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Ingyenes alapszintû számítógépes képzések indulnak
Tengelicen a „GINOP-6.1.2-Digitális szakadék csökkentése” projekt keretében.
A térítésmentesen igénybe vehetõ informatikai képzések (IKER 1) és az erre épülõ (IKER 2) szint résztvevõi
2×35 óra alatt a számítógép, a tablet és az okostelefon
használatához szükséges alapvetõ tudáshoz juthatnak.
Ezekre a tanfolyamokra bárki jelentkezhet 16 és 65 éves
kor között, aki jelenleg nem tanul középiskolában, vagy
a felsõoktatásban, illetve más államilag finanszírozott
digitális képzésben. A képzés abban segít, hogy megszerezhessék a napjainkban szinte nélkülözhetetlen alapvetõ digitális tudást.
Tájékoztató fórum, regisztráció, jelentkeztetés a szükséges létszám elérésekor lesz a Faluházban. Tartja: Leipold Erzsébet
megyei mentor
Érdeklõdni, feliratkozni a Faluházban (74/675-650) vagy
a 06-30/9964130 számon lehet.

Tengelic Község Önkormányzata a településkép védelmérõl
szóló 2016. évi LXXIV. törvényi kötelezettségének eleget téve a 137/2017. (XI. 28.) határozatával elfogadta Tengelic Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) és megalkotta Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a településkép védelmérõl szóló 16/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét.
A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelmérõl szóló rendelet elsõdleges célja, hogy a település épített és táji értékeit felkutassa, és azok helyi védelmét, valamint a kialakult jellegzetes településkép megõrzését és annak tervszerû, harmonikus továbbfejlesztését szakmailag
elõkészítse, megalapozza.
A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzõit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülõ
településrészeket arculati jellemzõikkel és értékeikkel, a településkép minõségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedõ építészeti elemeket. A
TAK ajánlásaival, jó példáival lehetõséget kínál arra, hogy az
ingatlanok tulajdonosai, építtetõi a hely és a településszerkezet, a településkép megismerése után olyan házakat terveztessenek, építsenek vagy éppen a meglevõ épületeket oly
módon újítsák fel, hogy azok településképet javítsák, de tekintettel legyenek az építészeti örökségre is.
A kézikönyv alapján elkészült településképi rendelet tartalmazza a helyi védelemre vonatkozó elõírásokat, településképi elõírásokat a meghatározó településrészekre vonatkozóan, a reklámhordozókra és egyéb mûszaki berendezésekre
vonatkozó településképi elõírásokat és a településkép-érvényesítési eszközöket.
A helyi rendelet elõírásainak betartatása a rendelet hatálybalépését követõ építkezések során az építtetõ feladata, a vonatkozó jogszabályok értelmében az ellenõrzés a polgármester hatáskörébe tartozik.
A rendelet helyi értékvédelmi elõírásainak célja a település
történelme, településképe szempontjából meghatározó, hagyományt õrzõ, sajátos megjelenésû építészeti örökség megõrzése.
A rendelet lehatárolta a településképi szempontból meghatározó területeket és azokra szabályokat fogalmazott meg.
A rendelet a településképi követelmények meghatározása
mellett szabályozza az egyes sajátos berendezések (pl. reklámok, reklámhordozók), mûtárgyak elhelyezésének feltételeit is.
A rendelet szabályozza a településkép-védelmi tájékoztatást,
a szakmai konzultációt és a településképi bejelentés eljárását is.
A rendelet elõírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök segítik. A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre
nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településkép-védelmi bírságot szab ki.
A rendeletet 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
A kézikönyv és a rendelet megtekinthetõ Tengelic Község
hivatalos honlapján (www.tengelic.hu) a hasznos információk/településrendezési eszközök menüpontban, valamint
nyomtatott formában a Tengelici Polgármesteri Hivatalban,
ügyfélfogadási idõben.
Gáncs István polgármester
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Iskolai hírek - 2018. február
Fa r s a n g i m u l a t s á g o t c s a p o t t a z i sko l a
Nem véletlen, hogy iskolánk hagyományos rendezvénye idén február legvégére esett, hiszen
az influenzajárvány rekordszámú hiányzója miatt nem kis aggodalommal készültünk rá.
A mûsorvezetõ szerepében Sebestyén Beatrix kolléganõnk külön mûsorszámmal jelentkezett és árnyéktáncával alapozta meg a hangulatot.
Megszokhattuk, hogy új és még újabb, soha nem látott, ötletes produkciókat láthat a
faluház közönsége, s ez idén sem történt másként. Az egyéni jelmezesek után következõ osztályprodukciókon valamennyi tanuló a színpadra állhatott s a közönség bíztatása
és elismerõ tapsa közepette megízlelhette a siker ízét.
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1 „Legyetek jók, ha tud-

tok!” – az első-másodiknak sikerült

háborúja” – a
2 „Csillagok
szereposztásban a 3.
osztály

6

és bajadé3 Maharadzsák
rok – India táncait hozták a színpadra a negyedikesek.

A bemutatókat követõen jöhetett az
eszem-iszom, dínom-dánom. Az izgalmak
levezetéseként, a fellépõ osztályok jutalma
egy-egy pizza volt. S akinek ez sem lett volna elég: a szülõk, hozzátartozók által felajánlott finomabbnál finomabb házi sütemények, torták és a szendvicsek fogyasztása után piros és sárga itókával lehetett
szomjat oltani.
Diákönkormányzatunk ezúton is köszöni valamennyi támogatónknak, különösen
a szülõi munkaközösség és a tengelici
nyugdíjas klub tagjainak a szervezésben,
lebonyolításban nyújtott segítségét.
Külön köszönet a „Tengelice” táncosainak, akik összegyûjtve a falu boszorkányait táncukkal és rémisztgetésükkel a tombolahúzás elõtt fokozták a hangulatot.
A résztvevõk mindent elkövettek, hogy
a néphiedelem szerint elûzzék a telet. Ha
ez mégsem sikerült, nem az õ hibájuk.
Aki nem hiszi, járjon utána és nézze
meg az iskola Facebook-oldalán vagy a községi honlapon!

4 Pakkot kaptak a táncoló
ötödikes Nyilas Misik.
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2020-as tokiói olimpia
5 A
jövendő bajnokai a hatodikosok.

6 Négykezest jártak a hetedikes liliputiak.

volt a nyol7 „Vészhelyzet”
cadikban

FARSANGI
JELMEZBÁL
TENGELIC" "
SZO
LOHEGYEN
IS

Szijártó József tagiskola vezetõ

A TENGELICSZÕLÕHEGYI
NYUGDÍJASOK
ÉRDEKSZÖVETSÉGE
kéri,
támogassa Ön is
egyesületünket és
járuljon hozzá
adója
1 %-ával
a 2018. évre
tervezett
programjaink
megvalósításához.
Adószámunk:

18859775-1-17
Köszönjük
támogatását!
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FALU-DISZNÓVÁGÁS 2018. - TENGELIC

A sajnálatos tévinformáció ellenére is –
miszerint érdeklõdés hiányában a rendezvény elmarad – 2018. február 3-án megrendezésre került a

FALU-DISZNÓVÁGÁS
néven ismert téli mulatság, mellyel ezúttal a Faluház részese volt a KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL 2018. országos eseménysorozatának is. Azok, akik nem adtak hitelt
a kósza híreknek, és jelentkeztek a programra, nem bánták meg, hiszen akár segítõ résztvevõk, akár vacsora vendégek voltak, mind jól szórakoztak és remek, friss disznótoros ételeket kóstolhattak.
BRM

A Települési Értéktár Bizottság felhívása
A Települési Értéktár célja, hogy minél több helyi érték kerüljön
megõrzésre és megismertetésre. Ennek egyik lehetséges formája lesz a "Tengelici füzetek" kiadványsorozat, melybe kb. 30-50
oldalnyi írásos, fényképpel kiegészített anyagokat várunk, ezek
témája lehet pl. történelmi esemény, életrajz, intézmény, szervezet, épület történeti összefoglalója, ismertetõje. Ezek megjelentetését az önkormányzat anyagilag támogatja bizonyos összeggel.
A tervezett sorozat 1. kötete a Tengelic az 1. világháborúban címet viseli, Farkas Dénes írja. Ha valakinek van emléke, fényképe e témával kapcsolatban, kérjük, keresse meg az írót! Akinek
saját ötlete van, itt az ideje, hogy papírra vesse! Ha lehetséges, az
adatlapját (honlapról letölthet vagy a bizottság tagjaitól kérhetõ)
is készítse el, mielõtt a füzetsorozatba szánt anyagot megírja.
Kérjük, hogy akinek már van kész írása, juttassa el hozzánk! Az
ötleteket nyárig várjuk, a kész írásokat egy- két éven belül!
Farkas Zsuzsanna elnök

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ
A 2018. február 13-án megtartott Képviselõ-testületi ülésen döntöttek a képviselõk az adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettségekrõl, az önkormányzatnál dolgozók cafetéria juttatásáról, a 2018. évi költségvetésrõl, egyes önkormányzati rendeletek
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos módosításáról szóló rendeletrõl, az óvodavezetõi pályázat kiírásáról, az óvoda heti és éves nyitva tartásáról, a polgármester 2018. évi szabadságolási tervérõl, védõnõ kinevezésérõl, valamint kitüntetõ cím adományozásáról.
(Folytatás a 4. oldalon)

A szelektív hulladékelszállítás
idõpontjai a Tengelici Hírmondó
februári számában a betétlapon

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás

található menetrend segítségével
követhetõk.
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ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.
Rendelési idõ:
Tengelic
Hétfõ
08:30 – 12:30
Ezen belül gyermekrendelés
08:30 – 10:00
Kedd
12:00 – 16:00
Szerda
11:00 – 14:00
Csütörtök
08:30 – 11:30
Péntek
08:30 – 12:30
Tengelic-S
Szõlõhegy
Szerda
08:00 – 10:00

FOGORVOS
Tengelic, Rákóczi u. 8.
szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:
kedd: 09:30-117:00 óra

(Sürgõs esetben a szolgáltatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)
Csecsemõ tanácsadás
Kedd 08:00 – 10:00
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00
Belgyógyászati szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Házigondozó
Dóczy Mária: 06-20/251-1010

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás: (VÁLTOZÁS!)
Hétfõ:
08:30 - 13:00
Kedd:
12:00 - 16:00
Szerda:
09:00 - 14:00
Csütörtök: 08:30 - 12:00
Péntek:
08:30 - 13:00
Ügyelet

2017. n ovember 8 -tt ól
Paks, T olnai u . 2 . s z.
(a volt konzervgyár területén,
a korábbi „Atomland” néven
ismert épületben)
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).

IMPRESSZUM

K ÉPVISELÕ-TESTÜLETI

ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
(Folytatás a 3. oldalról)
A döntést igénylõ napirendek elõtt a tervezõ ismertette a
testülettel a község településszerkezeti tervének tervezési
szempontjait, a szerkezeti terv javasolt módosításait.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása
elõtt megállapításra kerültek az adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettségek, a köztisztviselõk, közalkalmazottak, munkavállalók béren kívüli juttatása.
Ennek alapján a köztisztviselõk éves cafetéria kerete mindösszesen bruttó 1.790.444.- Ft, a közalkalmazottak és a munka
törvénykönyve alá tartozó foglalkoztatottak éves béren kívüli
juttatása mindösszesen bruttó 4.221.300.- Ft. Tájékoztató
hangzott el az átmeneti idõszakban - 2018. január 1 és 2018.
február 6. - teljesült bevételekrõl és kiadásokról, melyek beépítésre kerültek a 2018. évi költségvetésbe. A bevételek összege
több mint 12 millió Ft volt, a kiadások összege több mint 20
millió Ft volt a költségvetés elfogadása elõtti idõszakban.
Egyhangúlag elfogadásra került az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése. A költségvetés bevételi
és kiadási fõösszege: 410.343.459.- Ft. Ezen belül a Mézeskalács Óvoda bevétele 38.461.767.- Ft, kiadása 42.510.304.- Ft, így
az önkormányzat 3.172.286.- Ft fenntartói finanszírozással járul hozzá az intézmény mûködéséhez. A polgármesteri hivatal
(mely tartalmazza a konyha költségvetését is) bevétele
15.084.000.- Ft, míg a kiadása 95.529.816.- Ft. Ennek különbözetét az állami és az önkormányzati finanszírozás fedezi. Az
önkormányzat tavalyi évi pénzmaradványa 137.199.700.- Ft.
Hitelfelvételt az önkormányzat nem tervez. Az idei évben is
tervezésre került az elsõ lakáshoz jutók támogatása, a védett
ingatlanok felújításához hozzájárulás, a civil szervezetek támogatása. Fontosabb beruházások: ingatlan vásárlás, garázs építése, óvoda fûtés-korszerûsítése, sportcsarnok nyílászáró cseréje, rendezési terv módosítása, ivóvízrendszer felújítása, konyha felújítása, járda felújítások. Ezek egy része pályázatok függvénye.
2018. januárjától kötelezõ az önkormányzatoknál is az elektronikus ügyintézés biztosítása. Emiatt felülvizsgálatra kerültek
az önkormányzati rendeletek, s amely rendelet kizárja az elektronikus ügyintézés lehetõségét, vagy olyan rendelkezést tartalmaz, hogy csak papír alapon intézhetõ az ügy, módosítani
szükséges. Így 11 önkormányzati rendelet módosítását fogadta el a képviselõ-testület.
A jelenlegi óvodavezetõ vezetõi megbízása 2018. július 31.
napján lejár. Erre tekintettel a közalkalmazotti törvény és a
végrehajtására kiadott Korm. rendelet alapján az óvodavezetõi
munkakör betöltésére a pályázatot ki kell írni.
Határozat született a Mézeskalács Óvoda heti és éves nyitvazárva tartásáról. Eszerint 2018. nyarán az óvoda július 16-tól július 29-ig zárva tart az általános karbantartás, nagytakarítás elvégzése miatt. A testület a 2018/2019-es nevelési évre az óvoda napi nyitva tartási idejét 6.00-17.00 óra közötti idõtartamban határozta meg.
Elfogadásra került a polgármester 2018. évi szabadságolási
terve is mely a képviselõ-testület hatáskörébe tartozik.
2018. március 1. napjától Kõrösi-Bölcsföldi Eszter látja el a
védõnõi feladatokat Tengelicen, az õ kinevezésérõl is egyhangú döntést hoztak a képviselõk. Ezzel egyidejûleg megszûntetésre került Andics Edit védõnõvel a helyettesítésre kötött
megbízási szerzõdés.
Határozattal kijelölte a testület Székely Aranka óvónõt a
Gagarin u.2. szám alatt lévõ szolgálati lakás bérlõjének 2018.
március 1-tõl 2018. december 31-ig tartó idõszakra.
Zárt ülésen a képviselõ-testület úgy döntött, hogy az idei évben nem adományoz Tengelic Községért kitûntetõ címet
egyik javasolt személynek sem.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd minden hónap elsõ és harmadik keddjén 13:00 – 17:30 óra között ügyvédi fogadóórát
tart a Polgármesteri Hivatalban.

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
14:00 - 20:00
Kedd
14:00 - 1 9:00
Szerda
9:00 - 19:00
Csütörtök
10:00 - 12:00
13:00 - 20:00
Péntek
13:00 - 21:00
Szombat
14:00 - 19:00
Vasárnap
szünnap
Elérhetõségek:
Pámer Ildikó
06-30/9964130.
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
facebook.com/faluhaztengelic
A teleszoba vasárnap
kivételével 14:00 - 18:00 óra
között látogatható.
Rendszeres programok
minden csütörtök 14 óra:
Nyugdíjas klub
Szeretettel várják az új tagokat is!

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.
Várunk minden érdeklõdõt!
Márciusi programok:

március 12 - 23.: 111 év 111 foto Tengelici képek fotokiállítás
(részletek az 3. oldalon)
Áprilisi elõzetes:
április 11: Költészet napja

Szabó Lõrinc:
Tavasz
„Mi az?” – kérdezte Vén
Rigó.
„Tavasz” – felelt a Nap.
„Megjött?” – kérdezte
Vén Rigó.
„Meg ám!” – felelt a
Nap.
„Szeretsz?” – kérdezte
Vén Rigó.
„Szeretlek!” – szólt a
Nap.
„Akkor hát szép lesz a
világ?”
„Még szebb és boldogabb!”
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