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Tengelic Község Önkormányzatának
2020-2024 gazdasági programtervezete

vitaanyag
A februári testületi ülés költségvetést elõkészítõ egyeztetése során
került összeállításra a 2020-2024 idõszakra vonatkozó gazdasági
programtervezet is. A végleges listát márciusban tárgyalja a testü-
let figyelembe véve az idõszakra várható pénzügyi, pályázati és jo-
gi környezet adta lehetõségeket, valamint az önkormányzatokra vo-
natkozó kormányzati elõírásokat. A tervezet – nem fontossági sor-
rendben - a következõ tételeket tartalmazza:

 Kisiskola épületének szálláshellyé történõ átalakítása
(hosszútávon idõsek emelt szintû ellátása)

 Tájház céljából vásárolt ingatlan (pályázati úton történõ fel-
újítása: múzeum, közösségi tér, esetleges vendégszoba ki-
alakítása)

 Központi sportlétesítménynél szabadidõpark kialakítása, a
meglévõ és a jövõben vásárolt ingatlanok felhasználásával

 Sportcsarnokhoz tartozó 20 férõhelyes parkoló létrehozása
 Meglévõ játszóterek részben vagy teljes egészében történõ

átalakítása, felújítása
 Szolgálati lakáscéljából vásárolt ingatlan (lakás/lakások) vá-

sárlása önerõbõl, átalakítása/felújítása pályázati forrásból
 Kisiskola épületének szálláshellyé történõ átalakítása Ön-

kéntes tûzoltók telephelyének kialakítása (vonulási épület)
 Meglévõ sportpálya ingatlan megvásárlási szándéka (önerõ-

bõl), szabadidõ komplexum kialakítása (pályázati forrás)
 Tanyagondnoki gépjármû cseréje (pályázati forrás)
 Közterület fenntartó gép vásárlása (pályázati forrás)
 Óvoda épület fûtés és szigetelés korszerûsítése
 Új bölcsõde épület kialakítása (pályázati forrás)
 Szõlõhegyi szennyvízhálózat létesítése
 Jánosmajori vízbázis kiépítése
 Szociális segítségnyújtás kibõvítése
 Külterületi településrészek járdájának cseréje/felújítása
 Belterületi csapadékvízelvezetõ árkok burkolatának készítése
 Piactér részbeni fedése
 Szõlõhegyi temetõ közvilágításának megvalósítása

Gáncs István polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
MEGHÍVÓ

Tengelic Község Polgármestere a Képviselõ-testület közmeghallgatással
egybekötött ülését összehívom a következõk szerint:

Idõpontok:
Tengelic: Faluház – 2020. márc. 17. (kedd) 17 óra
Tengelic-Szõlõhegy:     Kultúrház – 2020. márc. 18. (szerda) 17 óra

Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Elõterjesztõ:

1. Tájékoztató a 2019. évi gazdálkodásról     Gáncs István polgármester

2. A 2020. évi költségvetés ismertetése        Gáncs István polgármester

3. Egyebek                                              Gáncs István polgármester
Közmeghallgatás

Pósa Lajos
A márciusi ifjúság

Áldott legyen emléke a
Márciusi ifjúságnak!
Kibontották összegöngyölt
Zászlaját az igazságnak.
Minden szavuk égzengés volt,
Végigdörgött hazánk felett…
Koporsói mély álmából
Fölkeltette a nemzetet.
Áldott legyen emléke a
Márciusi ifjúságnak!
Virág termett a nyomukban,
Mint a meleg napsugárnak.
Fönn lengették a lobogót,
Egy csöpp vér se hullott rája…
És kihajtott egy nap alatt
A szabadság rózsafája.
Áldott legyen emléke a
Márciusi ifjúságnak!
Az érzések, gondolatok,
Mint a sasok szállva szálltak.
Föl az égbe, le a földre,
Eget-földet csókolgatták…
És leverték egy kis dallal
A sajtónak vas lakatját.
Áldott legyen emléke a
Márciusi ifjúságnak!
Madárdalos, friss tavaszt fútt
Ormaira Õs-Budának.
Fölpattant a börtönajtó,
Hullott a lánc összetörve…
Dicsõ nevük’, haló poruk’
Dal övezze, virág földje!



A zsûri döntése értelmében az alsós osztályok közül az elsõsök, a
felsõ tagozatosoknál a nyolcadik osztály nyerte a legjobb produk-
cióért járó vándorserleget. A legötletesebb jelmezért járó oklevelet
pedig a másodikosok vehették át. 

A bemutatókat követõen jöhetett az eszem-iszom, dínom-dánom,
majd legvégül a tombolasorsolás. Az izgalmak levezetéseként, az
osztályok jutalma egy-egy pizza volt, melyet a konyha dolgozóinak
ezúton is köszönünk. S akinek ez sem lett volna elég, akkor a szülõk,
nagyszülõk által felajánlott finomabbnál finomabb házi sütemények
és a szendvicsek fogyasztása után, a különbözõ színekben-ízekben
pompázó itókákkal tudta szomját oltani.

Aki nem hiszi, járjon utána és nézze meg az iskola
facebook-oldalán vagy a községi honlapon!

Diákönkormányzatunk ezúton is köszöni valamennyi támogatónknak, különösen a szülõi munkaközösség és
a tengelici nyugdíjas klub tagjainak a szervezésben, és a sikeres lebonyolításban nyújtott segítségét.

Szijártó József tagintézmény vezetõ
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Iskolai hírek - 2020. február
„Bál, bál, maszkabál!

Minden jelmez készen áll,
szól a nóta, messze száll:

Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál!”

(Gryllus Vilmos)

Karneváli hangulat a sportcsarnokban
A vízkereszttõl hamvazószerdáig - vagyis a húsvétot megelõzõ negyven
napos böjt kezdetéig - tartó idõszak farsang, ami a vidám összejövetelek,
az álarcos mulatságok és a néphagyományokat fölelevenítõ télbúcsúzta-
tás idõszaka. Ha az idén a telet nem is kellett búcsúztassuk, azért a far-
sangi vigasságnak idén is megadtuk a módját.

Más bõrébe, jelmezbe bújva lehetett itt bárki az, amirõl addig csak
álmodott, a mesebeli hercegnõtõl kezdve a tûzoltón, boszorkányon
és szellemen át, akciófilm hõsök, mesefigurák sorakoztak fel a csar-
nok lelátója elõtti küzdõtéren, hogy azokat még felsorolni is sokáig
tartana. Sebestyén Beatrix kolléganõnk volt a mulatság házigazdája.

A zsűri

Az egyéni jelmezesek csoportja

„Száguldás, Porsche, szerelem” első osztályos módra

Nem kapott frászt Szörnyellától a 

csaknem 101 másodikos kiskutya

Sramlira mulatott a harmadik-negyedik „Na mizu! Nekem bejön ez a szitu…” – belegózva az ötödikesek

Kemény kiképzést kapott a hatodik

A produkció kedvéért rabosítva lett a hetedik

Nyugdíjas klubba járó nyolcadikos „öregjeink”

A nyugdíjas kollégánk Horváth Józsefné, Tolnai Lászlóné jegy-
zõ asszony és Bodó Attila volt diákunk alkotta háromtagú zsûri a
jelmezek és jelenetek közül ezen a farsangon is nehezen válasz-
totta ki a legjobbakat, hiszen egyéni kategóriában és az osztály-
bemutatókat látva is igen ötletes és nívós volt a felhozatal.
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ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS

2019-tõl a zöldhulladék csak biológiailag lebomló
zsákban vagy kévébe kötve kerül elszállítására. Díj-
hátralékkal nem rendelkezõ ügyfeleknek ez évben is

8 db/év ingyenes, biológiailag lebomló zsák jár,
melyek 2020. március 13-án 9 és 11 óra kö-
zött vehetõk át a Polgármesteri Hivatalnál. 

A TENGELIC-SZÕLÕHEGYI
NYUGDÍJASOK ÉRDEKSZÖVETSÉGE 

kéri, támogassa Ön is egyesületünket és járuljon hozzá adója 
1 %-ával a 2020. évre tervezett programjaink megvalósításához.

Adószámunk: 18859775-1-17
Köszönjük támogatását!

A tengelici Települési Értéktár Bizottság ebben az évben is alko-
tásokat és fényképeket vár az idei Év település értéke témában.

2020-ban az Év település értéke 
Kiss István 7 törzs szoborcsoportja.

A fotókból, melyek Kiss István köztéri szobrairól ké-
szüljenek, legalább egy képen szerepeljen a fotós és a
szobor együtt is, (az itt található link segít a köztéri szob-
rok fellelhetõségeiben: https://hu.wikipedia.org/wiki/
Kiss_Istv%C3%A1n_(szobr%C3%A1sz), októberben kiállí-
tást rendezünk. A fotók nyomtatását vállaljuk.

Az alkotásokat, melyek ebben az évben szobrok vagy dom-
bormûvek legyenek, bármilyen anyagból el lehet készí-
teni és Kiss István szobrainak témája legyen az ihletõje,
novemberi évértékelõ rendezvényen állítjuk ki, illetve jutal-
mazzuk a fényképekkel együtt.
A fotók beadási határideje: 2020. szeptember 18.
Személyesen az értéktár bizottság tagjainak vagy a
tengelici.ertektar@gmail.com címre elküldve.
Az alkotások: szobrok, dombormûvek beadási határide-
je: 2020. november 22.

Települési Értéktár Bizottság

FELHÍVÁS
egy kis utazásra, fotózásra, szobrászkodásra!

KARNEVÁLI HANGULAT TENGELIC SZERTE…
Az idén elõször Maskarádé Tengelicen… …és a hagyományos

jelmezverseny 
Tengelic-Szõlõhegyen…
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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 Ildikó

06-30/9964130.
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu

facebook.com/faluhaztengelic

Rendszeres pprogramok
minden csütörtök 14 óra:

Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

Március hhónapban nnem
várhatók pprogramok.

Áprilisi eelõzetes
április 18. 17 óra: Költészet napi
versfelolvasás. 

A PPROGRAMVÁLTOZTATÁS
JOGÁT FFENNTARTJUK!
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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).

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ
A február 11-i ülésen két rendeletet alkotott meg a képviselõ-
testület és 10 határozatot hozott. Elsõként a házasságkötés en-
gedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati
rendelet anyakönyvvezetõt megilletõ ruházati támogatásról
szóló rendelkezés hatályon kívül helyezésérõl szóló rendeletet
fogadta el a testület.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetését megalapozó dönté-
sek között elfogadták a képviselõk az adósságot keletkeztetõ
ügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettségeket, az önkormányza-
ti dolgozók cafetéria juttatásainak összegét, valamint a 2020. ja-
nuár l. és 2020. február 6-a közötti idõszak átmeneti gazdálko-
dásáról szóló beszámolót.
Az ülés legfontosabb napirendi pontja a 2020. évi költségvetés
megtárgyalása volt. A költségvetést 505.426.302.- Ft bevételi és ki-
adási fõösszeggel fogadták el. A polgármesteri hivatal bevételeire
és kiadásaira összesen 106.900.071.- Ft-ot, a Mézeskalács óvoda be-
vételeire és kiadásaira összesen 46.230.388.- Ft-ot terveztek. Hitel-
felvétellel az önkormányzat nem számol. A beruházási és felújítási
kiadások elõirányzata 142.659.425.- Ft, mely tartalmazza a bölcsõ-
de építését, közvilágítás bõvítését, óvoda fûtéskorszerûsítését, jár-
dafelújítást Jánosmajorban, szõlõhegyi ÖNO tetõfelújítását, Szõlõ-
hegyen játszótérfelújítást, ivóvízközmûvet érintõen nyomásfoko-
zó építését, ingatlan vásárlást és egyéb eszközbeszerzéseket.
A 2019. évi pénzmaradvány összege 146.501.021.- Ft. A terve-

zett tartalékok összege 26.211.585 Ft. A civil szervezetek támo-
gatása 4.250.000.- Ft.
Döntöttek közmû vagyon térítésmentes átvételérõl. 2013-ban
a Szedres - Tengelic összekötõ út felújításához kapcsolódóan a
Magyar Közút Nonprofit Kft. elvégzett több mint 80 milliós ér-
tékben Tengelic ivóvíz hálózatát érintõ ivóvíz gerincvezeték fel-
újítást. Ennek a vagyonnak a térítésmentes átadásáról fogadott
el megállapodást a képviselõ-testület.
Döntés született az önkormányzat tulajdonában lévõ 0175/5
hrsz-ú legelõ és szántó megnevezésû ingatlan elõvásárlásra jo-
gosult személyérõl. A határozat értelmében az ingatlan elõvá-
sárlására Patainé Simon Szilvia jogosult.
Megtárgyalta a testület Fácánkert Község településrendezési
eszközeinek véleményezési anyagát, mellyel kapcsolatban kifo-
gást nem emelnek a képviselõk.
Az egyebek napirenden belül határozatot fogadtak el a képvi-
selõk arról, hogy a Tengelic-Pusztahencse nyomásfokozó mû-
tárgy megépítésére 7 millió forintot elkülönítenek a 2020-as
költségvetésben, arról, hogy támogatják, egyidejûleg kezdemé-
nyezik az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszteré-
nél, hogy a 631. és 6235. számú (Szedres-Tengelic összekötõ)
országos közutak keresztezõdésében körforgalom épüljön va-
lamint a Gagarin u. 2. szám alatti szolgálati lakás értékesítésé-
rõl elvi szándéknyilatkozatot.
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.

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 


