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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File: D:\Tesületi ülések\próba\20150413\2015 április 13 001.NAPLO 

 

Ülés ideje: 2015.04.13.  Rendkívüli ülés     14:00 

 

Ülés helye: Városháza tanácsterme (6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/c.) 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.  

2.Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ-KDNP 

3. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

4.Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

5.Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

6.Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

7.Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

8.Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

10. Patocskai Tamás 1  JOBBIK 

11. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

12. 

13. Váradi Krisztián 1 SHT 

14.Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15.  

 

 (12 fő 80 %) 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2.Tapodi Attila 1 SHT 

3.Vizkeleti Szabolcs 1 SHT 

 

 (3 fő 20 %)  

 

Kristóf Andrea       aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

Simon István        szociálpolitikai csoportvezető 

Törőcsik Dávid      Önkormányzati Rendészet 
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vezetője 

Szűcs Csaba       alpolgármester 

Kolompár László      ÜSZB bizottsági tag 

 

 

Farkas Dániel alpolgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 12 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

Két technikai információt kell elmondania. Polgármester úr hivatalos ügyben Budapesten 

van, emiatt ő vezetné a mai ülést. Egy kis változás történt az ülésrendben. Többen 

értesülhettek róla, hogy a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés több megyei nagytelepülésen tart 

kihelyezett üléseket. A hónap végén Kiskunhalason fog erre sor kerülni. Erre készülnek már. 

Aztán meglátják, lehet, hogy így is fognak maradni. Ez az új ülésrend egyik oka.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hevesiné Vincze Éva és Vincze Attila képviselőket. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester:  

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselő-

testületnek.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 184   Száma: 15.04.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2015 április 13 14:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 



3 
 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

184   Száma: 2015.04.13/0/0/A/KT 

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend előadója: 

1.  Tanyagondnoki Szolgálat alapítása és gépjárművek  

beszerzésére kiírt pályázaton történő részvétel 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 

tagjainak választása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

-----Napirendi pont----- 

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tanyagondnoki Szolgálat alapítása és gépjárművek beszerzésére kiírt 

pályázaton történő részvétel 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Farkas Dániel alpolgármester:  

 

Elöljáróban annyit mondana, hogy három fő pontból áll a határozati javaslat. Szorosan 

kapcsolódik az előző képviselő-testületi ülésen meghozott döntéshez, illetve ez annak a 

folytatása. Lényegében a tanyagondnoki szolgálat hivatalos bejegyzéséről, illetve ennek a 

folyamatnak az elindításáról szól. A II.pont a mezőőri szolgálat szakmai programját 

tartalmazza, a III.pont pedig a már korábban említett, várható pályázat, ahol szeretnének új 

autót beszerezni. Várhatóan néhány napon belül kiírásra kerül ez a pályázat és ezzel a 

döntéssel szeretnék ezt megelőzni, hogy magát a pályázatot beadhassák. 
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Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 

 

Röviden ő is szeretné azt elmondani, hogy a szándéknyilatkozat után, ahhoz, hogy érdemben 

tudjanak lépni a július 1-jével felállítandó tanyagondnoki szolgálat esetében, a határozati 

javaslatok kapcsán elhangzott, hogy azokra a lépésekre nagyon szükség van. Pályázni csak 

akkor lehet, ha már valamilyen szervezetről beszélnek. Nyilvánvalóan a szervezet 

felállításának vannak egyéb szakmai feltételei. Elsősorban –már elhangzott- a működési 

engedély megszerzése, hiszen egy folyamatban lévő működési engedély már felhatalmazza 

őket, komolyan veszik a szándékát az önkormányzat. Ehhez szükséges szakmai programot is 

összeállítani, ami a tanyagondnoki szolgálat működésével összefüggésben alapvető 

dokumentum. Ennek megerősítése kapcsán a pályázat becsatolandó anyagaként érdemben 

fogják támogatni. Tekintettel arra, hogy ez önmagában véve jó feladat, de vannak olyan 

kiegészítő területek, s az elmúlt időszakban a mezőőri szolgálat már tett arról 

tanúbizonyságot, hogy ebben a munkában közvetve segítséget nyújtott. Az ő technikai 

felszereltségük is már kívánnivalót hagy maga után, mint az autó, ugyanezen pályázat 

keretében van lehetőség arra, hogy az ő esetükben is nyújtsanak be pályázatot. Ennek 

megfelelően a kettőt együttvéve. A helyettesítés elképzelhető akkor, amikor a tanyagondnok 

nem fog ráérni valamilyen okból kifolyólag. Szoros az együttműködés. Ahhoz, hogy működjön 

a dolog, meg kellett határozni tanyagondnoki körzeteket is. Most azt a körzetet fogadják el, 

amit egyeztettek a házigondozói szolgálattal. Megnézték, hogy a legrászorultabb körzet. 

Valóságosan a 7-es számú körzet. Ebben az anyagban I.számú tanyagondnoki körzetként 

szerepel. A lakosság számát, a szociális rászorultságot, az ott élők idős korát tekintve –

idősebb kevesebb él- mindent egybevéve indokoltnak látszik, hogy ez a körzet kerüljön 

kialakításra elsődlegesen. A szándék arról szól, hogy a későbbiekben több tanyagondnoki 

szolgálatot is szeretnének működtetni, mindenképpen célszerű lesz a személyes 

gondoskodásról szóló szociális rendeletüket módosítani. Ebben be kell vinni a körzeteket is és 

be kell emelni a tanyagondnoki szolgáltatást. Ez nem feltétele annak, hogy elinduljanak a 

pályázaton, s be tudják jegyeztetni ezt a szolgálatot.  

Összességében most ez a lépés elegendő ahhoz, hogy pályázatot nyújtsanak be a hamarosan 

kiírandó pályázatra. Vélhetően sikeres is lesz, hiszen az újonnan alakuló tanyagondnoki 

szolgálatokat elmondás szerint nagyobb eséllyel támogatják. Ezzel együtt ez szükséges lépés, s 

kéri, hogy az előterjesztésben lévő dolgokat támogassák.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Néhány kérdése lenne ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy kicsit megelőzi az időszerűségét, de 

majd megkapja rá a választ.  

A tanyagondnok személye nagyon fontos lesz, hogy színvonalasan tudja elvégezni. Megvan-e 

már ez a személy? Várhatóan nincs, hiszen még nem tartanak ott. Milyen elképzelés van azzal 

kapcsolatban, hogy ezt a felelősségteljes állást ki töltse be? Milyen iskolai, szakmai végzettség 

kell az állás betöltéséhez? Ilyenről sem árt esetleg tájékoztatni a lakosságot, hogy a bére 

mennyi lesz, milyen javadalmazásban részesül ez a személy? Hangsúlyozni szeretné 

azonkívül, hogy ez egy nagyon fontos és jó cél, de ahhoz, hogy a külterületen élő ellátandó 

személyek lelkiismeretesen legyenek ellátva, a személy kérdése nagyon fontos. Nő vagy férfi 

lesz-e?  

Kaphatna-e tájékoztatást előzetesen, ami az ügyet szolgálná, hogy két gépjárműről beszélnek. 
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Kicsit furcsállja, hogy a Suzuki Ignis a tanyagondnoki szolgálathoz rendszámmal van. Kicsit 

furcsa neki, hogy ezután akarnak venni, s van egy rendszámos, négy kerék meghajtású, öt 

személyes autójuk. Ez számára furcsa, ha ezután akarnak még pályázni a beszerzésére. A 3,5 

millió Ft, amit önrészként a határozati javaslatba betettek, hogy ezt a költségvetésbe beállítja 

az önkormányzat, hogy fogja állni a mezőőri szolgálat gépjármű beszerzését? Valahol 

ellentmondást lát. 

 

Farkas Dániel alpolgármester:  

 

Gyorsan válaszolna a személlyel kapcsolatban. Voltak, akik náluk jelentkeztek, s ők is 

kerestek meg olyan személyeket, akikről tudják, hogy a tanyavilágban élnek, s a szívükön 

viselik ezt, s teljesen egyetért, hogy ezt a nagyon fontos és lelkiismeretes feladatot el tudnák 

látni. Ez a következő heteknek lesz a döntése. A bérrel kapcsolatban elmondja, hogy Aljegyző 

asszony és a hivatal feladata lesz megállapítani. A végzettséggel kapcsolatban nagyon fontos, 

hogy aki a tanyagondnoki szolgálatot ellátja, neki egy képzést kell majd elvégeznie. Ez 

minden tanyagondnokra vonatkozik. Ezt a korábbi testületi ülésen is említett Duna-Tisza közi 

Falugondnokok Egyesülete végzi a térségben. Velük több egyeztetésre is sor került. Ez a 

végzettség, ami majd szükséges lesz. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a már felvett személy 

utólag is elvégezheti. Az lesz az érdekük, hogy minél hamarabb. Terveik szerint legkésőbb 

jövő év elején megtörténjen.  

Ő is úgy látja, hogy a két kocsi nincs megbontva a határozati javaslatban. Pályázni 

szeretnének külön a tanyagondnoki szolgálat és a mezőőrség új autójára. Itt egy maximum 

összeg szerepel. A pályázat várhatóan úgy lesz kiírva, illetve az előző is úgy volt, hogy nettó 8 

millió Ft-ra lehetett kisbuszoknál és nettó 5 millió Ft-ra terepjáróknál. Itt a maximum 

összeggel számoltak. A tanyagondnokoknak mindenképp egy kisbuszt szeretnének. Itt a 

feladatok miatt. A mezőőröknek nyilvánvalóan egy terepjárót. Ez az összeg egyben 

tartalmazza a kettőt. Egy pályázatról beszélnek, de külön kell kezelni a tanyagondnoki és a 

mezőőri szolgálat gépjárművét. Bízik benne, hogy mindkettő sikeres lesz. Az Ignis volt még a 

kérdés. Ahhoz, hogy magát a szolgálatot el tudják indítani, meg kell jelölni egy autót. Jelen 

pillanatban a hivatal gépparkjában ez a személygépkocsi az, ami erre a célra megnevezhető. 

Ahogy mondta, abban bíznak, hogy ez a pályázat sikeres lesz és akkor az Ignis visszaáll az 

eredeti csatasorba, s akkor ezzel az új autóval tudják majd ezt a feladatot ellátni, ami terveik 

szerint egy kisbusz lesz majd a feladatok miatt.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Úgy gondolja, s biztos benne, hogy nemcsak egyszerű tanyagondnoki szolgálatról döntenek, 

hanem ennél jóval többről, hiszen a városvezető valós választ ad a felmerülő problémákra. 

Annak, aki ezt a szolgálatot el fogja látni, tudnia kell, hogy amikor ki lesz választva, onnantól 

kezdve, hogy ezt a feladatot ellátja, testvére lesz az egyedülélőknek és családtagja a 

külterületen élő családoknak. Ha annak nincs technikai akadálya, akkor szeretne jelentkezni 

nála, hogy elkísérhesse néhány nap, s láthassa az ő munkáját. Szeretné megtapasztalni annak 

az ellenkezőjét, amit egyik képviselőtársa nyilatkozott, hogy ez csak egy közhangulatot javító 

intézkedés lesz. Biztos benne, hogy ez nemcsak egy sima közhangulat-javító intézkedés, hanem 

amint mondta, a valós problémákra egy normális és végre kimondott válasz lesz a város 

részéről.  
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Farkas Dániel alpolgármester:  

 

Még annyi kiegészítést tenne, hogy közalkalmazott lesz a tanyagondnok, aminél garantált 

bérről és egyéb juttatásról beszélhetnek.  

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 185   Száma: 15.04.13/1/0/A/KT 

Ideje: 2015 április 13 14:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

185   Száma: 2015.04.13/1/0/A/KT 
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90/2015. Kth. 

Tanyagondnoki Szolgálat alapítása és gépjárművek beszerzésére kiírt pályázaton történő 

részvétel 

 

H a t á r o z a t  

 

I. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas város - 

ágazati jogszabályok szerint kialakított - egy külterületi körzetében Tanyagondnoki 

Szolgálatot kíván alapítani és működtetni 2015. július 01. napjától. 

  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanyagondnoki 

Szolgálat alapításához és működtetéséhez szükséges szerződések megkötésére és 

dokumentumok aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 fő főállású szakember 

alkalmazásával biztosítja a szolgáltatás személyi feltételeit és az I./2000. SzCsM 

rendelete 39. §. (5) bekezdésében foglaltak alapján a falu- és tanyagondnoki 

képzés költségeit. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai 

Programját. 

 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnok által 

ellátandó körzet határait az előterjesztés 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

II. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő Mezei Őrszolgálat Szakmai 

Programját. 

 

III.      

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 

Tanyagondnoki Szolgálat ellátásához szükséges gépjármű beszerzésére „a vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben 

igénybe vehető támogatások” pályázat keretei között. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezei 

Őrszolgálat ellátásához szükséges gépjármű beszerzésére „a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe 

vehető támogatások” pályázat keretei között.  

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat III.1. és 

III.2. pontjában szereplő pályázatokhoz maximum 3.510.000 Ft önerőt biztosít. A 

pályázat végrehajtásához szükséges önerő a soron következő költségvetési rendelet 

módosításkor átvezetésre kerül az önkormányzat költségvetésében. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtásához és 

végrehajtásához szükséges szerződések és dokumentumok aláírásával, 

nyilatkozatok megtételével. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

Törőcsik Dávid Önkormányzati Rendészet vezetője 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

 

-----Napirendi pont----- 

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak 

választása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Farkas Dániel alpolgármester:  

 

A felügyelő bizottság egyik tagja, az elnöke lemondott és az önkormányzatnak feladata pótolni 

ezt a tagot. Szabadi István volt, aki lemondott, s a képviselő-testület arról dönt, hogy új tagot 

delegálnak-e ide.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Farkas Dániel alpolgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát, amely szerint új felügyelő bizottsági tagnak választják meg 2015.április 1-jétől 

2019.november 30-ig Kovács Ivánt a Halasi Média és Kultúra Np. Kft.-be. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 186   Száma: 15.04.13/2/0/A/KT 

Ideje: 2015 április 13 14:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 83.33 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 2 16.67 13.33 2 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Tart. JOBBIK 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Fülöp Róbert Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

186   Száma: 2015.04.13/2/0/A/KT 

 

91/2015. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak választása 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjaivá 2015. április 1. napjától 2019. november 30. 

napjáig az alábbi személyt választja meg: 

 

-Kovács Iván (6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2.) 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft  ügyvezető 

megválasztott tisztségviselő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

Farkas Dániel alpolgármester:  

 

Megköszöni a gyors és hatékony munkát. Azt kéri a képviselőktől, hogy szorítsanak a 

pályázatot készítőknek, hogy minél hamarabb és minél hatékonyabban elindulhasson a 

tanyagondnoki szolgálat, illetve a mezőőrök is új eszközt tudjanak használni.  

Más napirend nem lévén a képviselő-testületi ülést befejezettnek nyilvánítja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Fülöp Róbert polgármester távollétében:  Dr. Ferenczi Mária jegyző távollétében: 

 

 

 

 

 

 

 

(: Farkas Dániel :)      (: Kristóf Andrea :) 

  alpolgármester            aljegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Hevesiné Vincze Éva :)     (:Vincze Attila:) 

 

 

 


