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Polgármesteri értékelés
2014-2019
Hihetetlen, de ismét letelt egy önkormányzati ciklus,
október 13-án új választásokra kerül sor, amely az elkövetkezõ 5 év történéseit fogja meghatározni Tengelicen. Remélhetõleg olyan újabb 5 évnek nézünk elébe,
mely nem töri meg az eddigi lendületet és településünk
szintet lépve tovább tud gyarapodni, figyelembe véve és
megvalósítva az itt lakók érdekeit, elképzeléseit és elvárásait.
Talán egyetértenek velem abban, hogy van mire
büszkének lennünk az elmúlt évek eredményeit tekintve. De mielõtt felsorolnám, mi minden valósult
meg 2014 óta, szeretném megköszönni önöknek,
hogy bizalmukkal megtiszteltek és kritikáikkal, észrevételeikkel, javaslataikkal segítettek olyan irányvonalat
kidolgozni, amely a település épülését-szépülését eredményezhették. 2014-ben ezen irányvonal mentén dolgoztuk ki a ciklus önkormányzati programját, melyet –
most már nyugodtan mondhatom – sikerült a legoptimálisabb mértékben meg is valósítanunk. Mindvégig
kidolgozott koncepció szerint tevékenykedtünk, nagy
figyelmet fordítva arra, hogy a gazdasági stabilitás
megmaradjon, és hogy újabb és újabb fejlesztéseket
tudjunk megvalósítani – kihasználva a rendelkezésre
álló pályázati lehetõségeket –, mindezt úgy, hogy kivívott eredményeink és erkölcsi értékeink se csorbuljanak. Tehettük ezt annak tudatában, hogy a megfelelõ
anyagi háttér mindig rendelkezésünkre állt, köszönhetõen a sokéves tudatos gazdasági tervezésnek. Mindeközben már volt módunk nívós rendezvényekkel szórakozási lehetõséget nyújtani az itt élõknek, és segítséget nyújtani határon túli nemzettársainknak is a kárpátaljai Szõlõsgyulán. Külön köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik az önkormányzati és pályázati pénzeken túl magánadományaikkal támogatták ezt a miszsziót.
Nem feledkezhetek meg munkatársaim tevékenységérõl sem a Polgármesteri Hivatalban, akik mindvégig
magas színvonalon, elhivatott módon végezték munkájukat a törvényesség keretein belül, függetlenül attól, hogy „csak” rutin hivatali feladatot láttak el, vagy lakosságot érintõ problémát kellett megoldani, orvosolni. Köszönöm munkájukat és szaktudásukat.
Amennyiben az október 13-i választáson ismét elnyerem bizalmukat, az új testülettel is a jól bevált munkamódszerekkel próbálom folytatni a település gyarapítását, értékeinek megóvását, és az itt élõk életének
színesebbé tételét. Számos feladat vár ránk, melyeket a
következõ gazdasági terv részletesen tartalmazni fog,
nem megfeledkezve az elmaradt, vagy megoldásra váró feladatokról sem.
Biztatva önöket, hogy okvetlenül éljenek állampolgári jogukkal, kérem, segítsék szavazataikkal összeállítani azt az önkormányzati testületet, amely a következõ 5 évben fogja Tengelic jövõjét egyengetni. Köszönöm eddigi segítségüket, tisztességes hozzáállásukat
és hozzájárulásukat minden közös cél érdekében, legyen az anyagi, vagy tevõleges jellegû.
Gáncs István polgármester

1 millió Ft-ot meghaladó beruházások
2014 és 2019 között
2015.

Beruházási tétel
Napelemes pályázat önkormányzati épület
Fogorvosi gép beszerzése
Konyhai berendezések vásárlása
Iskola épületének tetõfelújítása
Szolgáltatóház felújítása
Szennyvízhálózat felújítása
Szolgáltatóház vizesblokk felújítása
Orvosi rendelõ felújítása, eszközbeszerzés

2016.

Beruházási tétel
Sportcsarnok tetõfelújítása
Helyi infrastrukturális fejlesztés (tanulmány)
Tanyagondnoki autó (Renault) vásárlás
Fûnyíró traktor vásárlás
Tehergépjármû (Renault) vásárlás
Konyhai elszívó berendezés
Tengelic-Szõlõhegyi Önkorm. épület felújítása
Útfelújítások
Szolgálati lakás felújítás
Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása
Víziközmû engedélyezési terv készítése

2017.

Beruházási tétel
Közvilágítás korszerûsítése
Útfelújítás (Bezerédj - Munkácsi u.)
Tengelic-Szõlõhegy volt ÖNO felújítása
Óvoda épület felújítása, bútor beszerzés
Iskola tantermeinek felújítása
Szálláshely kialakításának terve
Szolgálati lakás fûtéskorszerûsítése

2018.

Beruházási tétel
Önkormányzati garázs építés
Járdaszakaszok felújítása
Önkormányzati konyha felújítása
Óvoda fûtéskorszerûsítése
Víziközmû hálózat felújítása
Bölcsõde kiviteli terve
Sportcsarnok nyílászáróinak cseréje
Település rendezési terv
Teherautó vásárlás

2019.

Beruházási tétel
Járdaszakaszok felújítása
Temetõ vízvezeték kiépítés
Faluház klímaberendezés beszerelés
Rákóczi - Gindli vizesakna átépítés
Várható járdafelújítás befejezése
(Petõfi, Csiki, Kolozsvári, Kossuth, Rákóczi)

Ft
24.135.000
3.325.000
2.710.000
6.343.000
13.200.000
2.051.000
8.884.000
26.534.000
Ft
18.514.000
1.244.600
1.786.000
1.000.000
4.000.000
1.498.000
5.316.000
9.077.000
1.544.000
12.819.000
1.854.000
Ft
7.869.000
46.302.000
5.937.000
32.601.000
4.785.000
2.667.000
2.000.000
Ft
14.233.000
16.485.000
23.716.000
3.512.000
11.365.000
1.841.500
1.251.000
4.750.000
6.350.000
Ft
25.413.000
1.245.000
1.350.000
1.269.000
46.000.000
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KÉPVISELÕJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
Bálint József vagyok, 48 éves vagyok és karbantartóként dolgozom az M6 Autópályán. Szüleim TengelicSzõlõhegyiek, így gyermekkoromat is itt töltöttem. Általános iskolába Tengelicre jártam, ahol kollégista voltam. 1990ben Paksra költöztem, ahol született egy lánygyermekem. Válásom után 2011-ben költöztem vissza TengelicSzõlõhegyre, ahol egy új kapcsolatból született még egy lányom, aki jelenleg is a Tengelici Általános Iskola tanulója.
A falu életében részt veszek a családommal együtt, közösségi programokon rendszeresen megjelenünk. Folyamatosan nagy érdeklõdéssel figyelem a falu mindennapjait, állandó kapcsolatban állok a Tengelici Önkormányzattal, ahova eddig is rendszeresen fordultam a falut érintõ problémákkal.
Mûszaki érdeklõdésem miatt fontosnak tartom, hogy a következõ hónapokban zajló Tengelic-Szõlõhegyi szennyvízhálózat beruházásnál a lakosság segítségére legyek bármiféle probléma megoldásában. Számomra minden
téren elsõbbséget élvez Tengelic-Szõlõhegy és a falu közbiztonságának megõrzése.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy a 2019-es évi Önkormányzati választások alkalmával támogassanak szavazatukkal, hogy becsületesen tudjam képviselni a Tengelici Önkormányzatban a Tengelic-Szõlõhegyen és a külterületeken élõ embereket is.
Budaváriné Balogh Boglárka vagyok. Gyermekkoromat Nagydorogon töltöttem. Oda jártam óvodába és általános iskolába is. Az I. Béla Gimnáziumban érettségiztem 2004-ben, majd a PTE Illyés Gyula Fõiskolai Karán
szereztem tanári és kommunikációs diplomát 2009-ben. Férjem, Budavári József révén kerültem Tengelicre
immáron 12 éve. Két kislányunk idén kezdte az 1. osztályt a helyi általános iskolában, ahol már 4. éve tanítok
felsõ tagozaton magyar nyelvet és irodalmat. Szerencsésnek érzem magam, hiszen a munkám során sok itt élõvel kerülök kapcsolatba. Mostanra már büszkén állíthatom, hogy igazi tengelicinek érzem magam, köszönhetõen a helyiek kedvességének, segítõkészségének és befogadásának.
Mindig is fontosnak tartottam, hogy olyan helyen éljek a családommal, ahol bátran kiengedhetem a gyermekeimet az utcára játszani, valamint ahol a közösségnek és a sokszínû programoknak köszönhetõen értékes, elfogadó ember válhat majd belõlük.
Céljaim között szerepel, hogy a faluban megteremtett értékeket megõrizzük, fejlesszük, és az utókornak továbbadjuk. Kiemelkedõen fontosnak tartom, hogy a fiatalok itt maradjanak, illetve itt is telepedjenek le, hogy egy növekvõ létszámú település lehessünk. Szeretném, ha Tengelic évek múlva is ugyanilyen fejlõdõképes, biztonságos és barátságos hely maradhatna, mint amilyennek most ismerjük! Szeretném kérni a lakosság támogatását a közös célok eléréséhez és leendõ képviselõi munkámhoz!
Csákvári Károly vagyok, 1970. 04. 07-én születtem Szekszárdon. Általános iskolai tanulmányaimat Tengelicen végeztem el, majd Szekszárd-Palánkon elvégeztem a sütõ ipari szakmunkás iskolát. A szakmunkás bizonyítvány megszerzése után a tengelici pékségben kezdtem el dolgozni, ahol közel 17 évet töltöttem, további 13
évet a Rollecate Kft-ben dolgoztam. Jelenleg 5 éve már, hogy õstermelõként a családi méhészetünkben tevékenykedek. Itt élek és dolgozok, ide fûz a múltam jelenem és remélem a jövõm is. Programot nehéz lenne hirdetni hisz a pályázati pénzügyi lehetõségek kiszámíthatatlanok, ennek ellenére a jelenlegi vezetés lendületes
munkát, folyamatos fejlõdést mutat szebbé téve a falunkat ebben látom gyermekeink, unokáink jövõjét ebbe
szeretnék én is aktívan részt venni és segíteni. Ez csak az Önök támogatásával valósulhat meg. Kérem Önöket,
hogy az önkormányzati választáson szavazatukkal támogassanak. Elõre is köszönöm a bizalmukat.
Szijártó József – Munkám révén – a döntések mögött – az itt élõket, a családok sokaságát közvetlenül is ismerem. 30 éves intézményvezetõi tapasztalattal, kollégáimmal közös szorgos munkával egy folyamatosan fejlõdõ, pályázatokkal vagyonában is gyarapodó intézményt szolgálok. Fogyatkozó lélekszámú településünk jövõje gyermekeink mai sorsában rejlik. A jövõnk, melyért mindent meg kell tennünk, akár áldozatot is vállalva, legyen szó óvodáról vagy iskoláról. Folytatnunk kell a lakosság megtartását, komfortérzetét, életkörülményeit javító fejlesztéseket, melyben az idõsek, a külterületen élõk problémáit is fokozottabban figyelembe véve kell,
felhasználjuk a remélt forrásokat. 21 éve vagyok önkormányzati képviselõ. A népképviselet számomra mindig
is a lakosság önkéntes, feltétlen szolgálatát jelentette. Nem érdem, de széleskörû felelõsségvállalás, a közjót szolgáló kompromisszumkészség és egyenes jellem, amit továbbra is ígérhetek annak, aki rám szavaz.
További jelöltek: Kajsza Béla, Müller Tamásné és Gáncs Tamás József.

TEIT Családi Nap - 2019. augusztus 30.
A TEIT augusztus 30-án tartotta szokásos lakossági rendezvényét az immáron 16 tagú TEIT település delegáltjainak részvételével, ezúttal az egyik új
tag-településen, Györkönyben. A programnak megfelelõen a felnõtt küldöttek a falu mûvelõdési házában szakmai elõadáson vettek részt, miközben az
iskolás korúak a Pincehegyen élvezhették a számukra szervezett játékokat és vetélkedõket. A szakmai elõadások során Tokaji Sándor az RHK fejlesztéseirõl tájékoztatta a
hallgatóságot, Kovács Antal kommunikációs igazgató (Paks I.) a sajtóban
megjelent atomenergia ellenes cikkek kapcsán tényekre alapozottan bizonyította, hogy Pakson miért nem fordulhat elõ olyan nukleáris baleset,
mint 33 évvel ezelõtt Csernobilban, míg Németh Szabolcs a Paks II. részérõl az építkezés aktuális helyzetét ismertette. Az elõadássorozatot Vincze
Bálint természetfotós zárta, aki a Györkönynél talált Hun Cikáda nevû régészeti lelet kapcsán mutatta be fotóit a hazánkban - feltehetõleg a klímaváltozásnak betudhatóan - újra meghonosodni látszó énekes kabócáról.
A szakmai ismertetõt ebéd követte a pincehegyi Május téren felállított sátorban, ahol a paksi és a helybéli férfikórus szórakoztatta az
étkezõket. Az ebédet követõen a gyerekek folytatták a játékot, míg a
felnõttek 4 pincét érintõ bortúrán vehettek részt.
BRM
További képek Tengelic község honlapján találhatók.

Szilágyi Domokos:

Õsz
Szivárványló bánat
földre költözött.
Tarló õszre szállnak
birkanyáj ködök.
Dér dereng, halálos,
dermedt förgeteg
hódítja a várost,
erjedt földeket.
Már a tél villámlik
láthatatlanul.
Hallgat a világ, míg
tavaszul tanul.
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Iskolai hírek - 2019. szeptember
Becsengettek - Hasznos információk
az új tanév küszöbén
Nagy igazság van abban a slágerízû mondatban, miszerint életünk búcsúzásból és találkozásból áll. Néhány hónapja, hogy ballagással zártuk az évet és egy szokatlanul forró nyár után, ma újra itt találjuk magunkat, egy újabb tanév kezdetén.
Vannak köztünk olyanok, akik számára repültek a szünidei
napok – annyi mindenre nem jutott idõ. S most szomorúan,
hitetlenkedve veszik tudomásul, hogy újra iskolába kell jönni.
Olyanok is akadnak persze, akiknek már hiányzott az iskola, a
tanulás!?
Ha ez utóbbi nem is túlzottan, de a társak, a barátok, a játék,
az együttlét öröme minden bizonnyal. Mert hát az iskola, az iskolába járás ezt is jelenti. (Részlet a tanévnyitó beszédbõl)
Néhány fontosabb tudnivaló az elõttünk álló tanévrõl:
A 2019-2020. tanév elsõ tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfõ), az utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfõ).
A tanítási napok száma 180 nap + 6 tanítás nélküli nap. A tanítási év elsõ féléve január 24-ig tart. Ballagás és tanévzáró ünnepélyünk tervezett idõpontja: 2020. június 20. szombat 9 h.
 Az õszi szünet elõtti utolsó tanítási nap 2019. október 25.
(péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2019. november
04. (hétfõ).
 A téli szünet elõtti utolsó tanítási nap 2019. december 20.
(péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap: 2020. január 6.
(hétfõ).
 A tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási nap 2020. április 08.
(szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2020. április 15.
(szerda).
Kollégáink fogadóóráikat azonos idõpontban, heti rendszerességgel tartják. A nyílt tanítási napokat õsszel november 12re, tavasszal március 04-re tervezzük.
A nyár tervezett és nem tervezett személyi változásokat hozott. A GYES-rõl visszatérõ Havasiné Pete Ildikó a 3. osztályosok tanítójaként lép be az idei tanévtõl.
Ambrus László kollégánk júliusban pályát módosított. Tervezett 1. osztályos feladatkörét az álláshelyre felvételt nyert Klem Ivett veszi át. Ivett
tengelici gyökerekkel rendelkezik ugyan, de családjával Dunaszentgyörgyön él. Kétgyermekes
anyukaként gépkocsival jár hozzánk naponta.
Mind a visszatérõ, mind az új kollégánknak kívánjuk,
mielõbb találják meg a helyüket nálunk,
Klem Ivett
és váljanak közösségünk hasznos tagjaivá!
Korábbi óraadó kollégáink személye változatlan: A néptáncot Zombáról Csiki Gyula tanítja, míg a felsõs rajzot Tóthné
Csapó Sára viszi tovább. Az 5. osztály élén, osztályfõnökként
Szabadi Tamás áll. Az osztályfõnökök személyében nincs más
változás. A tanév során négy kollégánk minõsítésére fog, sor
kerülni.
A jogszabályi változások nyomán átdolgozásra került a pedagógiai program és az annak részét képezõ helyi tanterv, a szervezeti-mûködési szabályzat és a házirend. A módosítások az általános iskola valamennyi évfolyamát érintik.
Kiemelve a változások közül csak a legfontosabbakat említem, így:
– Az Etika/Hit és erkölcstan tantárgyból is idéntõl már osztályzatot kapnak a tanulók.
– Több korábbi pályázati projektet összevontan vagy számukat korlátozva valósítunk meg a jövõben.
– A mobiltelefonokkal kapcsolatos szabályaink szigorodtak;
azokat a tanítás kezdetén, kikapcsolt állapotban le kell a tanulóknak adniuk.
– Felmenõ rendszerben az idei tanévtõl már a 4.-7. évfolyamon tanulják a német mellett az angol nyelvet is. Az órák
optimális elosztását figyelembe véve az ebéd utáni idõpontban (14 óra után) is lesznek, de elsõsorban készségtárgyi
kötelezõ órák.
A KRÉTA e-napló szülõi hozzáféréssel ad naprakész információt a jegyekrõl, de az ellenõrzõ könyvet is kérhetik otthon
változatlanul a szülõk.

18 elsős tanulónk és nevelőik (A kép jobb szélén Szekeres Andrea osztályfőnök, a bal szélen Klem Ivett osztálytanító)

Kívánom, érezzétek jól magatokat az iskolában, és figyeljetek
mindig a tanító nénik szavára!
Az önkormányzati iskolabusz változatlan menetrend szerint
és változatlan útvonalon szállítja a tanulókat. Folytatódik az iskolatej, az iskolagyümölcs és iskolarendõr program is. Valamennyi
tankönyvünk megérkezett. Azokat a szülõk átvették az önkormányzat biztosította komoly értékû, ingyenes felszereléscsomaggal együtt. A tankönyveket, a kormány döntése értelmében
valamennyi tanulónk alanyi jogon ingyenesen kapta meg.

Köszönet illeti helyi polgárõreinket, akik az iskolakezdéssel
megnõtt reggeli csúcsforgalomban, szeptemberi akciójukkal
ismét felhívták mind a tanulók, mind a volán mögött ülõk figyelmét a körültekintõ, felelõs közlekedésre.

Kívánok mindannyiunknak kitartást, lelkesedést és sikert a
munkában és jókedvet a mindennapokban! Nyolcadikosaink
számára ezen jókívánságok, különösen megszívlelendõek lesznek az idei tanévben, melyet utoljára kezdünk meg közösen, a
sikeres felvételi, a sikeres továbbtanulás reményében.
Mi pedagógusok hisszük, hogy a tanulókért folytatott harcban a mi iskolánk többet ad!
Kisiskolánk többet ad ebben az újra és újra reformált világban jó példából, figyelmességbõl, biztonságból, szeretetbõl és
az erre építhetõ tudásból.
S hogy ezt mindenki így is érezhesse, valamennyi munkatársam munkájában a fejlõdésre, a kiválóságra törekszik. Létszámában ugyan kicsi, de elszánt, jól felkészült és módszereiben
folyamatos megújulásra képes tantestülettel, a nyár folyamán
megújult környezettel rendelkezõ intézményként, új lendülettel vágunk neki a tanévnek. Említettek bizonyságául utalok a
tavalyi évben megkezdett és idén is folytatódó élménypedagógiai foglalkozásokra. Hetedikeseink immár ötnapos határon
túli kirándulást tehetnek. A tanév újdonságát jelentik majd a
kollégáim által tartott "boldogságórák", hiszen idén bekapcsolódtunk a Boldogiskola-programba is. A digitális technika
újabb vívmányaként, 1. osztályosaink egy hatalmas érintõképernyõs tévé segítségével tanulhatnak. Ezzel valamennyi osztálytermünk digitális technikával IKT-val felszerelt lett.
Kérjük, a továbbiakban is bízzanak bennünk!
Szijártó József tagintézmény vezetõ

Tengelic

2019. október, 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
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 2019. szeptember 17-én tartotta a ciklus
utolsó rendes ülését.
Az ülésen egyhangúlag elfogadták az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének 3. módosítását, melynek következtében a költségvetés fõösszegei 19.451.991.- Ft-tal emelkedtek.
Tájékoztató hangzott el a 2019. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, mely alapján megállapítható, hogy a bevételek és kiadások teljesülése az idõarányos szintnek megfelelõen alakult.
Elfogadták a képviselõk az önkormányzat 2015-2019. éves idõszakra szóló gazdasági program végrehajtásáról szóló beszámolót. A gazdasági programban meghatározott fejlesztési elképzelések közül egy-két kivétellel mindent sikerült megvalósítani.
Emellett a pályázatoknak is köszönhetõen olyan beruházások
is elkészültek, amik nem szerepeltek a programban. Az öt év során több mint 355.374.000.- Ft értékû beruházást valósított meg
az önkormányzat.
Elfogadta a képviselõ-testület az Óvoda 2018/2019. nevelési év
tevékenységérõl szóló beszámolót, az Óvoda 2019/2020. nevelési év munkatervét és az Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását. Polgármester Úr tájékoztatta a képviselõket az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységérõl,
melyet a testület tudomásul vett.
A képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta a Mezõföldvíz
Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját és üzleti jelentését, valamint
a víziközmû rendszerek 2020-2034. évekre vonatkozó gördülõ
fejlesztési tervét (beruházási és felújítási tervek).
Döntött a testület az önkormányzat tulajdonában lévõ 0175/5
hrsz-ú szántó és legelõ, valamint a 0287/2 hrsz-ú szántó értékesítésére kiírt pályázat eredményérõl. Mindkét pályázati eljárás
sikeres volt.
Az Õcsényi és a Kakasdi önkormányzat megkeresésére a képviselõk úgy döntöttek, hogy az önkormányzatok tulajdonában
lévõ badacsonytomaji ingatlanok Õcsény Község Önkormányzata és Kakasd Község Önkormányzata tulajdoni részére vonatkozó elõvásárlási jogával Tengelic Község Önkormányzata
nem kíván élni.
A képviselõ-testület véleményezte Kölesd és Fácánkert Községek településfejlesztési koncepciójának tervezetét és arra észrevételeket nem tett.
Az egyebek napirendi pontban határozatot hozott a testület
fejlesztõpedagógus megbízásáról az óvodában, a Rollecate Kézilabda és Szabadidõs Egyesület kérelmére székhelyhasználat
engedélyezésérõl, önkormányzati álláshelyek átcsoportosításáról, az önkormányzat tulajdonában lévõ beépítetlen területek
hasznosításáról és arról, hogy elfogadták a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda közötti új munkamegosztási megállapodást.
Zárt ülésen tárgyalták meg a képviselõk és pozitív döntést hoztak elsõ lakáshoz jutók kérelme tárgyában.
Az ülés végén Polgármester Úr megköszönte a képviselõk lelkiismeretes és együttmûködõ munkáját, melyet az elmúlt öt év
alatt végeztek.
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.
tengelicifaluhaz@freemail.hu
facebook.com/faluhaztengelic
Rendszeres programok
minden csütörtök 14 óra:
Nyugdíjas klub

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

október 18. 18 óra: Túl minden
határon - Vujity Tvrtko elõadása
(Jegyek elõvételben szept. 4-tõl a
Faluházban)
október 26.: Halloween bál
Novemberi elõzetes

november 16.: Libator
A PROGRAMVÁLTOZTATÁS
JOGÁT FENNTARTJUK

TEIT
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás

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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