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Kiskunhalas Város Polgármesterének      
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
a Képviselő-testület 2018. június 28-i ülésére  

 
„A Tanyagondnoki szolgálat átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ részére” tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 57. § (1) bekezdésében a szociális alapszolgáltatások között szabályozza a 
tanyagondnoki szolgáltatást. 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja Kiskunhalas külterületén lévő tanyasi lakott helyek 
intézményhiányból eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása továbbá az egyéni közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. 

A tanyagondnok - a közvetlen, személyes szolgáltatások köréből - alapfeladatként látja el a 
következő feladatokat: a) a közreműködés aa) az étkeztetésben, ab) a házi segítségnyújtásban, 
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; b) az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzájutás biztosítása, így ba) a háziorvosi rendelésre szállítás, bb) az egyéb egészségügyi 
intézménybe szállítás, bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való 
hozzájutás biztosítása; c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így ca) az 
óvodába, iskolába szállítás, amennyiben a b) pontban meghatározottakkal időben 
összeegyeztethető, cb) az egyéb gyermekszállítás. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a tanyagondnoki szolgálati feladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében szükséges a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja 
részére átadni a Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő Tanyagondnoki 
szolgálatot. 

Az Szt. 60. § (3) bekezdése értelmében a tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és 
legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy 
egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a 
tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a 
tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait - figyelemmel a lakosságszám korlátra - a 
fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki 
szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás 
létesítését követően a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely lakosságszáma tíz 
százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább 
működtethető. 

A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok az átadást követően továbbra is 
Kiskunhalas Város külterületi, tanyasi lakott helyein az intézményi hiányból eredő hátrányok 
enyhítését célozná, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítaná. 

A szakmai szempontokat figyelembe véve a tanyagondnoki szolgálat és az SZSZK olyan 
szervezetek, melyek egymás munkáját hatékonyan segítik és kiegészítik, így célszerű a 
Tanyagondnoki szolgálat átadása a HTKT SZSZK részére. 

 
A fentiek alapján a kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a 
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Tanyagondnoki szolgálat a HTKT SZSZK részére - előre láthatólag - 2019. január 01. 
napjával történő átadásához, valamint az átadás-átvételi folyamathoz szükséges 
dokumentumok módosításához és elfogadásához. 
 
Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és annak elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Tanyagondnoki szolgálat a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központja részére történő átadásához azzal, hogy a - tervezett - 
feladatellátás időpontja 2019. január 01. 
 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának előkészítésével és 
felhatalmazza a Polgármestert a létrejövő, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
által elfogadott Társulási Megállapodás módosításának aláírására. 
 

3) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás közötti, a tanyagondnoki szolgálati feladatok ellátása, átadás-
átvétele tárgyában megállapodást készítsen elő és felhatalmazza a Polgármestert a 
létrejövő, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás által elfogadott átadás-átvételi 
megállapodás aláírására. 
 

4) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a Tanyagondnoki szolgálat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központba történő integrációja kapcsán a szükséges eljárások 
lefolytatására, valamint nyilatkozatok megtételére és aláírására. 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Simon István szociálpolitikai csoport vezetője 
Határozatról értesül:  dr. Rékasi Cecília aljegyző, 

Juhász György igazgató, HTKT Szociális Szolgáltató Központ, 
           Csendes Ildikó Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető, 
          Simon István Szociálpolitikai Csoportvezető. 

 
Kiskunhalas, 2018. június 14. 

         
         
        Fülöp Róbert s.k. 
        polgármester 


