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Településkép rendelet  STOP a vandalizmusnak  Falunap programelõzetes

KÖZÉRDEKÛ
A településkép védelmérõl szóló 16/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
2018. január 1-jén lépett hatályba, mely rendelet állapítja meg a helyi építésze-
ti örökség területi és egyedi védelmét, a településképi szempontból meghatá-
rozó területeket, a településkép-érvényesítési eszközöket, valamint a település-
képi követelményeket, vagyis a településkép védelmének elemeit.
A településképi követelményeknek az egyedi építési beruházásoknál (újonnan
épített ingatlanok esetében és az épületek felújításánál is) való alkalmazását ön-
kormányzati településkép-érvényesítési eszközök segítik elõ.
A településkép védelme érdekében

a) Az önkormányzat tájékoztatást ad és kötelezõ szakmai konzultációt biz-
tosít az építési tevékenység megkezdését megelõzõen a településképi
követelményekrõl, ennek keretében javaslatot tehet a településképi kö-
vetelmények érvényesítésének módjára a cégér, cégtábla, valamint az
egyszerû bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén.

b) A polgármester az építésügyi engedélyezési eljárást megelõzõen telepü-
lésképi véleményezési eljárást folytat le az építésügyi hatósági engedély-
kérelemhez. 

c) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az építésügyi ha-
tósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerû bejelen-
téshez kötött építési tevékenységnek sem minõsülõ építési tevékenységek,
reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében (pl: homlok-
zaton elõtetõ, védõtetõ építése, felújítása, átalakítása, homlokzatfe-
lület színezése, nyílászáró méretének, anyagának, osztásának meg-
változtatása, beépítése, közterületrõl látható kerítés építése, meglé-
võ felújítása, reklámok, reklámhordozók, cégtáblák elhelyezése).

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a polgármester a településképi kö-
vetelmények megszegése esetén településképi kötelezési eljárás lefolytatására
jogosult és bírságot szabhat ki, amennyiben az építtetõ nem tartja be a szak-
mai konzultáción megfogalmazott elvárásokat, vagy településképi véleménye-
zési eljárás lefolytatása nélkül végezte a tevékenységet, vagy a bejelentési do-
kumentációkban foglaltaktól eltérõen végezte a tevékenységet.

Amennyiben ingatlanukon településképet érintõ építési tevékenységet kíván-
nak végezni, kérjük, forduljanak a polgármesteri hivatal munkatársaihoz, akik
készséggel adnak segítséget, felvilágosítást a rendelet megfelelõ alkalmazásához.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

KÖZÉRDEKÛ
Szabó Zoltán körzeti megbízott rendõrõr-
mester szolgálati elérhetõsége: 

06-30/419-0809. 
Fogadóóra helyszín: Tengelici Polgármeste-
ri Hivatal I. emelet, Tengelic, Rákóczi u. 11.
Az aktuális idõpontokról a fenti szolgálati
telefonszámon érdeklõdhetnek.

STOP a vandalizmusnak!
Bármennyire is érthetetlen, bármennyire
is elítélendõ, az értelmetlen vandalizmus,
a rongálásra való hajlam mindennapos je-
lenség a világban. Még egy kis településen
is, mint Tengelic, ahol mindenki ismeri
egymást, ahol pontosan tudhatjuk, hogy
közös eredményeinket mennyi fáradtság-
gal és anyagi ráfordítással érjük el, még itt
is szembesülünk ezzel a felháborító visel-
kedésmóddal. Mindig is voltak kártételek,
melyeket – ismert elkövetõ híján – az Ön-
kormányzat költségvetése terhére, az adó-
fizetõk pénzén volt kénytelen helyreállít-
tatni, remélve, hogy csak meggondolatlan-
ságból elkövetett egyedi esetrõl volt szó.
Sajnálatos módon a tények az ellenkezõjét
bizonyították. 2018 szeptemberétõl mond-
hatni sorozatos esetek bizonyítják, hogy
valakik sportot ûznek közterületi eszköze-
ink és parkjaink megrongálásból, tönkreté-
telébõl. A pohár a 2019. május 1-jére virra-
dó éjszakán történtekkel telt be, amikor az
ezúttal is „ismeretlen tettesek” frissen be-
ültetett virágágyásokat dúltak fel, az iskolá-
nál kapaszkodó korlátokat, a játszótérnél
pedig pihenõpadokat tettek tönkre. Ön-
kormányzatunk továbbra sem tolerálja a
vandalizmust, de ezúttal már a törvény esz-
közével kívánjuk elvenni az elkövetõk ked-
vét a hasonló cselekedetektõl. Ezúton tájé-
koztatjuk a lakosságot, hogy az Önkor-
mányzat a valószínûsíthetõ tettes(ek) el-
len garázdaság elkövetése miatt tett felje-
lentést az illetékes rendõrhatóságoknál,
kérve az eljárás lefolytatását. A feljelentést
követõen a rendõrség tájékoztatta Önkor-
mányzatunkat, hogy nem szabálysértési,
hanem bûncselekmény elkövetése végett
indul eljárás az esetben, mivel a kár értéke
meghaladja az 50 ezer Ft-ot. 
Remélhetõleg az elkövetõk hamarosan
megkapják méltó büntetésüket, hogy a jö-
võben mindenki mérlegelhesse, hogy mi-
lyen következményekre számíthatnak, ha
nem tisztelik közös értékeinket, ha a van-
dalizmust tekintik szórakozásnak.

Gáncs István polgármester

Radnóti Miklós: Bájoló
Rebbenõ szemmel
ülök a fényben,
rózsafa ugrik
át a sövényen,
ugrik a fény is,
gyûlik a felleg,
surran a villám
s már feleselget
fenn a magasban
dörgedelem vad
dörgedelemmel,
kékje lehervad
lenn a tavaknak
s tükre megárad
jöjj be a házba,
vesd le ruhádat, 
már esik is kint,
vesd le az inged,
mossa az esõ,
össze szívünket.
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Iskolai hírek - 2019. május

Szijártó József tagintézmény-vezetõ

Ébresztem aa sszívem, fforróbban
dobogjon,
az één éédesanyám mmindig 
mosolyogjon!”

Ámon Ágnes: Anyák napjára

Kirándulások közelbe s távolba
A tavaszi szünet több osztályunk számára is jól kezdõdött, hi-
szen tanulmányi kirándulással indult rögtön a hét. A 4. osztá-
lyosok Szekszárdra utazhattak, ahol a múzeumlátogatások
mellett a játékra, közös fagyizásra is jutott idõ. Alapítványi-ön-
kormányzati támogatással utazhatott Budapestre az 5., 6. és
8. osztály.
A csoport többsége számára elõször adatott meg, hogy meg-
nyíltak az Országháza kapui, s a magyar parlament páratlan
szépségû épületét, díszes termeit, a szent koronát testközel-
bõl csodálhatta meg. A számtalan látnivaló mellett, nap má-
sodik felében a Csodák Palotája jelentett további izgalmas ki-
kapcsolódást.

Az Anyák Napját hagyományosan, május elsõ vasárnapján ün-
nepeljük. Maga az ünnep nagyon régi, már az ókori Görögor-
szágban is tartottak tavaszi ünnepségeket az anyák tiszteleté-
re. Ezekben a napokban a gyerekek és a felnõttek virágokkal
sietnek haza, a szülõi házba, hogy köszöntsék a mamát. Az
édesanyák, nagymamák meghívásával valamennyi alsós osztá-
lyunk mûsorral készült, hogy megköszönje a szeretõ, féltõ gon-
doskodást, azt a tengernyi jóságot, szeretetet, amit szavakkal
alig lehet kifejezni, amit édesanyáink a mindennapokban tesz-
nek gyermekeikért.

Kívánunk minden édesanyának, nagymamának, dédmamá-
nak az év valamennyi napjára megkülönböztetett figyelmet
és sok-sok viszonzott szeretetet!

Szavalóverseny Mórágyon
Május 10-én rendezte meg a Mórágyi Általános Iskola a tanke-
rület számos iskolájának részvételével hagyományos szavaló-
versenyét. A rendkívül erõs mezõnyben idén ott volt hat ten-
gelici diák is. Varga-Kovács Rebeka ötödikes tanulónk kiváló
versmondásával a második, Bodó Attila a harmadik helyezést
érte el. Gyõzelmükhöz gratulálunk nekik és felkészítõ taná-
ruknak, Budaváriné Balogh Boglárkának is.

A képen felsős

versenyzőink

felül, balról

jobbra: Varga-

Kovács Rebeka,

Bodó Attila,

Wenhardt Ákos

és Tóth Aliz, 

alul a két alsós

Bálint Maja és

Molnár Fanni.

A megyei önkormányzat projektjeként, a tavalyi rendezvé-
nyek sorát folytatva idén május 10-én rendezték meg
Sárszentlõrincen a Lázár Ervin Emléknapot, melyre iskolánk
5 tagú csapatát Pámer Ildikó mûvelõdésszervezõ kísérte el. 

A környezõ természet volt a témája annak a fo-
tópályázatnak, melyet a Társadalmi Ellenõrzõ,

Információs és Településfejlesztési Társulás hirdetett meg a kö-
zelmúltban valamennyi érintett településen. A pályázatra általá-
nos és középiskolások 5 darab digitális fotóval jelentkezhettek,
melyekbõl a faluházban nyílt kiállítás. A nyertesek jutalma min-
den bizonnyal egy életre szóló élmény lesz, hiszen a település
képviseletében részt vehetnek Paks testvérvárosában, az orosz-
országi Novovoronyezsben augusztus 18-28. között megrende-
zésre kerülõ ÖKO- fotótáborban.
A zsûrinek számos meglepõen ötletes, érdekes, jól fotózott kép kö-
zül kellett kiválasztania a gyõzteseket, akik iskolánk két nyolcadikos
tanulója Wenhardt Ákos és Lusinszki Friderika lettek. Az ünnepé-
lyes díjátadóra az évzárón kerül majd sor. Íme, a két díjnyertes fotó:

Valamennyi pályázónak ezúton köszönjük a benyújtott pályamunkáját.

Természetfotó pályázat
T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

SPORTSIKER
Az országos diákolim-
pia kisiskolák kézilab-
da bajnokságában ha-
zai pályán, a megyei
döntõben iskolánk le-
ánycsapata a 3. helyen
végzett. Felkészítõjük:
Szabadi Tamás volt.

Wenhardt Ákos - Kezemben a világ    Lusinszki Friderika - Szürkületben
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T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

Gyermeknap
Május utolsó szombatján gyerekzsivajjal, zenével, jókedvvel
telt meg az iskolaudvar.

Az ünnepeltek, a gyerekek több programból választhat-
tak, élményeket szerezhettek, vidáman tölthették a dél-
utánt a 3 T Civil Szervezet által megrendezett gyermeknapi
rendezvényen.

A vállalkozó kedvû gyermekek jelentkezhettek lángos
evõ és szörpivó versenyre. 

A Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület tagjai sütöt-
ték meg a lángosokat, amiket a gyermekek befalhattak és
akik közül kerültek ki a lángoskirályok.

A fociimádók immár hagyományosan a Sportcsarnokban
megrendezett focibajnokságon mérettethették meg magu-
kat. A vándorkupát a gyõztes, a Q-pa nevû csapat büszkén
õrizheti egy évig. Mindezek mellett a gyermekek kipróbál-
hatták a lovaglást - köszönhetõen a polgárõröknek -, felül-
hettek a körhintára, igénybe vehették az ugrálóvárat, a
rodeo bikát, az arcfestést és a csillámtetoválást. A lufihajto-
gatásról és a nevetõizmok edzésérõl a Tengelic Szõlõhegy-
ért Egyesület tagjai Mészáros Natália, Herczeg Gabriella és
Antal Natália bohócok gondoskodtak.

A délután folyamán az óvodások saját készítésû tárgyak-
ból rendeztek vásárt. Aki közben megéhezett, a Frissten
Kft. által sütött perecbõl vásárolhatott. 

Természetesen nem maradhatott el a gyermekek legna-
gyobb kedvence sem, a habparty, melyet a dunaszentgyör-
gyi önkéntes tûzoltók biztosítottak.

Ezúton köszönjük minden támogatónak és közremûkö-
dõnek a segítségét, hogy újra örömet szerezhettünk telepü-
lésünk gyermekeinek. 3T Civil Szervezet

25 ÉVES A TENGELIC-SZO"LO"HEGYI 
NYUGDÍJASOK ÉRDEKSZÖVETSÉGE

2019. június 1-én mûso-
ros, nosztalgiázós kép-
vetítéssel és vacsorával
egybekötött összejöve-
tellel ünnepelte fennál-
lásának 25. évfordulóját
a Tengelic-Szõlõhegyi
Nyugdíjasok Érdekszö-
vetsége.
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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 - 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 ldikó

06-30/9964130.
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu

facebook.com/faluhaztengelic
A teleszoba vasárnap 

kivételével 14:00 - 18:00 óra 
között látogatható. 

Rendszeres pprogramok
minden csütörtök 14 óra:

Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

Júniusi pprogramok:

június 17-21.: Zenetábor - a zene-
szakkörös gyerekek részvételével. 

június 21. 18 óra: A Zenetábor
zárókoncertje.

Júliusi eelõzetes:

július 5. – 6.: Falunap.
Programelõzetes a 3. oldalon.

július 15. – 20.: Szõlõsgyulai gye-
rekek tábora.

Augusztusi eelõzetes:

augusztus 3.: Bad Times koncert. 

augusztus 05 – 23.: Önkormány-
zati gyermektábor.

augusztus 16.: Nyáresti koncert a
Tolnai Ifjúsági Fúvószenekarral.
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CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284

7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.

Rendelési iidõ:
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-SSzõlõhegy
Szerda 08:00 – 10:00

FFOOGGOORRVVOOSS
Tengelic, Rákóczi u. 8.

szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:

kedd: 009:30-117:00 óóra

(Sürgõs esetben a szolgál-
tatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 08:00 – 10:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Házigondozó
Müller Tamásné 

(06-30/509-8577) és 
Kutlák Szilvia (06-20/492-4450)

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás: 

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, TTolnai uu. 22. ssz.

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

KÉPVISELÕTESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

A képviselõ-testület a 2019. május 28-ai rendes ülésén alkotta
meg az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásá-
ról szóló önkormányzati rendeletet. A 2018-as költségvetési évet
563.832.002.- Ft bevételi és kiadási fõösszeggel zárta az önkor-
mányzat. 
A pénzmaradvány összege 155.297.246.- Ft, így hitelfelvételre
nem volt szükség a biztonságos gazdálkodás fenntartásához.
Adósságállomány nincs. Az év során a következõ beruházásokat
felújításokat végezte az önkormányzat: településrendezési terv
elkészítése, ingatlan vásárlás, önkormányzati garázs építése, te-
herautó vásárlás, egyéb eszközök vásárlása, víziközmû hálózat
felújítása, járdaszakaszok felújítása, óvoda felújítás, fõzõkonyha
felújítás, bölcsõde kiviteli tervek készítése, sportcsarnok nyílás-
záró cseréje. A beruházások, felújítások 88.715.917.- Ft-ba kerül-
tek. A költségvetési szervek (polgármesteri hivatal, óvoda) gaz-
dálkodása is kiegyensúlyozott volt, mindkét intézmény eseté-
ben a bevételek és a kiadások teljesülése kis mértékben csök-
kent az eredeti elõirányzatokhoz képest. Az önkormányzat va-
gyona az elõzõ évhez képest nõtt, ez elsõsorban a tárgyi eszkö-
zöknél jelentkezik a külsõ és saját forrásokból megvalósított
fejlesztések hatására. Az éves gazdálkodás adatai azt mutatják,
hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetése megalapozott
volt, a rendelkezésre álló elõirányzatok lehetõvé tették a terve-
zett mûködési és fejlesztési feladatok megvalósítását.
Elfogadta a testület a nem közmûvel összegyûjtött háztartá-
si szennyvíz begyûjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
szóló rendeletet. Az új rendelet megalkotását az tette szüksé-
gessé, hogy változtak a magasabb szintû jogszabályok, a köz-
szolgáltatás díja kéttényezõs lett, de az összege változatlanul
1700 Ft/cm3. A közszolgáltató továbbra is Balogh József
nagydorogi vállalkozó.
A képviselõk döntöttek a 2018. évi belsõ ellenõrzésrõl szóló be-
számoló elfogadásáról is, amely ellenõrzés témája a költségve-
tés tervezésének szabályszerûsége volt.
Minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni az önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól. A 2018.
évi beszámoló bemutatja a gyermekjóléti szolgálat tevékenysé-
ge mellett a gyermekekre vonatkozó statisztikai adatokat, az
önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni támoga-
tásokat, a gyermekétkeztetésre vonatkozó információkat, a
gyermekek napközbeni ellátásának módját, a jövõre vonatkozó
elképzeléseket, valamint az önkormányzat és a civil szervezetek
gyermekekkel kapcsolatos együttmûködési formáit.
A képviselõ-testület arról is döntött, hogy a 2019/2020-as
nevelési évben is 3 óvodai csoport mûködhet a Mézeskalács
Óvodában.
A testület véleményezte Tolna Város és Fácánkert község tele-
pülésrendezési terveit.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ 0175/5 hrsz-ú szántó és le-
gelõ megnevezésû, a 0287/2 hrsz-ú szántó megnevezésû, illet-
ve a 0435/2 hrsz-ú szántó megnevezésû ingatlanokat a képvi-
selõ-testület versenyeztetés útján kívánja értékesíteni. A pályá-
zati felhívások közzététele megtörtént, a pályázati ajánlatokat
2019. július 1. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal-
ba (Tengelic Rákóczi u. 11.)
A testületi ülés végén Polgármester Úr tájékoztatta a képviselõ-
ket a járdafelújításokról a 2019. évi JETA kiírásról, és a közbe-
szerzési eljárások aktuális folyamatáról.
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.


