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TARTALOMBÓL: Lendületben  Rezsicsökkentés  Elektronikus ügyintézés  Kerékpártúra

TOVÁBBRA IS LENDÜLETBEN
Egy évvel ezelõtt magam és a testület nevében ígéretet tettem arra, hogy a 2017ben sikeresen megvalósított beruházásokhoz hasonlóan 2018-ban is igyekszünk
megragadni minden pályázati és egyéb
lehetõséget, hogy közös vagyonunkat tovább gyarapíthassuk. Örömmel jelenthetem, hogy van mirõl beszámolni. Mivel a
betervezett munkákról és a szükséges
pénzeszközök elõteremtésérõl lapunkban és honlapunkon folyamatosan tájékoztattuk önöket, így ezúttal csak felsorolásként tekintsük át mi valósult meg a tervekbõl.
Konyha felújítás – A Jövõnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány 18.460.107 Ft
támogatásával és 5.255.787 Ft önerõ biz-

tosításával valósult meg 2018. június 16.
és augusztus 3. között a konyha épületében a hidegburkolatok felújítása, valamint
a hozzá kapcsolódó építészeti, villamos
és gépészeti munkák kivitelezése. A felújítás során a beázások megszüntetése érdekében a padlóburkolat ipari mûgyanta bevonatot, a falburkolatok gres, kõporcelán
lapburkolatot kaptak. Megtörtént a falfelületek, nyílászárók és csövek festése, a
villamos hálózat és szerelvények falba építése.
Garázs építés – Szintén a Jövõnk Energiája
Térségfejlesztési
Alapítvány
12.809.628 Ft támogatásával és 1.423.292
Ft önerõ biztosításával valósult meg a hivatal épületének udvarán egy 70,30 m2

alapterületû, szerelõcsarnokként is funkcionáló, 2 kisbusz tárolására alkalmas garázs építése. A garázs padlóburkolata betonfelület, szilárd födém nélküli, közvet-
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lenül a tartófalakra támaszkodó tetõszerkezetû. Az épületben a belsõ világítás kerül kiépítésre. A munkálatok 2018. május
2-án kezdõdtek, és a befejezési határidõ
2018. szeptember 30.
Járda felújítás - Az idén Tengelic közigazgatási területén az Ady Endre utcában

130 folyóméter, a Gindli utcában 94 folyóméter, a Gyimesi utcában 534 folyóméter, a Petõfi utcában 100 folyóméter, a
Rákóczi utca hivatal felõli oldalán 263 folyóméter és az Óvoda utcában 441 folyóméter, összesen 1562 folyóméter hosszú
járda került felújításra. A munkálatok során a meglévõ járda bontása után, 10 cmes kavicságyra, 12 cm C12-es beton került 1,2 méter szélességben. A felújítások
teljes költsége 16.484.880.- Ft volt, melybõl a Belügyminisztérium 12.612.619.- Ft
támogatást biztosított. A munkálatok
2018. áprilisától júniusig tartottak.
Gáncs István polgármester

REZSICSÖKKENTÉS

Egyszeri természetbeni támogatás a fûtési költségek viselésével összefüggésben
A Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfûtéstõl eltérõ fûtõanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fûtési költségek viselésével
összefüggésben.
Felkéri az érintett helyi önkormányzatokat, hogy tegyék lehetõvé, összesítsék és haladéktalanul továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhõszolgáltatási szerzõdéssel nem rendelkezõ háztartások részére, a következõ elvek szerint:
a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az
egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek közössége értendõ,
b) a felmérés keretében az igénybejelentés végsõ határideje 2018. október 15-e,
c) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentõ részérõl, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-

gatóság ellenõrzi, hogy a bejelentõ háztartása korábban téli
rezsicsökkentésben nem részesült,
d) a természetbeni támogatás a fûtõanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket;
A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményérõl 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegérõl ezzel egyidejûleg születik kormánydöntés.
Ezt követõen: az önkormányzat által kiválasztott vállalkozásoknál
lehet az igényelt fûtõanyagot a meghatározott határidõn belül átvenni az önkormányzat által kiadott hivatalos igazolás ellenében.
Az igénybejelentés benyújtásának módja: személyesen
vagy postai úton benyújtott formanyomtatványon.
Az igénybejelentés benyújtásának helye: Polgármesteri
Hivatal, Tengelic
Ügyintézõ: Szécsényiné Dóka Emõke, tel.: 06-74/432-122.
Ügyfélfogadás: a hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint.
Tolnai Lászlóné jegyzõ
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ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG A CSALÁDOKNAK, DIÁKOKNAK
Füzet és írószer csomag – Immáron
7. éve biztosítja önkormányzatunk a helyi általános iskolába járó gyermekek (a
2018/2019 tanévben 99 fõ) számára a
tantestület igényei alapján összeállított,
névre szóló füzet és írószer csomagokat. A csomag tartalma: füzetek, író- és
rajzlapok, színes papírok, színes ceruzák, zsírkréták, vonalzók, szögmérõ, ragasztók, grafit- és golyóstoll, radír. Az elsõsöknek ezen felül olló, számolókorong és pálca, játékóra, játékpénz, számegyenes, tükör, dobókocka. A csomagok összköltsége: kb. 360.000,- Ft.
Nyári napközis tábor – Elõzetes igényfelmérés alapján
idén önkormányzatunk elõször
szervezte meg olyan alsó-tagozatos gyermekek számára, ahol
a szülõk munkavégzésük, vagy
más (a gyermekvédelmi törvényben meghatározott) okok
miatt nem tudják ellátni a gyermekük napközbeni felügyeletét. A programban 14 gyermek
vett részt és a szülõket csak az
étkezési díj terhelte. A tábor
helyszínéül a Faluház és a
könyvtár szolgált, a színes programokról Pámer Ildikó mûvelõdésszervezõ és Tóthné Csapó
Sára könyvtáros gondoskodtak
4 fõ diákmunkatárs segítségé-

Tájékoztató az elektronikus
ügyintézésrõl
Felhívjuk a lakosság és a gazdálkodó szervezetek, valamint egyéni
vállalkozók figyelmét, hogy 2018. január 1-jétõl bevezetésre került
az elektronikus ügyintézés a Magyar Államkincstár által mûködtetett Önkormányzati Hivatali Portál keretében. A lakosság számára
továbbra is csak válaszható az elektronikus ügyintézés, mert papír
alapon, postai feladással vagy személyesen továbbra is kezdeményezhetik ügyeik elintézését. A gazdálkodó szervezetek számára
jogszabály írja elõ, hogy kizárólag elektronikusan (Cégkapun keresztül) intézhetik hivatalos ügyeiket. EVNY-ben (egyéni vállalkozói nyilvántartás) szereplõ vállalkozó is csak KÜNY tárhelye (régi
nevén ügyfélkapu) útján tarthat kapcsolatot az önkormányzati
adóhatósággal.
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2018. február 1-tõl az azonosítás törvényi kötelezettsége miatt az elektronikus ügyintézés csak Ügyfélkapun, vagy Cégkapun keresztül történhet.

Az Önkormányzati Hivatali Portál
Az Önkormányzati Hivatali Portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A Portál természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetõséget biztosít az elektronikusan elérhetõ szolgáltatások igénybevételére. Meghatározott
ügyeiket a https://ohp.asp.lgov.hu felületen keresztül intézhetik
elektronikusan.
A részletes tájékoztató a www.tengelic.hu honlap fõoldalán elolvasható.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

vel. A diákmunkások bérét a
Munkaügyi Központnál pályázta meg önkormányzatunk.
Az elsõ heti program témája
indiántábor volt, ahol a résztvevõk saját ruhát is készítettek maguknak, saját festéssel
mintázva. A második héten a
reneszánsz kort idézték meg,
Mátyás királlyal a középpontban, közös palacsintasütéssel.
A harmadik hét a játékok hete
volt egész napos játékkal, nagyon jó hangulatban.
A tábor összköltsége: kb.
150.000.- Ft.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

FELHÍVÁS
Önkormányzati rendeletünk elõírja a magánporták rendben tartását, gyommentesítését. A lakosság korösszetétele következtében azonban egyre több olyan egyedül élõ
idõs polgártársunk él községünkben, akik vagy koruknál, vagy egészségügyi állapotuknál fogva nem képesek
eleget tenni ennek az elõírásnak. Így mostanában egyre
gyakrabban merül fel lakossági igényként, hogy Önkormányzatunk vállalja magára a segítségre szoruló idõs embereknél a fûnyírást, gyommentesítést. A felmerült igényt
az önkormányzat jogilag nem végezheti, mert magántulajdonról van szó. Önkormányzatunk csupán 4 fõ közhasznú munkás alkalmazásával látja el Tengelic mind a 12
résztelepülésén a közterületek rendszeres kaszálását, ami
teljes mértékben kitölti munkaidejüket és kimeríti az önkormányzat által elvégezhetõ feladatok körét. Mivel az
önkormányzat nem tudja a problémát orvosolni, így várjuk olyan személyek jelentkezését, akik vállalkozó szellemûek és rendelkeznek a szükséges eszközökkel (fûnyíró,
motoros kasza, jármû, stb.), valamint a szolgáltatást igénybe vevõkkel kötött megállapodás szerinti díjazásért rendszeresen elvállalnák a feladatot. Ebben a lehetõségben az
önkormányzat közvetítõként tudná segíti a kapcsolatfelvételt a szolgáltatást igénybe vevõk és a szolgáltatást nyújtók között.
Gáncs István polgármester
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Zelk Zoltán:
Ez már az õsz
Ez már az õsz. Itt-ott még egy tücsök
dalt próbál szegény, a füvek között.
Szakad a húr, szétfoszlik a vonó –
nem nótaszó ez már, de búcsúszó.
Ez már az õsz. Borzongva kél a nap.
Közeleg a rozsdaszínû áradat.
Átzúg kertek, erdõk, hegyek fölött –
elnémul a rigó, el a tücsök.
Mily korán jõ, mily korán tör felénk –
hogy kortyolnánk még a nyár melegét!
Be üres is volt idén a pohár,
be hamar elmúlt ajkunktól a nyár!
S hallod, õk is, hogy szürcsölik a fák
az õszi ég keserû sugarát.
Hiába isszák, nem ad már erõt,
csügged az ág, sárgára vált a zöld.
Csügged az ág, ejti leveleit. –
Ó, ha az ember is a bûneit
így hullatná! S lomb nélkül, meztelen,
de állhatnék telemben bûntelen!

JELES SZÜLETÉSNAPOK SZEPTEMBERBEN
Kossuth Lajos – Monok, 1802. szeptember 19. – Torino 1894. március 20.
Magyarország kormányzó-elnöke. A
nemzeti függetlenségért, a rendi kiváltságok felszámolásáért s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi
küzdelem egyik legnagyobb alakja, a magyar szabadságharc szellemi vezére. Máig egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében leginkább megtestesítik az
1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot, Széchenyivel és Petõfivel együtt.
Szent István mellett õ a legismertebb magyar történelmi személyiség. A magyar
szabadság nemzetközileg is legismertebb
alakja. Szobra áll New Yorkban, tere emléktáblával Párizsban, továbbá õ az egyetlen külföldi államférfi, akinek szobrot állítottak a Capitoliumban. Magyarországon neki van a legtöbb szobra, a telepü-

lések nagy részén közterület viseli a nevét, kultusza pedig ma is élõ.
Széchényi István - Bécs, 1791. szeptember 21. – Bécs, Döbling, 1860. április 8
Politikus, író, polihisztor, közgazdász, a
Batthyány-kormány közlekedési minisztere – akit Kossuth Lajos a „legnagyobb
magyarnak" nevezett. Eszméi, tevékenysége és hatása által a modern, új Magyarország egyik megteremtõje. A magyar
politika egyik legkiemelkedõbb és legjelentõsebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika
és a sport megreformálása fûzõdik. Számos intézmény alapítója és névadója.
Tamási Áron - Farkaslaka, 1897. szeptember 20. – Budapest 1966. május 26.
Kossuth – díjas nyelvteremtõ magyar író.
Írásmûvészete a népi irodalom kincsestárából táplálkozó egyedi hangvételû írás-
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mûvek jellemzik leginkább, témái a székelység világához kapcsolódnak. Gyökerei e zárt etnikai közösség mese- és mondavilágába nyúlnak vissza, erõsen támaszkodik a tájnyelvre; jelentõs szervezõ elve
mûveinek a mesei elemekkel elért jelképteremtés. Az Ábel trilógia Tamási Áron legismertebb mûve, melynek elsõ kötete, az
Ábel a rengetegben, 1932-ben jelent meg.
Benedek Elek – Kisbacon 1859 szeptember 30. – Kisbacon 1929 augusztus 17.
Magyar újságíró, író, országgyûlési képviselõ, a „nagy mesemondó”. Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom egyik
megteremtõje. Ifjúsági írásaival, szerkesztõi mûködésével az élen járó pedagógusok között foglal helyet.
Munkásságának tiszteletére 2005 óta Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a
Magyar Népmese Napját.

Tengelic

2018. szeptember, 4. oldal

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:
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

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

KÉPVISELÕTESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ
Az augusztus 7-i ülésen 10 elõterjesztést tárgyalt meg a képviselõ-testület. Megalkotta a testület a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló új önkormányzati rendeletet, mely hatályon kívül helyezi az ugyanebben a tárgyban
2004-ben elfogadott rendeletet. Az új rendelet összhangot teremt a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvénnyel.
Az új rendelet tartalmazza a talajterhelési díj mértékének
meghatározását, mérési lehetõség hiányában az átalány megállapításának szempontjait, a talajterhelési díjfizetési kötelezettség bevallása, megfizetése és ellenõrzése szabályait, a díjmentességet – ami továbbra is az egyedül élõ, tárgyévben 70.
életévét betöltõ kibocsátót illet meg –, és az adatszolgáltatással
kapcsolatos rendelkezéseket.
Elfogadták a képviselõk a pénzügyi bizottság elmúlt egy évben végzett tevékenységérõl szóló beszámolót. A bizottság 18
alkalommal ülésezett, ahol 78 határozatot fogadott el. Üléseit
rendszerint a képviselõ-testület ülései elõtt tartja. Feladatait az
önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzata írja elõ.
A településrendezési tervek felülvizsgálatához kapcsolódóan döntés született változtatások elfogadásáról, amelyet a jogszabályoknak való megfelelés, államigazgatási szervek elõírásai, valamint gazdálkodó szervek kérelmei indokoltak.
Határozatot hozott a képviselõ-testület a tengelici víziközmû rendszerek 2019-2033-ig tartó idõszakra vonatkozó
gördülõ fejlesztési terveirõl, mely mind az ivóvízre, mind a
szennyvízre ütemezetten tartalmazza a beruházási és felújítási feladatokat, azok pénzügyi forrásait.
Tájékoztatót hallgatott meg a testület az önkormányzati hátralékok (étkezési térítési díjak, bérleti díjak, adóhátralékok)
alakulásáról. Az étkezési térítési díjak beszedésére fizetési
meghagyásos eljárást kezdeményeztünk a közjegyzõnél, az
adóhátralékokra és a bérlati díjakra vonatkozóan augusztus
hónapban mennek ki az értesítõk és a fizetési felszólítások.
A Paksi Kistérségi Szociális Központ megküldte elszámolását a 2017. évi család- és gyermekjóléti feladatellátásról, melynek alapján 152.999.- Ft maradványa keletkezett Tengelic önkormányzatának. Az elszámolást a képviselõk elfogadták. A
maradvány összegét a gyermekek nyári napközis táborának
szolgáltatásaira kívánja költeni az önkormányzat.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy nem vesz részt a
2018. évi szociális célú tüzelõanyag vásárláshoz kapcsolódó
pályázaton. Eddig minden évben közel 500.000.- Ft önrészt és
szállítási költséget kellett biztosítania az önkormányzatnak a
pályázati támogatás mellé. Ezzel az összeggel a szociális bizottság rendelkezésére álló szociális támogatási keret emelkedik
majd meg.
Újra napirendre került a dombóvári 0329/23 hrsz-ú ingatlan hasznosítása, melyrõl a testület a júniusi ülésén döntött. Az
akkori döntését – mely szerint értékesíteni szeretné a tulajdonrészét az önkormányzat – a testület megváltoztatta és az
ingatlanban lévõ tulajdoni hányadát ingyenesen átruházza a
Dombóvári Önkormányzat javára, tekintettel arra, hogy a
Dombóvári Önkormányzat úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja megvenni a tulajdonrészünket.
Az egyebek napirendi pontban kettõ határozat született. Az
egyik egy önkormányzati tulajdonban lévõ beépítetlen terület
bérletbe adásáról, a másik pedig Paks Város településrendezési terve módosításának véleményezésérõl szól.
A napirendi pontok megtárgyalását követõen Polgármester
Úr tájékoztatta a testület tagjait a konyha felújítási munkáiról,
az önkormányzat udvarán építendõ garázs állapotáról, a Faluházban és a sportcsarnokban elvégzett kisebb felújításokról,
az óvoda fûtéskorszerûsítésének helyzetérõl és arról, hogy a
közvilágítás korszerûsítésének következtében egy év alatt
1.750.000.- Ft megtakarítás keletkezett.
Az egyes határozatokat megtekinthetik a település honlapján: www.tengelic.hu.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

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

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.
Októberi elõzetes

október 5. 16 óra.: Idõsek napja
(Gregor Bernadett és Szarvas
Attila)
október 27.: Halloween bál

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.
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd telefonos elérhetõsége:
06 30 237 4066.

SZELEKTÍV HULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁS
A szelektív papír, fém, mûanyag hulladékelszállítás idõpontjai a Tengelici Hírmondó februári számában a betétlapon található menetrend
segítségével követhetõk.
A szolgáltatással kapcsolatos panaszaival az ALISCA
TERRA ügyfélszolgálatához
fordulhat:
06 74 528 853
ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu
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