
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
16/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a 92. § (2) 
bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) 
önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi 
és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (2) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki: 

„h) falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás.” 

2. § 
 
A Rendelet az alábbi 8/A.§-al egészül ki: 
 

„8/A. § 
Tanyagondnoki szolgáltatás 

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok Kiskunhalas Város külterületi, 
tanyasi lakott helyein az intézményi hiányból eredő hátrányok enyhítése, az alapvető 
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes 
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű 
szükségletek biztosításának segítése a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központjának I. és II. számú Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programja szerint 
azok 1. sz. mellékletében meghatározott tanyagondnoki körzet vonatkozásában. 

(2) A szolgáltatás formájára és igénybevételére a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) SzCsM 
rendelet 39. §-ában foglaltak az irányadók.” 
 
 
  



 
3.§ 

 
E rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Kiskunhalas, 2018. szeptember 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
  polgármester                         jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2018. szeptember 28. 
 
 
 
 
        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
                 jegyző 
 
 


