
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  
2018.szeptember 27-i ülésére 

 
 
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI.01.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Rékasi Cecília aljegyző 
 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 
 
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 
       Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 
Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
 
Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 
               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2018. szeptember 19. 
 
 
 
 



Kiskunhalas Város Polgármesterének   
E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i  ülésére 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 
2018. június 28. napján megtartott ülésén a 172/2018. számú határozatával döntött arról, hogy 
a tanyagondnoki szolgálati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (továbbiakban: HTKT SZSZK) részére 
2019. január 01. napjával átadja az Önkormányzat fenntartásában működő Tanyagondnoki 
szolgálatot. 

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

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. 

Az Szt. 60. §. (3) bekezdése alapján 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. 

Az Szt. 60. §. (7) bekezdése szerint a társulás keretében megszervezett tanyagondnoki 
szolgáltatás csak azon ellátási területen működtethető, amely megfelel a (3) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek. 

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. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete –a HTKT Társulási Tanács döntése 
alapján – döntött a tanyagondnoki szolgálati feladatok HTKT SZSZK részére történő 
átadásáról, így szükséges a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása, amely megállapítja a szociális 
rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátások között a tanyagondnoki 
szolgálati feladatokat. 

Kérem a Képviselő-testületet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
rendelet módosítás megtárgyalására és annak elfogadására. 

Kiskunhalas, 2018. szeptember 12. 
                                                                                                            Fülöp Róbert s.k. 

  polgármester 



 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2018. (IX...) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

16/2011. (VI.01.) számú rendelet módosítása tárgyában 
 

 (jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján) 
 
 

 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
 
Társadalmi hatás: az eljárási szabály változása a lakosság körében nem érzékelhető.  
 
 
Gazdasági hatás: gazdasági hatása nincs a szabályozásnak. 
 
 
Költségvetési hatásai: a költségvetési hatása nincs a szabályozásnak. 
 
 
Környezeti és egészségügyi következményei: nem értelmezhető. 
 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: a Hivatal adminisztratív terhei 

csökkennek. 
 
 
A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
jogbiztonsági szempontból releváns a rendelet módosítása. 
 
Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételei nem változnak. 
 
 
Kiskunhalas, 2018. szeptember 12. 
                                                                                    



Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
...  /2018. (IX…) 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 
 
 
 


