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BATYUSBÁL ÉS JELMEZVERSENY
,,

,,

A Tengelic-Szo lo hegyi Nyugdíjasok
Érdekszövetsége
2015. február 14-én rendezi szokásos
farsangi jelmezbálját, melyre szeretettel
hívunk, várunk minden szórakozni vágyót.
Az est 18 órától éjjel 2 óráig tart.
A remek hangulat érdekében számítunk arra,
hogy minél többen jelmezt öltenek, melyek
,,
közül a legjobbakat gyermek és felnott
kategóriában díjazzuk.
,,

BELÉPoDÍJ: 14 ÉV FELETT 500 Ft,
A JELMEZVERSENYEN INDULÓK SZÁMÁRA INGYENES
,,

,,

A jelmezversenyt követoen élo zene, tánc,
tombola és büfé segít abban, hogy mindenki
jól érezhesse magát.
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Iskolai hírek - 2015. január
A Nemzeti Színházban jártunk
A színjátszó szakkör a Nemzeti elõtt

Január 18-án vasárnap reggel mi, a színjátszó szakkör tagjai izgalommal szálltunk fel az iskolabuszra. Kellemes két órás utazás után érkeztünk meg
a Nemzeti Színház gyönyörû épületéhez.
Elõször a parkban sétáltunk, és megcsodáltuk
a színészek szobrait, majd elfoglaltuk helyünket a
színházteremben. Az „Egerek” címû két felvonásos zenés mesejátékot néztük meg. Az elõadás
mindannyiunknak nagyon tetszett. Azért volt
számunkra nagy élmény, mert mi is ennek a mesének az eljátszására készülünk.
Szeretnénk megköszönni polgármester bácsinak az iskolabuszt, s Márta néninek, hogy megszervezte nekünk ezt a felejthetetlen kirándulást
Budapestre.
A színjátszó szakkörösök nevében: Müller Evelin és Szijártó Tímea

Hajrá Tengelic!
Az idei tanév egyik fontos célkitûzése az iskolai sport fejlesztése. Iskolánk is bekapcsolódott a Magyar Labdarúgó Szövetség szervezte
országos programba, melynek célja többek
között a magyar labdarúgás, a helyi utánpótlásbázis szélesítése, a gyermeklabdarúgás népszerûsítése, rendszeres játéklehetõség biztosítása, és nem utolsó sorban a tehetséggondozás. A program iskolai felelõse, koordinátora
testnevelõ tanárunk, Szabadi Tamás. A részvételhez a jármûvet önkormányzatunk biztosítja.

Szijártó József tagiskola vezetõ

Mit kell tudni a személyi jövedelemadó 1 %-ára igényt tartó
civil szervezeteknek?
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil. Tv.) szerinti egyesület és alapítvány, közalapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkezõ nyilatkozata évének elsõ
napja elõtt legalább két évvel vett nyilvántartásba.
Továbbá, ha belföldi székhelyû és nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez, továbbá alapszabálya, alapító okirata szerint
megfelel a Civil tv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek.
A magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ából részesülni kívánó szervezet:
Elõzetesen regisztráltassa magát a NAV-nál! (Az adóhatóság a
2015. évtõl kezdve, minden év január 1-jén a honlapján teszi közzé az adott rendelkezõ évben felajánlásra jogosult kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét.)
Ismerje meg alaposan az 1996. évi CXXVI. Törvényt a személyi -jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról (az esetleges utólagos módosításokkal
együtt);
Ismertesse meg potenciális támogatóival az 1% felajánlásának lehetõségét, és mindenképpen hozza tudomásukra az
adószámát;
Ellenõrizze, hogy a szervezet megadott neve és adószáma pontos
megfelelõje a hivatalos, nyilvántartott adatoknak a NAV adatbázisában.
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Spóroljunk a napenergiával!
2014-ben a Vanessia Kft. pártfogásával Önkormányzatunknak
lehetõsége nyílt pályáznia egy, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közintézményekre kiírt napelemes rendszer telepítésére. Tengelicen a következõ intézmények feleltek meg a kiírás feltételeinek: Polgármesteri Hivatal, Petõfi Sándor Faluház,
Mézeskalács Óvoda, Sportcsarnok, Orvosi rendelõ.
2015. január 7-én Önkormányzatunk a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumtól megkapta az értesítést a kedvezõ elbírálásról, azonban a kiíráshoz képest csökkentett összegû támogatással. Így Tengelicet érintõen a megítélt támogatás összege
24.135.485.- Ft, tehát a megvalósításhoz Önkormányzatunknak 2.287.725.- Ft önerõvel kell hozzájárulnia a költségekhez.
Tekintettel arra, hogy a beruházással az érintett intézmények
villamos energia fogyasztásának költségei éves szinten mintegy 800.000.- Ft-tal csökkenthetõk, a testület megszavazta az
önerõ 2015 évi költségvetési tervébe történõ beépítését. Továbbá arról is döntés született, hogy az önerõ összegét megpályázza az EU Önerõ Alapnál, mely pályázat megírására, lebonyolítására ezúttal is a Vanessia Kft-t kéri fel. Sikeres pályázat esetén a beruházás saját költségvetésünket nem terheli,
viszont jelentõs megtakarítás érhetõ el a rezsitétel alternatív
energiaforrás alkalmazása révén.
Gáncs István polgármester

ZSÖRTÖLÕDÕ

2015. január 26-27-én Tengelic
Község Önkormányzati testülete
Gáncs István polgármester vezetésével megtartotta szokásos
éves közmeghallgatását. Sajnálatos módon a lakosság ez alkalommal talán még kevesebb érdeklõdést mutatott
közös dolgaink iránt, mint az elõzõ években. Természetesen tisztelet azon keveseknek, akik megtisztelték jelenlétükkel
a testületet. Pedig az ilyen fórum kimondottan azt a célt szolgálja, hogy mindenki saját fülével hallhassa, hogyan gazdálkodott az elõzõ évben a megválasztott
testület, milyen eredményeket ért el,
mik voltak a gondok, és hogy miként kívánja folytatni a munkát. Ilyenkor lehet
kérdéseket feltenni a polgármesternek

és a testület minden egyes tagjának,
ilyenkor lehet nem értett dolgokat tisztázni, javaslatokkal elõállni, egyszóval
párbeszédet folytatni.
De akármirõl van is szó – beleértve az
egyéb rendezvényeket, tájékoztatókat,
sporteseményeket –, akármilyen széleskörû is a tájékoztatás, utólag mindig
akadnak panaszkodók, akik azért maradtak ki bármibõl is, mert „nekik nem szólt
senki”. Ez így igaz, külön-külön ugyanis
nincs mód senkit sem személyesen fel-

keresni és hosszasan rábeszélni,
hogy saját szórakozása, jól tájékozottsága végett vegyen részt egy
rendezvényen. Egy kis odafigyeléssel, érdeklõdéssel mindenki
észreveheti a forgalmas, sokak által látogatott helyeken kitett plakátokat, hirdetményeket, elolvashatják az újságunkban
és a honlapon, vagy a postaládájukba bedobott értesítõn, odafigyelhetnek a beszélgetésekre a boltban, az orvosnál
vagy postán. Biztatjuk hát önöket, vegyék észre, keressék önmaguk is a közérdekû tájékoztatásokat! Tegyék ezt úgy,
mint amikor a bevásárlóközpontok akciós felhívásait tanulmányozzák, amirõl
nem akarnak lemaradni.
BRM

VEZETÕSÉGVÁLTÁS A TENGELIC-SZÕLÕHEGYI NYUGDÍJASOK ÉRDEKSZÖVETSÉGE ÉLÉN
2015. január 1-tõl új vezetõség kezdte meg munkáját a TengelicSzõlõ-hegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége élén. Az elnöki tisztébõl
visszavonult Horváth Lajosné helyébe Kanász Ferencnét választotta meg a tagság, 2 új vezetõségi taggal egyetemben Vódli Veronika
és Kászpári Györgyné személyében. Az új vezetõség kifejezte reményét, hogy a 20 éve fennálló klub az elõzõ évekhez hasonló aktivi-

tással tudja folytatni tevékenységét sok közös programmal, közösségi munkával és a szokásos heti klubdélutánokkal. Továbbá fontos
hangsúlyt kívánnak fektetni a tagtoborzásra, ezért ez úton is szeretnénk rábeszélni minden érdeklõdõt, hogy jelentkezzen tagnak,
vagy pártoló tagnak, hogy együtt sok szép élményben lehessen részünk. A tisztújítás búcsúebéddel ért véget.
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ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
Rendelési idõ:
Tengelic
Hétfõ
8:30 - 12:30
Kedd
10:00 - 13:00
Szerda
8:00 - 10:00
Csütörtök
12:00 - 16:00
Péntek
8:30 - 12:30
Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda
12:00 - 15:00
FOGORVOS

Drr. Vékás Júlia
a Andrea
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/532-004

Rendelési idõ
2015 február 1-ttõl:
Kedd
15:00 - 20:00
Csütörtök
9:00 - 14:00
Csecsemõ tanácsadás
Kedd
8:00 - 10:00
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00
Belgyógyászati szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás:
H-K-P: 08:30 - 13:00
SZ: 08:30 - 11:00
CS: 12:00 - 16:00
Ügyelet
2013. január 1-jétõl Paks 7030
Rákóczi u. 1.

Képviselõ-testületi ülés összefoglaló
A képviselõ-testület 2015. január 20-án tartotta soron következõ ülését,
melyen az alábbi döntéseket fogadták el a képviselõk.
Módosításra került az önkormányzat 2014. évi költségvetésérõl szóló
rendelete. Ez érintette az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az
óvoda költségvetését is. Az ötödik módosítással 9.973 e Ft-tal emelkedtek a bevételi és kiadási fõösszegek.
Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a testület felülvizsgálta és módosította a Tengelici Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2014. októberében kötött együttmûködési megállapodást. A módosításra elsõsorban az államháztartási törvény változása miatt volt szükség.
Elfogadta a képviselõ-testület a 2015-2017. évekre vonatkozó középtávú vagyongazdálkodási tervet. A terv tartalmazza közfeladatonként a
vagyonelemekre vonatkozó éves karbantartás mellett a felújításokat,
beruházásokat. A tervben szerepel az orvosi rendelõ felújítása, fogorvosi gép beszerzése, az óvodában egy csoportszoba felújítása, az általános iskola tetõfelújítása, Szolgáltatóház felújítása, Sportcsarnok tetõfelújítása, kommunális feladatokat ellátó gépjármû beszerzése, szõlõhegyi mûvelõdés ház külsõ vakolatának festése, öt önkormányzati ingatlan napkollektorral történõ felszerelése. A nagyobb felújítási munkákat elsõsorban pályázati forrásból szeretné az önkormányzat megvalósítani.
Meghallgatták a képviselõk a mezõõr 2014. évi II. félévi tevékenységérõl szóló beszámolóját, melyet elfogadtak. A beszámoló szerint az elmúlt idõszakban sikerült megakadályozni három terménylopást, három falopást, két esetben illegális hulladéklerakást elkövetõ személyt
azonosítani. A mezõõrnek az illetékességi területen történõ folyamatos jelenléte komoly visszatartó erõt jelent a bûnmegelõzésben. Folyamatosan kapcsolatot tart a körzeti megbízottal, polgárõrséggel. 2014ben a mezõõri szolgálat bevételei biztosították a szolgálat fenntartási
költségeit. Ez köszönhetõ a gazdák által szinte 100%-ban befizetett mezõõri járuléknak is.
Az egyebek napirendi pontban két határozat született. Az egyik a polgármester 2015. évi szabadsága ütemtervének elfogadásáról, a másik
pedig a napelemes rendszer telepítése pályázathoz szükséges önerõ
biztosításáról. A napelemes rendszer telepítésére vonatkozó pályázati
kiírás még 100%-os támogatást tartalmazott, viszont a pályázat benyújtását követõen egy Korm. határozat szerint a nyertes pályázatok csökkentett összeggel kerülnek támogatásra. Tengelic esetében ez azt jelenti, hogy 2.287.725. -Ft-ot saját forrásból kell biztosítania az önkormányzatnak. Ennek fedezetére lehetséges forrás lesz az EU Önerõ Alap.
Ezt követõen tájékoztató hangzott el a szociális tûzifa kiosztásával kapcsolatban illetve a közmeghallgatás idõpontjára vonatkozóan.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

KÖZÉRDEKÛ
Szelektív-hulladék elszállítás – A legközelebbi szelektív-hulladék
elszállítás idõpontja: február 20.

Tel.: 75/410-222
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet)

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
13:00 - 19:00
9:00 - 12:00
14:00 - 19:00
Szerda
8:00 - 19:00
Csütörtök
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Péntek
13:00 - 18:00
Szombat
14:00 - 18:00
Vasárnap
13:00 - 14:00
Hétfõ
Kedd

A teleszoba vasárnap kivételével
14:00 - 18:00 óra között látogatható. A fenti idõpontokon kívül
a rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.
További elérhetõségek:
Schmidt Mária
mûvelõdésszervezõ
30/572-4
4788
Telefon: 06-3
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
Februári programok:

február 11. 17 óra – Az ókori indiai matematika - Bogdán Nikolett, Tengelic-Szõlõhegy és Feil
Gábor, Paks (Népfõisk.)
február 18. 17 óra – Szerelem -szerelem... Mesés-zenés elmélkedés az élet nagy dolgairól Füller Tímea, Tengelic (Népfõisk.)
február 19. 10 óra - Játékos program az óvodásoknak és a totyogóknak
február 19. 18 óra - Csizmadia
János: Göröngyös életút címû
könyvének bemutatója
február 25. 17 óra - Elõször
Provence-ban - Rillné Csapó
Etelka, Hõgyész (Népfõisk.)
február 25. 17 óra - Elsõsegély
nyújtó elõadás (díszterem)
A farsangi rendezvények
részletei az. 1. oldalon.
Márciusi elõzetes:

T E I T

március 4. 17 óra - Rembrandt és
a XVII. századi holland festészet
- Gazdag Ferenc, Pusztahencse
(Népfõisk.)
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