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TARTALOMBÓL:

Tájékoztató az önkormányzati választásokról és a köztisztaság védelmérõl  Tábor-emlékek  Biciklitúra

TÁJÉKOZTATÓ
a 2019. évi önkormányzati választásokról
A Magyar Köztársaság Elnöke 2019. október 13. napjára (vasárnap) tûzte ki a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választását. A Nemzeti Választási Bizottság
a nemzetiségi önkormányzati képviselõk
2019. évi általános választását szintén 2019.
október 13. napjára tûzte ki.
Tengelic településen a német és a roma
nemzetiségi önkormányzati képviselõ választás került kitûzésre. Mindkét nemzetiség
esetén, az önkormányzati képviselõ jelöléshez legalább 5 ajánlás szükséges, a megválasztható nemzetiségi képviselõk száma pedig 3 fõ.
Névjegyzék
A szavazás helyérõl és idejérõl a Nemzeti Választási Iroda azokat a választópolgárokat,
akik 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek 2019. augusztus
23-áig értesíti. Azt a választópolgárt, aki
2019. augusztus 7-ét követõen kerül felvételre a település bármely szavazóköri névjegyzékébe a Helyi Választási Iroda (HVI) értesítõ átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri névjegyzékbe történõ felvételrõl.
Átjelentkezés
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. Ha valaki a szavazás napján nem a lakóhelyén tartózkodik átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezési kérelemnek legkésõbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezési kérelem 2019. október 11-én
16.00 óráig vonható vissza. A választáson
csak az jelentkezhet át, aki a választás kitûzése elõtt legalább harminc nappal (2019. június 26.) létesített tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
Mozgóurna
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt
nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy
ott adja le a szavazatát mozgóurnát igényelhet.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához
– levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésõbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésõbb 2019. október 11-én 16.00 óráig, vagy
– 2019. október 11-én 16.00 órát követõen
elektronikus azonosítással elektronikus úton
2019. október 13-án 12.00 óráig,
– a mozgóurna iránti kérelmet a választás
napján az illetékes szavazatszámláló bizott-

sághoz is be lehet nyújtani meghatalmazott
útján, vagy meghatalmazással nem rendelkezõ személy általi kézbesítésével úgy, hogy a
kérelem legkésõbb 12.00 óráig megérkezzen a bizottsághoz.
Jelölt- és listaállítás
A polgármesterjelölt és a helyi képviselõjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma Tengelicen:
polgármesterjelölt:
55 ajánlásszám
helyi képviselõjelölt:
19 ajánlásszám
A választáson a leendõ polgármesterjelöltek
és a képviselõjelöltek 2019. augusztus 24tõl 2019. szeptember 9-én 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyûjtött ajánlásiakat
a Helyi Választási Irodának. Az ajánlóíveket a
Helyi Választási Irodától kell igényelni.
Az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket legkésõbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig
kell átadni a választási irodának.
Szavazás, eredmény
A szavazás 2019. október 13-án 6.00 órától
19.00 óráig tart. Követelmény továbbra is,
hogy a választópolgár a személyazonosságát
és a lakcímét igazolni tudja. Ennek hiányában ugyanis a Szavazatszámláló Bizottság nem
engedi szavazni a megjelentet.
A választópolgár egy polgármesteri, egy
egyéni listás és egy megyei listás szavazólapon szavazhat.
A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár
több, de legfeljebb annyi jelöltere szavazhat,
ahány mandátum a településen kiosztható.
(polgármester 1 fõ, képviselõ 6 fõ).
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlõség
esetén idõközi választást kell tartani.
Képviselõk azok a jelöltek lesznek, akik a
megválasztható képviselõk száma szerint a
legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlõség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlõ számú szavazatot elért
jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A Helyi Választási Iroda címe, a Helyi Választási Iroda Vezetõjének és Helyettesének neve elérhetõsége.
HVI iroda címe: Tengelici Polgármesteri Hivatal, 7054. Tengelic Rákóczi u. 11.
HVI Vezetõ: Tolnai Lászlóné jegyzõ,
Tel: 74/432-122, Fax: 74/532-008, E-mail:
tengelicpolghiv@t-online.hu.
Helyettese: Bornemisza Gézáné fõmunkatárs,
Tel: 74/432-122, Fax: 74/532-008, E-mail:
tengelicpolghiv@t-online.hu
Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos
információk megtalálhatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is.
Tolnai Lászlóné jegyzõ
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Juhász Ferenc

Délnek húz
a fecske, délnek
(részlet)

Délnek húz a fecske,
délnek.
Feszítik szárnyuk
a szélnek
az o" szi vándormadarak.
Kövér rajokban égre
kelnek,
az o" szi légben énekelnek
a lassan szálló ég alatt.
A fu" kiégett, o" sz van újra,
s az ember újra
megtanulja
becsülni a meleg nyarat.
A ködben úszó
völgytorokban
a csorda bo" g, s az ezüst
porban
a hegynek fölfelé halad.
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SZO
LO SGYULAI
GYEREKEK
TÁBOROZÁSA
Idén 4. alkalommal töltöttek el egy hetet Tengelicen, a Faluházban testvértelepülésünk, Szõlõsgyula gyermekei. Jó érzéssel töltötte el a szervezõket,
hogy már nálunk nyaralt gyerekek testvérei érkeztek, tehát jó hírünket vitték haza korábban.
A tábor idejében próbáltunk minél több
"tengelici" programot besûríteni. Így voltunk a
Csákvári család méhészetében, a Csapó kastélynál, Patai Gyuri bácsinak köszönhetõen
megmásztuk a református templom tornyát,
Dénes bácsi segítségével régmúlt idõket idéztünk az emlékszobában, fûztünk gyöngyöt
Póhner Edittel, ettünk dinnyét Bölcsföldi Árpád jóvoltából és voltunk a szekszárdi strandon, amit Gárdi Gábornak köszönünk.
Idén elõször messzebbre is kimozdultunk.
Támogatók segítségével a gyerekek eljuthattak
a pécsi MECSEXTRÉM Parkba. A felejthetetlen
napot köszönjük Nyerges Jánosnak, Kászpári
Károlynak, Molnár Ferencnek, Osztermájer
Gyõzõnek, Pámer Lillának, Pámer Fanninak és
az Öregfiúk baráti társaságának.
A tábor a Magyar Kormány 400 eFt. támogatásával jöhetett létre, de nem valósulhatott volna meg a Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület, Havasiné Márta, Brunnerné Kata valamint a 3T segítõ tagjai nélkül.
MINDENKINEK HÁLÁSAN KÖSZÖNIK
A GYEREKEK ÉS A SZERVEZÕK!
Pámer Ildikó mûvelõdésszervezõ

Tájékoztató a köztisztaság védelmérõl...
… és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló
11/2016. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete módosította a köztisztaság védelmérõl és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló
11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendeletet. A módosítás az
alábbiakat érinti:
Közszolgáltató tagjai
A közszolgáltatást a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra
Nonprofit Kft. Konzorciuma végzi, ezen belül a hulladék gyûjtését és szállítását az Alisca Terra kft., mint szolgáltató, az ártalmatlanítást pedig a Vertikál Kft., mint közszolgáltató végzi.
Közszolgáltatás igénybevétel
Egyrészt kiegészültek a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó
elõírások. Másrészt a választható hulladékgyûjtõ edények köre
kibõvült a 140 l-es, 145 l-es és 180 l-es edénnyel.
A hulladékgyûjtõ edény a közszolgáltatótól megvásárolható vagy
bérbe vehetõ.
A 60 literes hulladékgyûjtõ edényt csak a lakóingatlant egyedül
és életvitelszerûen használó természetes személy választhatja.
Annak tényérõl, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerûen használja valaki, a jegyzõtõl igazolást kell kérni és a kérelemmel együtt az igazolást a közszolgáltató részére be kell nyújtani. Amennyiben a 60 literes gyûjtõedényre vonatkozó kedvezmény megszûnik, ezt azonnal be kell jelenteni a közszolgáltatónak, mert ha valaki elmulasztja a bejelentést, a közszolgáltató jogosult a tudomásszerzés napjáig a fél részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edényre kiszámlázni.
Közszolgáltatás szüneteltetése
Amennyiben az ingatlanban legalább két naptári hónap idõtartamban senki sem tartózkodik és emiatt, hulladék sem keletke-

zik, szüneteltethetõ a közszolgáltatási jogviszony. A
szüneteltetés legrövidebb
idõtartama két hónap, leghosszabb idõtartama egy év.
Egy évet követõen az ingatlanhasználó jogosult a szüneteltetést meghosszabbítani. A szüneteltetést a jegyzõ
igazolásával együtt, írásban
kell kérelmezni a szüneteltetés kívánt idõpontja elõtt
15 nappal a közszolgáltatónál. Ha a szüneteltetés alatt mégis
hulladék kerül kihelyezésre, a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását. A szüneteltetés feltételeiben bekövetkezõ változást szintén be kell jelenteni a közszolgáltatónak.
Lomtalanítás
A lomhulladék elszállításáról a közszolgáltató külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján gondoskodik. A házhoz menõ lomtalanítás idõpontját az ingatlanhasználó és a szolgáltató egyezteti.
Újrahasznosítható hulladék elkülönített gyûjtése
Az üveghulladékot külön hulladékgyûjtõ pontokon (Tengelic
Petõfi u. 29. Pékség elõtt, Tengelic-Szõlõhegy József A. u. 1.
szám alatt lévõ bolt elõtt) lehet a közszolgáltató által kihelyezett
edényzetbe gyûjteni.
Az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet megtekinthetõ a www.tengelic.hu honlapon az önkormányzat/hatályos rendeletek menüpontban.
Tolnai Lászlóné jegyzõ
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Kulturális Örökség Napjai
2019. szeptember 21-22.
Az országos programhoz kapcsolódva ezen a hétvégén, megnyitja kapuit a felsõtengelici Gindly-Benyovszky kastély.
Mindkét napon egy vezetett sétára hívjuk a kedves érdeklõdõket.
A séta a kastély bejáratától indul a következõ idõpontokban:
2019. szeptember 21-én (szombaton) 14 órakor
2019. szeptember 22-én (vasárnap) 10 órakor
Tegyünk Többet Tengelicért Civil Szervezet

Az fotókból októberben kiállítást rendezünk.
Az alkotásokat a novemberi éves
zárórendezvényen állítjuk ki
és jutalmazzuk a legjobb fotókkal együtt.
A kastély fényképezésére
két alkalommal lesz lehetõség:
szeptember 21-én (szombaton)
délután 14-16 óráig és
szeptember 22-én (vasárnap)
délelõtt 10-12 óráig.
A fotók és az alkotások beadási határideje
október 4.
A pályázatra beadott fotók nyomtatását vállaljuk.
Érdeklõdni a 74/532-003, 30/600-89-12-es
telefonszámokon és a
tengelici.ertektar@gmail.com e-mail címen lehet.
Tartalmas idõtöltést, felkészülést
kívánunk mindenkinek!
Települési Értéktár Bizottság tagjai
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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
Müller Tamásné (06-30/5098577) és Kutlák Szilvia
(06-20/492-4450)

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

IMPRESSZUM

KÉPVISELÕTESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ
A képviselõ-testület az augusztus 6-ai rendes ülésén módosította az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról, valamint a köztisztaság védelmérõl és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeleteket. Az SZMSZ-ben a képviselõ-testület
alakuló ülésének idõpontját kellett módosítani, míg a köztisztaság védelmérõl és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos
kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
több szakaszát is érintette a módosítás.
A testület elfogadta a Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkájáról
szóló beszámolót. A bizottság az elmúlt évben 13 alkalommal
ülésezett, 60 db határozatot hozott. A határozatképesség minden ülésen biztosított volt és a döntéseket is mindig egyhangúlag fogadták el a tagok.
Az önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2019. október 13-ai választását megelõzõen kellett a Helyi Választási Bizottság tagjait megválasztani. A képviselõ-testület a bizottság tagjának megválasztotta Bódai Jánosnét, Béres Lajosnét, Bodáné Patrik Szilviát, póttagjának pedig Maláti Istvánnét és Müller Gabriellát.
A szavazatszámláló bizottságok biztonságos és törvényes mûködésének érdekében a testület póttagoknak megválasztotta
Molnár-Hollósi Dórát, Csáki Erzsébetet és Laczné Mester Margitot.
A képviselõ-testület pályázatot írt ki három önkormányzati ingatlan értékesítésére. A 0175/5 hrsz-ú, valamint a 0287/ hrsz-ú
szántók esetében a pályázati eljárás sikertelen lett, a 0435/2
hrsz-ú szántó pályázati eljárás nyertese Märcz János tengelici lakos. A testület döntése alapján a 0175/ hrsz-ú és a 0287/2 hrszú ingatlanok értékesítésére újból pályázat kerül kiírásra.
Döntés született a "Járdafelújítások Tengelicen" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérõl. A közbeszerzési eljárás nyertese a Daru-bau 64 Kft., 38.024.194.- Ft ajánlati ár mellett. A nyertes a Kolozsvári utca 1-41., a Kossuth utca 36-122/A; 113/A123/B., a Petõfi utca 30-106., a Rákóczi utca 47-93., és a Csiki utcai járdaszakaszokat újítja fel.
A Bátaszék-i önkormányzat megkeresésére a képviselõk úgy
döntöttek, hogy az önkormányzatok tulajdonában lévõ badacsonytomaji ingatlanok Bátaszék Város Önkormányzata tulajdoni részére vonatkozó elõvásárlási jogával Tengelic Község Önkormányzata nem kíván élni.
Az egyebek napirendi pontban a testület határozatot hozott a
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi pénzügyi elszámolásának elfogadásáról és a 2018-as évet terhelõ 586.952.- Ft fizetési kötelezettség rendezésérõl, az önkormányzati honlap karbantartására vonatkozóan a Men-Te Trió Bt-vel kötendõ vállalkozási szerzõdés
jóváhagyásáról és Fadd Nagyközség településrendezési terve
módosításának véleményezésérõl.
Zárt ülésen hozta meg a határozatát a képviselõ-testület Õri Antal közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszûntetésérõl.
A testületi ülés végén Polgármester Úr tájékoztatta a képviselõket arról, hogy a mini bölcsõde megvalósítására pályázatot nyújtottunk be a TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati felhívásra, arról,
hogy 2.926.115.- Ft-ot nyertünk orvosi eszközök beszerzésére
a Magyar Faluk Program pályázaton, valamint arról, hogy a falu
központjában járdasziget és vízelvezetõ kiépítése zajlik.
Az egyes elõterjesztéseket és 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
Rendszeres programok
minden csütörtök 14 óra:
Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.
Szeptemberben nem várható
program.
Októberi elõzetes

október 4. 16 óra: Idõsek napja Buch Tibor ajándékmûsorával
október 18. 18 óra: Túl minden
határon - Vujity Tvrtko elõadása
(Jegyek elõvételben szept. 4-tõl a
Faluházban)
október 26.: Halloween bál
A PROGRAMVÁLTOZTATÁS
JOGÁT FENNTARTJUK

Kiskertbõl
a kamrába
Vegyes lekvár
2 kg szilva
2 kg alma
2 kg paradicsom
1,5 kg cukor
A paradicsom héját lehúzzuk és eltávolítjuk a magját
is. Ezután a gyümölcsökkel
együtt ledaráljuk. Összefõzzük, majd a cukorral is kiforraljuk. Forrón fertõtlenített
üvegekbe rakjuk, utána pedig száraz dunsztba.

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.
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