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Tájékoztató választópolgároknak 

Ahogy az már sokak számára ismert, a köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra 

tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. 

A szavazókör címe: 3359 Tenk, Fő út 54.  Faluház 

Szavazatot leadni a választás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 

 

A településen 1 fő polgármesterjelölt és 12 fő képviselőjelölt indul.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

4. § (c) bekezdés értelmében, községünkben 6 egyéni listás képviselői mandátum szerezhető 

meg. 

Fontos tudnivalók 

A szavazatszámláló bizottság előtt megjelenő választópolgárnak ellenőrzik a 

személyazonosságát, lakcímét, személyi azonosítóját illetve azt, hogy a névjegyzékben 

szerepel-e. Megkérünk mindenkit, hogy érvényes személyi azonosító igazolványát / 

jogosítványát; lakcímkártyáját ne felejtsék otthon. 

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a bizottság egyik tagja a három szavazólapot – polgármester 

választás, egyéni listás képviselő választás, megyei közgyűlési választás – a hivatalos 

bélyegzővel lepecsételi a lap bal felső sarkában, és egy borítékkal együtt átadja a 

választópolgárnak. A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot. 

Érvényesen szavazni a jelölt neve, illetve a párt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző 

vonallal (+ vagy x jellel) lehet. (ceruzával leadott szavazatok érvénytelenek) 

 

 

Polgármester jelölt   1. Szopkó Tamás (független) 

 

Az egyéni listás képviselőjelölt szavazólapon legfeljebb 6 jelöltre lehet érvényesen szavazni, 

ha valaki ennél több jelöltre szavaz, minden képviselőjelöltre leadott szavazata érvénytelen lesz. 

Azok a jelöltek kapják a mandátumot, akik – a kiosztható mandátumok számának megfelelően 

– a legtöbb szavazatot kapták. 

Képviselő-jelöltek: 

1. Barna Istvánné /szül.: Kalóczkai Irén/    (független) 

2. Neuenschwander Csilla /szül.: Botos Csilla/  (független) 

3. Nagy László      (független) 
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4. Szabó Kálmánné /szül.: Erdélyi Márta/   (független) 

5. Gál Bernadett /szül.: Gál Bernadett/   (független) 

6. Kotroczó László      (független) 

7. Ötvös Sándor      (független) 

8. Vermes Péter      (független) 

9. Megyesi Attila      (független) 

10. Racsek Csaba      (független) 

11. Farkas Zsolt      (független) 

12. Szalmásiné Racsek Ágnes /szül.: Racsek Ágnes/ (független) 

 

A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. 

A Megyei közgyűlés tagjainak választására szolgáló szavazólapon két lista szerepel: 

1. DK – JOBBIK – MSZP – MOMENTUM – MINDENKI MAGYARORSZÁGA 

2. FIDESZ - KDNP 

 

 

Szavazni csak a szavazóhelyiségben lehet, de a szavazófülke használatára nem lehet kötelezni a 

választópolgárt. A szavazólapok kitöltésének ideje alatt csak egyetlen választó tartózkodhat a 

szavazófülkében. Miután a választópolgár kitöltötte a szavazólapot, borítékba teszi és az urnába dobja. 

Ha az urnába helyezés előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, kérésére a bizottság az elrontott 

szavazólap helyett újat ad. A cserére egy esetben, és csak az urnába helyezés előtt van mód. Az elrontott 

szavazólap hátoldalára a szavazatszámláló bizottság felvezeti a „rontott” megjegyzést, és bevonja. Az 

elrontott szavazólapok számát a választás szavazóköri eredményéről készült jegyzőkönyvben rögzítik.  

Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat. A mozgóurna iránti kérelmet a 

szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt 

választópolgár nyújthatja be. A mozgóurna iránti igények esetében meg kell jelölni az okot – egészségi 

állapot, más akadályoztatás –, mely megalapozza a mozgóurnára való jogosultságot. A mozgóurna iránti 

kérelem a benyújtás módjának függvényében meghatározott időpontig nyújtható be a helyi választási 

irodához, a kérelemnek alapesetben legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi 

választási irodához, vagy a választás napján 12.00 óráig meg kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló 

bizottsághoz.  
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Tisztelt Tenki Lakosok! 

Így, az önkormányzati ciklus végén engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eredményeiről, 

jövőbeni terveimről, megosszam Önökkel gondolataimat. 

Mindenek előtt a magam és a Képviselő- testület nevében köszönöm Önöknek a bizalmat, hogy 5 évvel 

ezelőtt a leadott szavazataik alapján mandátumot szereztünk.  

Igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy településünk tovább fejlődjön, megőrizzük a térségben 

elfoglalt pozíciónkat mindazokon a területeken, melyek alapján azt mondják Tenkről, hogy a „nyugalom 

szigete”, és aminek köszönhetően egyre több vállalkozás, illetve egyre több magánszemély, család 

telepedik le itt. 

A következő fejlesztések történtek az elmúlt 5 évben. 

˗ 31. számú főút felújítása   

˗ Önkormányzati utak, járdák javítása 

Lehel út burkolatának felújítása, belvízelvezető rendszer kiépítése az utat használó két 

vállalkozás közreműködésével, közös teherviseléssel. 

Útjavítás kátyúzással (II. Rákóczi F. út, Honvéd út, Bercsényi út ). 

Zúzott köves útalap kialakítás az Arany János és Jókai úton. 

Járdafelújítás a Start Közmunkaprogram segítségével összesen több mint 500 m2 felületen. 

Ugyancsak a közmunkaprogramon belül készítettünk térkő burkolatot 400 m2-en a Posta előtti 

szakaszon, az Óvodához vezető úton és az óvoda udvaron. 

A II. Rákóczi F. úton és a Tavasz úton új belvízelvezető átereszeket építettünk, megszüntetve 

ezzel a csapadékos időjárás esetén tarthatatlan állapotokat.    

˗ A közparkokat folyamatosan rendben tartjuk, fa térbútorokat, padokat, virágtartókat, 

készítettünk a Start programon belül, buszvárókat építettünk. 

˗ A Községháza parkjában lévő Hősök emlékművének környezetét tettük rendbe pályázati 

pénzből. 

˗ Önkormányzati épületek felújítása pályázatokból elnyert támogatásokból 

Községháza felújítása energetikai korszerűsítéssel (40 millió Ft) 

Közétkeztetés fejlesztése, Konyha felújítása, belső felújítás, gépek beszerzése, napelemek 

elhelyezése (20 millió Ft) 

Óvodabővítés több mint 200 m2-en iroda, csoportszoba, tornaszoba, öltöző, szertár, vizesblokk 

kialakítása összhangban a meglévő óvoda épülettel. (80 millió Ft) 

Közfoglalkoztatási program keretében újítottuk fel az önkormányzat által megvásárolt Fő út 8. 

sz. alatti házat, ami a közmunkaprogram bázisaként működik, itt alakítottuk ki a zöldség-

előkészítőnket, és itt van a megtermelt és feldolgozott zöldségfélék raktára. 

Most folyik a Fő út 16. sz. alatti lakóház felújítása, ami terveink szerint majd szolgálati lakásként 

szolgálja a település érdekeit. 

 

Megnyert pályázatok, melyek kivitelezése a következő ciklus elején várható: 

Okos konyha kialakítása a Faluházban – közösségi, szabadidős tevékenységek, tanfolyamok 

helyszíne lesz.  

Orvosi rendelő felújítása (Magyar Falu Program 10 millió Ft) 

Közösségi tér kialakítása az Óvoda mögötti téren. (Leader 10 millió Ft) 

Térfigyelő kamerarendszer (Leader 5 millió Ft) 

Közösségszervező bértámogatása (Magyar Falu Program 2 millió Ft) 
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További fejlesztések érdekében benyújtott, még el nem bírált pályázatok: 

Temető felújítás – járda, urnafal építés (Magyar Falu Program 2 millió Ft) 

Faluház felújítás, festés, burkolatjavítás (1 millió Ft) 

Fő úti járda felújítása térkő burkolattal (anyagköltségre 5 millió Ft Magyar Falu Programon 

belül) 

Óvodaudvar kialakítása (Magyar Falu Program 4,75 Millió Ft) 

Bölcsőde építése (TOP 210 millió Ft) 

 

Továbbra is igyekszünk segíteni azokat a területeket, melyek kiemelkedő jelentőséggel 

bírnak a lakosság számára. 

 

Az egészségügy területén igyekszünk minden segítséget megadni, a feltételeket biztosítani 

ahhoz, hogy a háziorvosunk és a védőnőnk nyugodtan és az eddigiekhez hasonló magas 

színvonalon végezhessék munkájukat. 

 

Oktatás, nevelés 

Óvoda 

A Tenki Csicsergő Óvoda működése stabil, a bővítés után is biztosított a szakemberlétszám, az 

építkezés során is zavartalanul működik az intézmény. 

 

Iskola 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola 2013. évtől az Egri Főegyházmegye fenntartásában 

működik. 

Az elmúlt 6 évben bebizonyosodott, hogy jó döntés volt a fenntartóváltás. 

Az azóta eltelt időszakban felújításra kerültek az épületek, a termek, informatikai eszközök 

megújultak, megszépült az udvar. 

A közelmúltban megvásárolt telken új parkolási lehetőséget biztosítunk, megszüntetve ezzel az 

iskola előtti útszakaszon gyakran kialakuló zsúfoltságot. 

 

Sport 

Megalakítottuk a Tenki Szabadidő- és Sportegyesületet, abban bízva, hogy egyre több fiatalnak 

tudunk lehetőséget biztosítani a sportolásra. 

 

Informatikai fejlesztések 

A Faluházban és a Községházán Digitális Jólét Program Pontok (DJP Pont) kerültek 

kialakításra, ahol wifin keresztül lehetőség van internetezésre, igény szerint segítséget nyújtunk 

informatikai ismeretek elsajátításában. 
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Internethálózat fejlesztése 

Szupergyors Internet Programban Tenk teljes területén kiépítésre kerül az 1000 Mbit/sec letöltési 

sebességet biztosító optikai hálózat. 

A hálózat kiépítése a belterületen kiépítésre került, a szolgáltatás indulása az elkövetkező hónapokban 

megtörténik. A kivitelező – szolgáltató tájékoztatása szerint a szolgáltatásról 1-2 hónapon belül 

lakossági tájékoztatót fognak tartani. 

Pályázatok segítségével gépjárműveket, erő- és munkagépet vásároltunk, melyek könnyebbé teszik a 

munkánkat, segítséget nyújtanak a személy- és teherszállítási feladatokban, kertészeti munkálatokban. 

Ezek a következők: 

Ford Transit 9 személyes kisbusz – 10 millió Ft 

Ford Transit 3,5 t tehergépkocsi – 9 millió Ft 

Mitsubishi 20 LE kistraktor – 2 millió Ft 

Munkagépek – 1 millió Ft 

utánfutó – 400 ezer Ft 

 

Szociális jellegű támogatások 

A jogszabályok figyelembevételével nyújtott települési támogatásokat évente pontosan ellenőrzik, ebből 

eredően szabálytalanságot nem állapított meg az ellenőrzést végző szervezet. 

Szociális tűzifa támogatás céljából minden évben benyújtjuk pályázatunkat. 

2015. évtől 403 erdei m3 (kb. 400 t) mennyiségű tüzelőre nyertünk támogatást a Belügyminisztérium 

pályázati forrásából. 

Közfoglalkoztatás keretében további 100 t tűzifa kitermelésére került sor fasortisztításból, 

közparkokból, önkormányzati területeken kivágott fákból, melyet szintén a lakosság részére osztottunk 

ki. 

A kiosztott tűzifa mai értéke 15 millió Ft. 

 

A településképet, község megítélését meghatározó további beruházások, helyi vállalkozások 

meghatározó fejlesztései. 

Baromfivágóhíd korszerűsítése 

Delta nyílászáró üzem csarnoképítés 

Napelem park a Jókai úton – 5 ha 

Schmidt és Bender Optikai Kft üzeme 

Asztalos üzem építése az Erdőtelki úton (folyamatban) 

Lovasudvar létrehozása 

Gokartpálya létrehozása 

 

Tervek a jövőre nézve 

A tervezett beruházások megvalósítása 

Pályázati forrásokat keresünk megvalósítandó terveink finanszírozásához. 

A megszaporodó vállalkozások több iparűzési adót fizetnek, ezáltal több lehetőségünk nyílik út- és 

járdajavításokra, fejlesztések önerőterheinek biztosítására.  
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A 2014. októberében megalakult képviselő- testületnek elsődleges célja az volt, hogy 

beruházásaink során a lakosságot nem terheljük, nem kényszerítjük anyagi kiadásokba, nem 

kockáztatjuk az önkormányzat költségvetését. Az óvatosság ellenére nem szégyenkezhetünk, 

amint az látható az összegzésből, jelentős fejlődés ment végbe Tenken. 

 

Néhány nap múlva, vasárnap újra választás lesz. 

Nagy hiba volna azt gondolni, Tenken nincs tétje a választásnak. Polgármesterként – más 

polgármesterjelölt hiányában – minden bizonnyal tovább folytathatom a munkát. 

De még további két szavazólapot is kapnak a szavazáson résztvevők. 

Fontos, hogy olyan képviselők kapjanak mandátumot, akit a lakosság többsége érdemesnek tart 

erre. 

Talán vannak, akik nem tudják, de a megyei önkormányzatra leadott szavazatok is rendkívül 

fontosak.  

Most nem az Országgyűlés tagjaira szavazunk, még akkor sem, ha az országos kampány során 

egyesek azt sugallják… 

Most szűkebb hazánkról, Tenk Községi Önkormányzatról és a Heves Megyei Önkormányzat 

összetételéről döntünk. 

Ahogy azt jól tudják és a szavazólapon is fogják látni, függetlenként indultam és függetlenként 

leszek a 3. ciklusban is polgármester. Ezzel együtt engedjék meg, hogy megosszam Önökkel 

tapasztalataim, ezzel kapcsolatban gondolataim. 

Szabó Zsolttal, térségünk országgyűlési képviselőjével, aki a FIDESZ- KDNP tagja, 

együttműködésünk kiváló. Megértette és elfogadta, hogy egy ilyen kis településen, mint Tenk, 

nem tartom szerencsésnek a lakosságot megosztani, kampány idején a pártérdekek szerint 

szembeállítani egymással. Véleményem szerint településünkön mindenki tisztában van vele, 

hogy ki az, aki kíváncsi a problémáinkra, ki az, kik azok, akik segítenek céljaink elérésében.  

Ami mindig is elgondolkodtatott így kampány idején: 

Miért van az, hogy esetleg más pártok tagjai is jelen vannak a parlamentben a térségből, a 

megyéből, de soha senki nem hívott fel, nem érdeklődött a képviselőnkön kívül, hogy mi van 

velünk, miben tud segíteni? Úgy látszik, vannak, akiknek csak a kampányok idején vagyunk 

fontosak.  

Talán vannak, akik nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a megyei önkormányzat 

összetételének. Más feladataik mellett pályázati forrásokról is döntenek. A most záródó ciklus 

FIDESZ-KDNP többségű megyei önkormányzata tevékenysége során igyekezett teljes 

mértékben felhasználni, odaítélni a rendelkezésre álló támogatásokat, melyekből, mint azt 

láthatták, községünk is bőven részesült! 

 

Köszönöm, hogy időt szakított a kiadványunk elolvasására és bízom benne, hogy vasárnap Ön 

is részt vesz a választáson! 

    Tisztelettel és köszönettel: 

  
         Szopkó Tamás 

            polgármester/polgármesterjelölt 

 


