúlag módosította a köztisztaság vé-
delmérõl és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kö-
telezõ helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet
is. Újra lehetõség nyílik a zöldhulladék elégetésére a települé-
sen évente március 1-tõl április 30-ig, valamint szeptember 1-
tõl október 31-ig szerda és szombati napokon 13-20 óra között.
Emellett az önkormányzati rendelet kiegészült a közterülete-
ken elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos intézkedé-
sekkel is.
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 9/2013.(V.23.) önkor-
mányzati rendelet helyett ugyanebben a tárgyban egy új ren-
deletet alkottak meg a képviselõk, amely rendelet mind formai,
mind tartalmi szempontból megfelel a magasabb szintû jogsza-
bályoknak. A temetési helyek díjait a képviselõ-testület nem
változtatta meg.
Beszámolót fogadott el a képviselõ-testület a települési érték-
tár, valamint a mezõõr 2022. évi tevékenységével kapcsolat-
ban. A települési értéktár bizottság hónapra lebontva tájékoz-
tatta a testületet az elvégzett munkákról, emellett elkészítette
és ismertette a 2023. évi munkatervét. A pénzügyi beszámo-
lójuk alapján 2022-ben 360.485.- Ft kiadásuk keletkezett, ebbõl
150.000.- Ft-ot a Tengelici füzetek 4. megjelentetésére fordítot-
tak.
A mezõõr a beszámolójában tételesen felsorolta az elmúlt év
során tett intézkedéseit, valamint a társszervekkel történt kö-
zös szolgálatait. A mezõõri szolgálat kiadásai 2022-ben
1.560.593.- Ft-tal meghaladták a bevételek összegét. Ennek oka
az üzemanyagár, valamint a mezõõri gépkocsi karbantartási
költségeinek emelkedése és a minimálbér megemelése. 
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a jogszabályi lehetõ-
séggel élve a Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsõde ve-
zetõjét, Székely Arankát pályázati eljárás nélkül kész megbíz-
ni újabb 5 évre az intézményvezetõi feladatok ellátásával,
amennyiben a nevelõtestület is egyetért ezzel.
A testület egyetértett a Zombai Általános Iskola Tengelici Tag-
iskolája felvételi körzetének tervezetével, melynek alapján a
Tengelici Tagiskola felvételi körzete Tengelic közigazgatási te-
rülete.
Utolsó napirendi pontban a képviselõk elfogadták a polgár-
mester 2023. évi szabadságolási tervét.

Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a
település 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.

ORVOSI
RENDELÕ

CSALÁDORVOS
Dr. Dömötör Zita

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
Kedd 08:00 – 10:00
Szerda 08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:00

Tengelic-Szõlõhegy
2022.10.01-tõl rendelés csak
Tengelicen (miden rendelési
napon), elõzetes telefonos

bejelentkezéssel.

FOGORVOS

Tengelic, Rákóczi u. 8. 
Rendelési idõ:

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

egyeztetéssel
Tel: 06-20/398-4521

Csecsemõ tanácsadás
Király Erika védõnõ

Kedd 10:00 – 12:00
Idõpont egyeztetés szükséges. 

Iskolaorvosi rendelés
Nincs

Belgyógyászati szakrendelés

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 tartás: 

Hétfõ: 10:00 - 13:00
Kedd: 08:00 - 10:00
Szerda: 08:00 - 11:00
Csütörtök: 08:00 - 10:00
Péntek:        07:30 - 09:30

Ügyelet

Paks, Tolnai u. 2. sz.
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.

***


