
      TABDI KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
___________________________________________________________________________ 

9/2014. sz. ülés 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. május 28-án a Tabdi Közös Önkormányzati 

Hivatal hivatali helyiségében megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Barna Lajos Attila, 

Földházi Ferenc, Krauczi József, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző, 

Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 

 

Bejelentetten távol maradt: Sipiczki Zoltán képviselő 

 

Meghívottként jelen van: Dr. Kudik József háziorvos 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést 

megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirend kiegészítését, 8. pontként az „Tabdi általános 

iskola támogatási kérelme” elfogadását. A Képviselőtestület a kiegészített napirendet egyhangúlag 

elfogadta. 

 

N A P I R E N D: 

1. Tájékoztató az egészségügyi feladatok ellátásáról 

Előadó: Dr.Kudik József háziorvos, Dr.Utassy Béla fogszakorvos, Bús Edit védőnő 

 

2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

3. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátásáról 

Előadó: Filus Jánosné jegyző 

 

4. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előadó: Filus Jánosné jegyző 

 

5. A tanyagondnoki szolgálatról szóló helyi rendelet megalkotása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

6. A tanyagondnoki munkakör betöltésére pályázat kiírása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

7. Tabdi község és Vérvölgy (Debren község) 2014. évre vonatkozó testvértelepülési 

programja 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

8. Tabdi általános iskola támogatási kérelme 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

9. Kérdések, bejelentések, interpellációk 
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1. 

Tájékoztató az egészségügyi feladatok ellátásáról 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos beszámolókat eljuttatta a fogorvos, a védőnő, és a jelenlévő 

háziorvos. A képviselőtestület tagjai az abban leírtakat megismerhették. A fogorvos úr, illetve a 

védőnő az ülésen nem tud részt venni. Megkérdezem a doktor urat, hogy beszámolóját szeretné-e 

kiegészíteni? 

 

Dr.Kudik József háziorvos: Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni, a kérdésekre szívesen 

válaszolok. 

 

Szkenderovits Lajosné képviselő: Köszönöm a beszámolót, és a doktor úr munkáját. Szerepel az 

írásos anyagban, hogy műszerek cseréjére, pótlására lenne szükség, ez mit takar és mennyibe 

kerülnek a beszerzésük? 

 

Dr. Kudik József háziorvos: Az EKG kb. 30 éves, a felújítása megtörtént, de bármikor tönkre 

mehet, ezt kellene kicserélni kb. 300-500 ezer Ft-tól szerezhető be. A kézi műszerek is elkoptak ez 

is kb. 100 ezer Ft lenne. Természetesen, ha ezek az eszközök nem kerülnek beszerzésre a 

háziorvosi szolgálat akkor is biztonságosan tud működni. 

 

Krauczi József képviselő: Szerencsés helyzetben van a település, mert azt tapasztalom, hogy jó az 

ellátás. A doktor úr kiválóan ellátja a feladatát. 

 

Dr. Kudik József : Köszönöm az épület felújítását. Ez nagy lépés volt, a lehetőségekhez képest 

színvonalasabb lett. 

 

Fábián Sándor polgármester: Az együttműködésünk elindult, úgy ahogy gondolom működnie kell.  

A két hátsó ablakot kicseréljük, pályázati lehetőség esetén természetesen nagyobb felújításra is 

lehetőség nyílna. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a fogorvos – aki egészségügyi állapota miatt 

hosszabb ideje nem dolgozott – előreláthatóan június második hetétől dolgozni fog ismét. 

A védőnő beszámolójában ismét visszaköszön a hallás és látás vizsgálati eszköz beszerzése. Ha 

lesz egy olyan pályázat ahol eszközbeszerzés lehetséges, akkor tudjuk ezt beszerezni. Jelenleg erre 

nincs lehetőség. 

 

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az alábbi 

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

___/2014.(V.28.)sz.határozat 

Tájékoztató az egészségügyi feladatok  

ellátásáról 

 

HATÁROZAT TERVEZET  
 

Tabdi Község Képviselőtestülete az egészségügyi feladatok ellátásáról szóló háziorvosi, fogorvosi 

és védőnői tájékoztatót elfogadja. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2014.(V.28.)sz. határozat 

Tájékoztató az egészségügyi feladatok  

ellátásáról 

 

HATÁROZAT  
 

Tabdi Község Képviselőtestülete az egészségügyi feladatok ellátásáról szóló háziorvosi, fogorvosi 

és védőnői tájékoztatót elfogadja. 

 

(Dr.Kudik József háziorvos az ülésről távozott) 

 

2. 

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Fábián Sándor polgármester: Április 28-án volt az utolsó rendes ülésünk az azóta eltelt időszakról 

számolok be a képviselőknek. Április 29-én Bíráló Bizottsági ülés volt a tanyagondnoki szolgálat 

buszbeszerzéséről. 30-án menetrendi értekezleten vettem részt Kiskőrösön. Május 7-én nyugdíjas 

rendezvényen, 9-én társulási ülésen voltam. 10-én szombaton Erdélybe utaztunk a hivatal 

dolgozóival. Május 12-én a tartalék kút létesítésével kapcsolatos bejáráson vettem részt, 15-én 

Rekultivációs Társulási ülés volt Csengődön, ezen a napon délután a fogászati ellátással 

kapcsolatos egyeztetésen vettem részt, ez a feladat a doktor úr visszaérkezésével megoldódott. 16-

án Vérvölgyön voltunk, 20-án egy iskolai focibajnokságra vittem az iskolásokat. 21-én a Megyei 

Munkaügyi Központ igazgatója volt nálam egy megbeszélésen. Május 26-án hétfőn ÜDE Kunság 

Felügyelő Bizottsági ülés lett volna, de ez nem jött össze, 27-én ÜDE-Kunság ülésen vettem részt, 

délután KEOP-os pályázatos megbeszélés volt nálam. Ezenkívül a napi ügyekkel foglalkoztam. 

Folyamatos beruházások vannak, illetve munkálatok, amire minden nap figyelni kell. Ilyen a 

ravatalozó építése, az elkerülő út kiépítése, a konyhakertünk munkálatai. A következő évtől az 

érettségizőknek 50 közösségi munkaórát kell teljesíteni, erre vonatkozóan a Kiskőrösi 

középiskolákkal megállapodást kötöttünk, hogy a településen élő középiskolásainknak a feladat 

ellátásához segítséget nyújtsunk. 

 

Krauczi József képviselő: A tartalék kút készen van, a vízminőségre vonatkozóan van vizsgálat? 

 

Fábián Sándor polgármester: A tartalék kút elkészült, és a vizsgálatoknak is gondolom el kellett 

készülnie. 

 

Szkenderovits Lajosné képviselő: A diákoknak megjelölt feladatkörben kell tevékenykednie? 

 

Fábián Sándor polgármester: Igen, a szerződésben foglaltaknak megfelelő feladatokat kell 

ellátniuk. 

 

Filus Jánosné jegyző: Önkormányzati rendezvényeknél segítenének, az óvodánál, könyvtárnál, 

illetve a művelődési háznál lenne számukra feladat. 
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3. 

Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátásáról 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos anyag ismert, az előterjesztő a jegyző asszony, 

megkérdezem, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést? 

 

Filus Jánosné jegyző: Köszönöm, nem kívánok kiegészíteni. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

38/2014.(V.28.)sz. határozat 

Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális feladatok ellátásáról 

HATÁROZAT  
 

Tabdi Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

4. 

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Szintén a jegyző asszony előterjesztése, kívánja kiegészíteni? 

 

Filus Jánosné jegyző: Nincs különösen kiegészíteni valóm, meghatározott forma alapján készült az 

értékelés, tavaly még volt rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, idén ezt az önkormányzati segély 

váltotta fel. 

 

Földházi Ferenc képviselő: Mennyi jelenleg az óvoda létszáma? 

 

Filus Jánosné jegyző: 28 fő, kevesebb mint tavaly volt. 

 

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2014.(V.28.)sz. határozat 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

átfogó értékelése 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. 

évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

 

5. 

A tanyagondnoki szolgálatról szóló helyi rendelet megalkotása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos előterjesztés a képviselők rendelkezésére áll, a szolgálat 

létrehozásáról már az elmúlt évben döntöttünk, az ellátáshoz szükséges busz beszerzése 

megtörtént. 

 

Filus Jánosné jegyző: A rendelet tervezet 8. § (3) bekezdéséhez lenne kérdésem. A helyi 

rendeletben a képviselő-testület szabályozhat úgy, hogy a szolgáltatást igénybe vevőkkel 

tanyagondnok nem köteles aláíratni a tevékenységi naplót. Ez egy könnyítés lehet a tanyagondnok 

részére. 

 

Kovács László alpolgármester: Szerintem legyen aláírás, így kontrolálhatóbb az ellátás. 

 

Földházi Ferenc: Minden nap mindenről? Ez akkor nagyon nagy munka. 

 

Fábián Sándor polgármester: Szerintem az elején lehet, hogy ez több munkát jelent, de később ez 

szépen fog menni. 

 

Földházi Ferenc képviselő: Az ellátás finanszírozására van pályázati lehetőség? 

 

Fábián Sándor polgármester: Állami finanszírozású a tanyagondnoki szolgálat működtetése. 

 

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra azzal a 

módosítással, hogy a 8.§ (3) bekezdése „A tanyagondnok számára a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) 

SzCsM. Rendelet 8. számú melléklet alapján vezetett tevékenységnapló „szolgáltatást 

igénybevevők aláírása” oszlop – mely a tevékenység elvégzését igazolja – vezetése nem kötelező” 

szövegrész ne szerepeljen a rendeletben. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező 

alábbi rendeletet alkotta: 
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Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete 

a tanyagondnoki szolgálatról  

 

6. 

A tanyagondnoki munkakör betöltésére pályázat kiírása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Erről is beszéltünk már korábban, rendelkezésünkre áll az eszköz a 

tanyagondnoki szolgálathoz, pályázatot kell kiírni a munkakör betöltésére. Vezető esetén 30 nap, 

nem vezető esetén 15 nap szükséges, hogy a pályázati kiírás elérhető legyen a közszféra 

állásportálján. Május 30-án lesz közzétéve június 17-éig, a pályázatok elbírálása június 30-ig 

történne meg. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2014.(V.28.)sz. határozat 

Tanyagondnoki pályázat kiírása 

HATÁROZAT  
 

1. Tabdi Község Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti pályázatot ír ki a 

tanyagondnoki munkakör betöltésére. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás – jogszabály szerinti – 

közzétételéről. 

 

Határidő: június 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 
40/2014.(V.28.) sz. határozat melléklete 

Tabdi  Község Önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

tanyagondnoki 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  
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Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun Megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 7. (fenntartó székhelye), azonban a munkakör jellegéből 

adódóan a munkavégzés helye változó, tekintettel az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet értelmében Tabdi 
Községi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálata szakmai programjában foglalt feladatok ellátására. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Tanyagondnoki feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 8 általános, 

 "B" kategóriás jogosítvány, 

  büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

 tanyagondnoki képesítés megléte, vagy megszerzésének vállalása két éven belül. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

helyismeret, jó kommunikációs készség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolata, 

 vezetői engedély másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

 a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A tanyagondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés időpontjától. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 17. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő 

megküldésével (6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: T/97-2/2014., valamint a beosztás megnevezését: 

tanyagondnok. 

 Személyesen: Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Bács-Kiskun megye, 6224 Tabdi, 

Kossuth Lajos u. 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
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A pályázatot a munkáltatói jogokat gyakorló szervként Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

bírálja el. A pályázati eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzője látja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 

jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné 

nyilvánítja és értékelését mellőzi. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Tabdi Községi Önkormányzata hirdetőtábláján 2014. május 30 

 www.tabdi.hu 2014. május 30 

7. 

Tabdi község és Vérvölgy (Debren község) 2014. évre vonatkozó  

testvértelepülési programja 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A megadott rendezvényeinken nagy szeretettel várjuk a 

testvértelepülés képviselőit. Ezek a programok egy közös pályázat esetén kiegészülhetnének, 

jelenleg az előterjesztésben szereplő rendezvényeket tervezzük. A jövő héten megrendezésre 

kerülő falunapon kérem a képviselőket, hogy nyújtsanak segítséget a Vérvölgyiek fogadásában. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2014.(V.28.)sz. határozat 

Tabdi község és Vérvögy (Debren község) 

2014. évre vonatkozó testvértelepülési 

programja 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselőtestülete Vérvölgy testvértelepüléssel közösen megrendezésre kerülő 

2014. évi programjait az alábbiak szerint fogadja el: 

 

- 2014. június 6-7-8. napján Tabdi község vendégül látja Vérvölgy község képviselőit, 

vállalkozóit a falunapon. 

 

- 2014. szeptember 26-27-28. napján Tabdi község vendégül kívánja látni Vérvölgy község 

küldöttségét a szokásos szüreti nap alkalmából. 

 

- 2014. decemberében Tabdi község vendégül látja a tervek szerint Vérvölgy Község 

küldötteit és a község egyházi vezetőjét az Adventi napok alkalmával. 

 

http://www.tabdi.hu/
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Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

8. 

Tabdi általános iskola támogatási kérelme 

 

 

Fábián Sándor polgármester: A mai napon délután az általános iskola igazgatója levélben 

megkeresett, hogy az iskola nyári táborozásánál az utazási költségekhez az önkormányzat járuljon 

hozzá. A busz költsége bruttó 110.000.- Ft lenne. A Dicsa-Trans fogja őket szállítani. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az alábbi határozat- 

tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

     /2014.(V.28.)sz. határozat 

Tabdi általános iskola támogatási 

kérelme 

HATÁROZAT TERVEZET 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete 

 

1. hozzájárul a Tabdi általános iskola 2014. évi nyári táborozásának utazási költségeihez, 

 

2. a hozzájárulás összegét, bruttó 110.000.- Ft-ot a költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: augusztus 30. 

Felelős: polgármester 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2014.(V.28.)sz. határozat 

Tabdi általános iskola támogatási 

kérelme 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete 

 

3. hozzájárul a Tabdi általános iskola 2014. évi nyári táborozásának utazási költségeihez, 

 

4. a hozzájárulás összegét, bruttó 110.000.- Ft-ot a költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: augusztus 30. 

Felelős: polgármester 
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9. 

 

Kérdések, bejelentések, interpellációk 

 

 

Fábián Sándor polgármester: Érkezett egy kérelem önkormányzati mezőgazdasági terület 

megvásárlására. Előterjesztés nem készült, mert először a képviselőkkel szerettem volna 

megbeszélni. A terület a Mészáros Lőrinc utcában van. Elindult a közmunkaprogram keretében 

egy mezőgazdasági projekt, amit később bővíthetnénk, és akkor ezekre a bentebb fekvő területekre 

szüksége lehet az önkormányzatnak. Lehetne újabb növénytermesztésre, de akár állattenyésztésre 

is gondolni. 

 

Krauczi József képviselő: Az egy nagyon homokos terület és magán területek veszik körül, nem 

biztos, hogy megfelelő az önkormányzatnak gazdálkodásra. 

 

Fábián Sándor polgármester: Felértékeltethetjük, utána lehet, hogy már nem is veszik meg. Kérem 

a képviselők véleményét, hogy hogyan lépjünk tovább. 

 

Krauczi József képviselő: Továbbra is úgy gondolom, hogy ez a magánterületekkel körülvett 0,3 

ha terület értékesíthető. 

 

Fábián Sándor polgármester: Ha mégis szükséges lenne az önkormányzatnak területre, ha bővíteni 

szeretnénk? Szociális szövetkezet gondolata is felvetődött - akkor meg jó ez a terület. 

 

Krauczi József képviselő: Van elég területünk, kössük ki, hogy az értékbecslőt a vevő fizesse ki. 

 

Földházi Ferenc képviselő: Az eddig értékesített területeket ipai célra, vállalkozási célra adtuk el, 

ezt szerintem ne adjuk el. 

 

Fábián Sándor polgármester: A többség véleménye az, hogy ne értékesítsük az ingatlant, a vevőt 

erről tájékoztatom. 

 

Filus Jánosné jegyző: Az Égáz-Dégáz Zrt. részéről egy megállapodás érkezett. Azt kérték, hogy 

ezt az általános közterülethasználatról szóló megállapodást az önkormányzat részéről írjuk alá. 

Nem jelentene kötelezettséget az önkormányzat részére, mivel minden egyes esetben önálló 

kérelemben is kérik az önkormányzat közútkezelői hozzájárulását, egy-egy beruházás esetén. 

 

Fábián Sándor polgármester: Felhívom őket, hogy konkréten miről is van szó, mivel nekem ez a 

megállapodás nem egyértelmű. Annyira általános, hogy utána kell nézni. 

 

Krauczi József képviselő: Kutyatartással kapcsolatban lenne bejelentésem, Harci kutyákat 

próbálnak tartani, mint házi kutyát. A szomszédomban Polyák Istvánnénál, illetve a Baross 

utcában a Győrfi Gáboréknál vannak ilyen kutyák, amelyek nagyon veszélyesek. A Polyákné 

kutyája már egy kutyát megölt és egynek a lábát elharapta, és csirkéket is ölt meg. 

 

Filus Jánosné jegyző: Veszélyessé lehet nyilvánítani az ebet, de ez nem egyszerű. 

 

Fábián Sándor polgármester: A kutyát zárt kerítésen belül kell tartani, ez a szabály vonatkozik 

mindenkire. A Győrfiék kutyáival nem volt probléma, zártan tartják őket, a Polyáknénál valóban 
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probléma van, mert ott kimegy az udvarból. Mindenképpen szólok a gazdájának, hogy ezt 

megoldjuk.  

 

Krauczi József képviselő: Holnap a helyi Hegyközségnek lesz közgyűlése, komolyan gondolják a 

jégelhárító rendszer kiépítését. 

 

Fábián Sándor polgármester: A gép beszerzése a Hegyközség feladata bevonva a mg. területtel 

rendelkezőket és nem csak a szőlőterülettel rendelkező hegyközségi tagokat. Ezután az évi 

üzemeltetéssel kapcsolatban az önkormányzattal történne egyeztetés, és a lakosság érdekében a 

természeti károk elkerülése érdekében a segítség nyújtásról, támogatásról is beszélhetünk. 

 

Krauczi József képviselő: Holnap 6 órakor lesz a közgyűlés kérem a polgármester urat, hogy ha 

tud vegyen rajta részt. 

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  
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  jkv.1.sz. melléklete 

 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 6/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete 

a tanyagondnoki szolgálatról 

 

 

 

Tabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja, alapelvei 

 

1.§ 

 

(1) A rendelet célja, hogy a Tabdi Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által 

működtetett tanyagondnoki szolgálat Tabdi község külterületi részén élők számára a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 60. § (1) 

bekezdésében maghatározottakat biztosítsa.   

 

(2) A rendelet az életminőség javítása érdekében meghatározza a tanyagondnoki szolgáltatás által 

ellátandó feladatokat és azok mértékét, módját, a szolgáltatás rendszerét, szervezetét és a 

szolgáltatáshoz való hozzájutás feltételeit, módját. 

 

(3) A tanyagondnoki szolgálat eredményességének biztosítása érdekében az Önkormányzat, 

valamint annak szervei, a településen működő oktatási és egészségügyi intézmények, civil 

szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott gondoskodást igénylő problémák 

megoldását kezdeményezni. 

 

2. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok meghatározása 

 

2.§ 

 

A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások: 

a) alapfeladatnak minősülő szolgáltatások, 

b) kiegészítő feladatnak minősülő szolgáltatások, 

c) az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások. 

 

3.§ 

 

Alapfeladatnak minősül: 

a) közreműködés, 

aa) az étkeztetésben,  

ab) a házi segítségnyújtásban,  

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,  

ad) egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben. 
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b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás segítése, 

c) gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása. 

 

 

4.§ 

 

Kiegészítő feladatnak minősül: 

a) a közösségi, művelődési, sport-és szabadidős rendezvények szervezése, segítése, 

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, 

c) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés, valamint egyéb 

alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés. 

 

5.§ 

 

Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül: 

a) önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére, 

b) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása, 

c) közreműködés a tömegközlekedéshez való hozzájutásban. 

 

6.§ 

 

A tanyagondnoki szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatások tartalmát részletesen a szakmai 

program tartalmazza. 

 

7.§ 

 

(1) A tanyagondnoknak elsősorban a szociális alapellátás körébe tartozó feladatait kell ellátnia, az 

egyéb szolgáltatás jellegű feladatait csak akkor láthatja el, ha a kötelező feladatainak ellátását nem 

veszélyezteti.  

 

(2) A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a tanyagondnok végzi a polgármester 

iránymutatása alapján. 

 

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése  - az 

előre bejelentett és idő közben felmerült igények ismeretében - a tanyagondnok feladata és 

felelőssége. 

 

3. Eljárási rendelkezések 

 

8.§ 

 

(1) A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott ellátások igénybevétele iránti eljárás az ügyfél kérelme 

alapján vagy hivatalból indul. 

 

(2) A kérelmeket szóban vagy írásban a falugondnoknak, vagy a Tabdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban lehet benyújtani, a kért szolgáltatás megnevezésével, a teljesítés kért időpontja előtt 

legalább 2 munkanappal. 
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9.§ 

 

A tanyagondnoki szolgálat által biztosított szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe. 

 

4. A tanyagondnoki szolgálat ellátása 

 

10.§ 

 

(1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok a rendelkezésére 

álló gépjármű segítségével látja el, a munkaköri leírásban foglaltaknak, valamint a polgármester 

utasításainak megfelelően. Munkaidejét a polgármester határozza meg és gyakorolja az egyéb 

munkáltató jogokat. 

 

(2) A tanyagondnokot Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. Kinevezésére 

és foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(3) A tanyagondnoki szolgálat folyamatos biztosítása nem szüneteltethető, a tanyagondnok 

távolléte esetén helyettesítéséről a polgármester gondoskodik. 

 

(4) A tanyagondnok feladatai ellátásához szükséges személyszállításra alkalmas, érvényes műszaki 

vizsgával, kötelező gépjármű felelősség biztosítással és CASCO biztosítással rendelkező, 

üzemképes gépjárművet az Önkormányzat biztosítja. 

 

(5) A gépjármű üzemképes állapotáért a tanyagondnok a felelős, aki a gépjármű rendellenes 

használatából, valamint a tanyagondnok hibájából a gépjárműben vagy idegen dologban 

keletkezett károkért anyagi felelősséggel tartozik. 

 

11.§ 

 

A tanyagondnok a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről évente beszámol a Képviselő-

testületnek. 

 

12.§ 

 

A tanyagondnok a feladatellátás eredményességének, hatékonyságának növelése érdekében 

együttműködik a feladatellátásában közreműködő személyekkel, szervezetekkel így: 

a) Tabdi Közös Önkormányzati Hivatallal, 

b) Tabdi Község Önálló Gyermekjóléti Szolgáltatásával, 

c) Tabdi Községi Önkormányzat Családsegítő Szolgálatával, 

d) Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézménnyel, 

e) oktatási, nevelési intézmények vezetőivel, 

f) háziorvossal, fogorvossal, védőnővel 

g) egészségügyi intézményekkel, 

h) továbbá a szakmai programban felsorolt intézményekkel, személyekkel. 

 

13.§ 

 



 15 

A tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevő panasszal, kifogással élhet, amelyet a Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy írásban a polgármesternek nyújthat be. A panaszt a 

polgármester kivizsgálja, amelynek eredményéről 15 napon belül értesíti az ellátottat. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

14.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2014. május 30. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla 

   Filus Jánosné  

         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

      

  


