
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2019. április 25-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
77/2019. Kth. 
Tanyagondnoki Szolgálat alapítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete további egy Tanyagondnoki 
Szolgálatot (III.) kíván alapítani 2019. július 01., legkésőbb a döntés véglegessé 
válásának napjától, azzal, hogy a létrehozott Tanyagondnoki Szolgálat alapításához és 
működéséhez szükséges költségeket a költségvetésében biztosítja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrehozott III. sz. 
Tanyagondnoki szolgálatot 2019. július 1. napjától, legkésőbb a döntés véglegessé 
válásának napjától a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 
Központba (a továbbiakban: HTKT SZSZK) integrálja. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a III. sz. 
Tanyagondnoki szolgálat Szakmai Programját az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ által foglalkoztatandó 1 fő főállású 
szakember vonatkozásában - az 1/2000. SzCsM rendelete 39. §. (5) bekezdés alapján - a 
személyi és tárgyi feltételek biztosításához, (ide értve különösen: gépjármű, mobiltelefon), 
továbbá mindezek és a képzés költségeit finanszírozza. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a HTKT SZSZK és a 
Tanyagondnoki szolgálat dolgozójának nyilatkozatát a 2. számú melléklet szerinti 
tartalommal. 

6. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
III. sz. Tanyagondnoki szolgálat részére Suzuki Ignis típusú gépjármű beszerzésére, azzal, 
hogy annak költségét a 2019. évi költségvetésben biztosítsa. Továbbá felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a gépjármű HTKT SZSZK részére történő hasznosításba adásáról 
intézkedjen, amellyel összefüggésben egyúttal jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a HTKT SZSZK közötti, Suzuki Ignis típusú gépjárműre vonatkozó 
Hasznosítási szerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés és annak esetleges módosításai aláírására. 

7. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a HTKT SZSZK között 2018. október 01. napján kelt, S/1728/2018 és 
S/1727/2018 iktatószámokon iktatott, a KCE-111, Suzuki Ignis típusú gépjárműre, és a 
KFL-739, Suzuki Ignis típusú gépjárműre vonatkozó Hasznosítási szerződések 
módosításait a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a jelen és további szerződés módosítások aláírására. 

8. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
III. sz. Tanyagondnoki szolgálat alapításával, működtetésének átadásával és 
eszközbeszerzéssel kapcsolatos szerződések, dokumentumok aláírására, a szükséges 
nyilatkozatok megtételére és pályázatok benyújtására és az esetleges módosítások 
aláírására. 
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1. számú melléklet 
 

III. SZ. TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA 
 

 
 
 
 
 
 

(külön csatolva) 
 

  



 

 

2. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint a III. sz. Tanyagondnoki szolgálatot átadó 
fenntartó tájékoztatta Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központot 
(a továbbiakban: HTKT SZSZK) az átszállással érintett jogokról és kötelezettségekről, jelen 
nyilatkozatban meghatározott foglalkoztatott adatairól. 

A HTKT SZSZK,  mint a III. sz. Tanyagondnoki szolgálatot átvevő működtető a …../2019. 
számú Képviselő-testületi határozat és a …./2019 HTKT határozat alapján a III. sz. 
Tanyagondnoki szolgálat esetében 2019. július 1. napjától az alábbi dolgozó foglalkoztatását 
vállalja közalkalmazotti jogviszonyban: 

1. ………………………………. (név) 

 

Alulírott foglalkoztatott jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a HTKT SZSZK, 
mint átvevő működtető és munkáltató által történő foglalkoztatásomat elfogadom. 
 

 

Kiskunhalas, 2019. …………….. .   Kiskunhalas, 2019. ……………….. ….. 

 

………………………………….. ……………………..……… 
Juhász György (név) 

intézményvezető munkavállaló 
HTKT SZSZK 

 
  



 

 

3. számú melléklet 

 
 

HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 15724904-2-03, törzsszám: 724902, statisztikai 
számjel: 15724904-8411-321-03, képviseletében Fülöp Róbert polgármester) mint 
használatba adó, 
 
másrészről a 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. szám, törzskönyvi azonosító szám: 761585, adószám: 15761581-
2-03, KSH statisztikai számjel: 15761581-8730-322-03, képviseli: Juhász György 
intézményvezető) mint használatba vevő (a továbbiakban együtt szerződő felek) között 
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 

Előzmények 

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. 

Kiskunhalas Város Önkormányzaténak Képviselő-testülete 2019. április 25. napján megtartott 
ülésén a …./2019. Kt. határozatával döntött a III. sz. Tanyagondnoki szolgálat 2019. július 01. 
napjával történő alapításáról, amely szolgálat keretében ellátandó feladatokat a HTKT 
SZSZK-ba integrálta. 

A III. sz. Tanyagondnoki szolgálati feladatok ellátáshoz szükséges gépjármű Kiskunhalas 
Város Önkormányzat tulajdonában van, azonban a hatékony feladat ellátás indokolja a 
gépjármű ingyenes hasznosításba adását. A fentiekre tekintettel a felek jelen Hasznosítási 
szerződést kötik meg, amelyben a hasznosítás részletes feltételeit az alábbiak szerint rögzítik. 

I.  A szerződés tárgya 

• A Használatba adó ingyenesen a Használatba vevő hasznosításába adja a Használatba adó 
tulajdonában álló alábbi gépjárművet: 

• rendszám: …………………………. 
• alvázszám: …………………………. 
• gépjármű (gyártmány) egyéb adatai: 

• jármű fajtája: SZGK. 
• gyártmány (márkanév): SUZUKI 
• típus: IGNIS ……. 



 

 

• gyártási éve: ………………… 
• a gépjármű forgalmi engedélyének sorszáma: ……………………. 

  

• Használatba adó kijelenti, hogy az ő kizárólagos tulajdonát képezi a 1) pontban megjelölt 
személygépkocsi, melynek üzembentartója a HTKT SZSZK. 

• A használatba vevő kijelenti, hogy a jelen szerződés keretében használatba adott 
gépjárművet megtekintett, kipróbált és ismert műszaki állapotában veszi át és üzemelteti. 

• A használatba vevő a hasznosítási jogot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 
11. § (17) bekezdés a) pontja alapján, valamint a Képviselő-testület 16/2015. (VI. 26.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Vagyonrendelet) 12.§ (1) bekezdése alapján 
versenyeztetés nélkül szerzi meg. 

• A Használatba vevő megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(továbbiakban: Nvtv.) 11. § (10) bekezdésében meghatározott feltételeknek. 

• A Használatba vevő kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés alapján átlátható 
szervezetnek minősül. 

II.  A szerződés célja 

• A hasznosításba adás célja az önkormányzati tulajdonú vagyonelemek hatékonyabb és 
gazdaságosabb hasznosítása. 

• 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, amely feladat ellátásához elengedhetetlen gépjármű használata. 

III.  A szerződés hatálya 

• Szerződő Felek jelen szerződést 2019. július 01. napjától kezdődően határozatlan 
időre kötik.  

IV.  A vagyonhasznosítási jog tartalma, a vagyon tulajdonjoga 

• A használatba vevőt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik kötelezettségei – ideértve a 
számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget 
is – azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. 

• A hasznosításra átadott vagyon a használatba adó tulajdonában marad.  

• Amennyiben a vagyonra – a használatba adó hozzájárulásával – a használatba vevő saját 
forrásaiból és ráfordításából történik értéknövelő beruházás, az e beruházásból keletkező 
vagyonnövekmény használatba adó tulajdonába kerül, nem keletkezik közös vagy osztott 
tulajdon. 

V. A használatba adó jogai, kötelezettségei 

• Használatba adó garanciát vállal arra, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a 
szerződés tárgyára, amely a használatba vevőt korlátozná, vagy akadályozná annak 
használatában. 



 

 

• A használatba adó jogosult a vagyonnal történő gazdálkodást ellenőrizni. Az ellenőrzés 
kiterjed különösen a fenntartásra és hasznosításra, a fenntartási és karbantartási, 
állagvédelmi munkák teljesítésére és a vagyonnal történő gazdálkodás hatékonyságára. 

• Az ellenőrzés olyan időpontban történhet, amely szükségtelenül nem zavarja a 
használatba vevő szakmai feladatellátását. Az ellenőrzés időpontját a használatba adó az 
ellenőrzés megkezdése előtt legalább három nappal korábban köteles bejelenteni a 
használatba vevőnek. 

• A használatba vevő a használatba adó ellenőrzését köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében 
kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem 
sértő – az önkormányzati vagyonra vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására. 

VI.  A használatba vevő jogai, kötelezettségei 

• A használatba vevő jogosult a vagyon birtoklására, használatára és hasznosítására azzal, 
hogy azt nem idegenítheti el, meg nem terhelheti. 

• A használatba vevő, mint üzembentartó kötelezettsége a gépjármű kötelező 
felelősségbiztosításáról és CASCO biztosításáról gondoskodni. 

• A használatba vevő a vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal 
köteles gazdálkodni. E kötelezettsége megszegésével okozott kárért, a polgári jog 
általános szabályai szerint felel. Használatba vevő vállalja, hogy az átengedett nemzeti 
vagyont a jelen szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a 
meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja. (Nvtv. 11 § (11) bekezdés b), 
c) pont) 

• A használatba vevő vállalja, hogy a beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási 
kötelezettségeket teljesíti (Nvtv. 11. § (11) bekezdés a) pont), továbbá évente egyszer a 
tárgyévről szóló beszámolóval egyidejűleg a hasznosításba vett ingó állapotának tárgyévi 
változásairól adatot szolgáltat a használatba adónak. 

• A használatba vevő további kötelezettségei 

a) A használatba vevő köteles útnyilvántartást vezetni a gépjármű használatáról. 

b) A használatba vevő a gépjármű karbantartásáról, műszaki megfelelőségéről köteles 
gondoskodni. 

c) A használatba vevő a gépjárművet kizárólag feladatainak ellátása céljából 
használhatja. 

d) A használatba vevő a gépjárművet Magyarország területéről kizárólag a használatba 
adó előzetes írásbeli engedélyének birtokában viheti ki. A használatba adó 
engedélyének hiányában valamennyi, a gépjárműben esetlegesen bekövetkező kárért 
felel. 

e) A használatba vevő köteles a használatba adót a gépjármű műszaki állapotáról szükség 
szerinti gyakorisággal – de legalább három hónaponként,– a naptári hónap 10. napjáig 
írásban tájékoztatni. 

f) A használatba vevő köteles a gépjárművet az általában elvárható gondossággal, 
körültekintően, rendeltetésszerűen használni, tisztán tartani és tisztán tartásáról 
gondoskodni. 



 

 

g) A használatba vevő a gépjárművön elhelyezett feliratokat a használatba adó előzetes 
engedélye nélkül nem távolíthatja el. A használatba vevő köteles a gépjárművet 
előzékenyen, a használatba adó jó hírnevének szem előtt tartásával vezetni. 

h) A használatba vevő köteles valamennyi közúti közlekedési (ideértve parkolási) bírság 
összegét teljes mértékben megtéríteni. 

i) A használatba vevő köteles a gépjárművet éjszakánként zárt vagy őrzött parkolóban 
tartani.  

j) A használatba vevő kizárólag a munkavégzéséhez szükséges dolgokat, és a 
munkavégzéséhez szükséges mértékig tarthatja a gépjárműben. Ezt meghaladó, a 
gépjárműben tárolt dolgokat ért esetleges kárért a használatba adó nem felel. 

k) A használatba vevő a gépjárművet ért vagy a gépjármű közrehatásával okozott 
balesetről a használatba adót teljes körűen és haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

l) Használatba vevő felelős minden olyan kárért, mely a rendellenes használat 
következménye. 

m) A használatba vevő és utasai a gépjárműben nem dohányozhatnak. 

n) A használatba vevő a gépjármű vezetését kizárólag saját alkalmazottai részére 
engedélyezheti írásbeli engedély adásával, harmadik személynek nem engedheti át, 
papírjait harmadik személynek nem adhatja birtokába. Jelen pont megszegéséből eredő 
valamennyi kárért a használatba vevő felelős. 

o) Jelen szerződés megszűnése esetén a használatba vevő a gépjárművet az átadás-
átvételkori műszaki állapotban – ide nem értve a szokásos és indokolt mértékű 
elhasználódás mértékét – köteles a használatba adónak visszaadni. 

p) A gépjármű szervizelése idejére a használatba vevő gondoskodik cseregépjárműről. 

q) A gépjármű megsemmisülése vagy gazdasági totálkár esetén a használatba vevő csere- 
vagy másik gépjárműre nem jogosult. 

r) Használatba vevő a gépkocsira további hasznosítási szerződést nem köthet. 

s) Használatba vevő a használatba adó által rendezett és tovább számlázott kötelező 
gépjárműbiztosítást köteles a számlán feltüntetett fizetési határidőig kiegyenlíteni. 

t) A gépjármű átadásával a használatba vevő, mint üzemben tartó gondoskodik a 
gépjárművet érintő minden költség megfizetéséről, különös tekintettel a tankolás, 
szerviz költségeire. 

VII.  Hasznosítási díjak 

• A felek rögzítik, hogy az Nvtv. 11.§ (13) bekezdése alapján a vagyonhasznosítás 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § 
(1) bekezdés 8a. pontjába (szociális szolgáltatások és ellátások) foglaltak alapján 
ingyenes. 

VIII.  A kártérítési felelősség 

• A használatba vevő a polgári jog és az Nvtv. általános szabályai szerinti felelősséggel 
tartozik, jelen szerződésből eredő kötelezettségével, a használt, hasznosított vagyonban 
bekövetkezett kárért. 



 

 

• A használatba vevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a jelen szerződésben 
meghatározott tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztásával, 
megszegésével a használatba adónak okozott kárért. 

• A vagyon működtetése során harmadik személy által okozott kárért a használatba vevő 
felel, amely független az adott megtérülési igényétől a harmadik személy felé. 

• Az átadott ingó vagyon használatából, hasznosításából eredő harmadik személynek 
okozott kárért a használatba vevő felel. 

IX.  A hasznosítási szerződés módosítása és megszűnése 

• A jelen szerződést a Szerződő Felek írásban – közös megegyezéssel – bármikor, indoklás 
megjelölésével módosíthatják. 

• Szerződés megszűnése 

a) Jelen szerződés szabályainak súlyos megszegése esetén a használatba adó jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

b) A Felek bármelyike jogosult a jelen szerződést indokolás nélkül, 60 napos felmondási 
idővel írásban felmondani. 

c) Jelen szerződés megszűnik a gépjármű megsemmisülésével vagy gazdasági totálkár 
esetén. 

d) Jelen szerződés megszűnik a használatba vevő feladatellátását rögzítő szerződés 
megszűnése esetén, azonnali felmondás esetén a felmondás napjával, rendes 
felmondás esetén a felmondási idő kezdő napjával. 

e) Használatba adó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, 
amennyiben a használatba vevő ellen felszámolási vagy csődeljárás indul, az eljárás 
megindulásának napjától kezdődő időponttól, illetve ha végelszámolását 
kezdeményezi, a végelszámolásáról szóló döntés meghozatalának napjától kezdődő 
időponttól. 

f) Használatba adó a hasznosítási szerződését rendkívüli felmondással továbbá akkor 
szüntetheti meg, ha  

- a használatba vevő a nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatos jogszabályi vagy e 
szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan, a helyi önkormányzati költségvetési 
és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon megszegi,  

- a használatba vevő a hasznosításba adott vagyon hasznosítása során jogszabályban 
vagy jelen szerződésben foglalt kötelezettségét vétkesen megszegi, 

- a használatba vevő a vagyonban súlyos kárt okoz,  
- amennyiben a használatba vevő a jogszabályokban és a szerződésben előírt 

karbantartási vagy állagmegóvási munkákat a használatba adó felszólítására nem 
kezdi meg – a felszólítás kézhezvételétől számított 120 napon belül – vagy a 
felszólításban megjelölt határidőig nem fejezi be. 

 

• A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a 
Vagyonrendelet és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.  



 

 

• A Felek a jelen szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi vitás kérdést 
elsősorban megbeszélések, tárgyalások útján, jóhiszeműen kötelesek rendezni. 
Megállapodás hiányában a Felek a jelen szerződésből eredő bármilyen jogvitájuk 
esetén kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

• Jelen szerződés a Felek kölcsönösen megtárgyalt és jóváhagyott feltételeit tartalmazza. 
A Felek a jelen szerződést átolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

• A jelen Megállapodás 5 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a használatba 
vevőt, 4 példány a használatba adót illet. 

 
Alulírott szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Kiskunhalas, 2019. …………………. hó …..  nap 

 
 
 
 
…………………………………………       …………………………………… 
                       Használatba adó  Használatba vevő 
Kiskunhalas Város Önkormányzata      Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  
      Fülöp Róbert polgármester          Szociális Szolgáltató Központ 
            Juhász György intézményvezető 
 

 
Pénzügyi ellenjegyzés:     Pénzügyi ellenjegyzés: 

 
                   

                     Csendes Ildikó 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 

Jogi ellenjegyzés:     Jogi ellenjegyzés: 
 

 
  Komlósné Dr. Fekete Anikó 

                 jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
  



 

 

4. számú melléklet  

 
Iktatószám: S/…………/2019 
Ügyintéző: dr. Rékasi Cecília 
 

HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 
MÓDOSÍTÁSA  

 
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 15724904-2-03, törzsszám: 724902, statisztikai 
számjel: 15724904-8411-321-03, képviseletében Fülöp Róbert polgármester) mint 
használatba adó, 
 
másrészről a 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. szám, törzskönyvi azonosító szám: 761585, adószám: 15761581-
2-03, KSH statisztikai számjel: 15761581-8730-322-03, képviseli: Juhász György 
intézményvezető) mint használatba vevő (a továbbiakban együtt szerződő felek) között 
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 

Előzmények 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ (a továbbiakban: HTKT SZSZK) között 2018. október 01. napján, 
S/1728/2018 iktatószámon Hasznosítási szerződés jött létre a KCE-111 forgalmi rendszámú, 
SUZUKI IGNIS típusú gépjárműre. 

A Hasznosítási szerződést a Felek 2019. július 01. napi hatállyal az alábbiak alapján 
módosítják: 

1. A Hasznosítási szerződés I. fejezet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2) Használatba adó kijelenti, hogy az ő kizárólagos tulajdonát képezi a 1) pontban 
megjelölt személygépkocsi, melynek üzembentartója a HTKT SZSZK.” 

2. A Hasznosítási szerződés V. fejezet 14. pontot hatályon kívül helyezik. 

3. A Hasznosítási szerződés VI. fejezet 18. pontja az alábbi 18/A. ponttal egészül ki: 

„18/A. A használatba vevő, mint üzembentartó kötelezettsége a gépjármű kötelező 
felelősségbiztosításáról és CASCO biztosításáról gondoskodni.” 

4. A Hasznosítási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 
maradnak hatályban. 

5. A Hasznosítási szerződés és annak módosítása együtt hatályos és érvényes. 
  



 

 

Alulírott szerződő felek jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 

 
 
Kiskunhalas, 2019. …………………. hó …..  nap 

 
 
 
 
…………………………………………       …………………………………… 
                    Használatba adó  Használatba vevő 
Kiskunhalas Város Önkormányzata      Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  
      Fülöp Róbert polgármester          Szociális Szolgáltató Központ 
            Juhász György intézményvezető 
 

 
Pénzügyi ellenjegyzés:     Pénzügyi ellenjegyzés: 

 
                   

                     Csendes Ildikó 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
 

Jogi ellenjegyzés: 
 

 
  Komlósné Dr. Fekete Anikó 

                 jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

  



 

 

 

Iktatószám: S/…………/2019 
Ügyintéző: dr. Rékasi Cecília 
 

HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 
MÓDOSÍTÁSA  

 
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 15724904-2-03, törzsszám: 724902, statisztikai 
számjel: 15724904-8411-321-03, képviseletében Fülöp Róbert polgármester) mint 
használatba adó, 
 
másrészről a 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. szám, törzskönyvi azonosító szám: 761585, adószám: 15761581-
2-03, KSH statisztikai számjel: 15761581-8730-322-03, képviseli: Juhász György 
intézményvezető) mint használatba vevő (a továbbiakban együtt szerződő felek) között 
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 

Előzmények 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ (a továbbiakban: HTKT SZSZK) között 2018. október 01. napján, 
S/1728/2018 iktatószámon Hasznosítási szerződés jött létre a KFL-739 forgalmi rendszámú, 
SUZUKI IGNIS típusú gépjárműre. 

A Hasznosítási szerződést a Felek 2019. július 01. napi hatállyal az alábbiak alapján 
módosítják: 

1. A Hasznosítási szerződés I. fejezet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2) Használatba adó kijelenti, hogy az ő kizárólagos tulajdonát képezi a 1) pontban 
megjelölt személygépkocsi, melynek üzembentartója a HTKT SZSZK.” 

2. A Hasznosítási szerződés V. fejezet 14. pontot hatályon kívül helyezik. 

3. A Hasznosítási szerződés VI. fejezet 18. pontja az alábbi 18/A. ponttal egészül ki: 

„18/A. A használatba vevő, mint üzembentartó kötelezettsége a gépjármű kötelező 
felelősségbiztosításáról és CASCO biztosításáról gondoskodni.” 

4. A Hasznosítási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 
maradnak hatályban. 

5. A Hasznosítási szerződés és annak módosítása együtt hatályos és érvényes. 
  



 

 

Alulírott szerződő felek jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 

 
 
Kiskunhalas, 2019. …………………. hó …..  nap 

 
 
 
 
…………………………………………       …………………………………… 
                    Használatba adó  Használatba vevő 
Kiskunhalas Város Önkormányzata      Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  
      Fülöp Róbert polgármester          Szociális Szolgáltató Központ 
            Juhász György intézményvezető 
 

 
Pénzügyi ellenjegyzés:     Pénzügyi ellenjegyzés: 

 
                   

                     Csendes Ildikó 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
 

Jogi ellenjegyzés: 
 

 
  Komlósné Dr. Fekete Anikó 

                 jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
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III. számú 

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT 

 

 

 

 

SZAKMAI PROGRAMJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. 

 

 
 



I.  A szolgáltatás célja, feladatai 

 

 

Célja:  

 

Kiskunhalas város  Alsóöregszőlők  – továbbiakban III. sz. körzet, 1. számú mellékletében 

feltüntetett  -  külterületében ( 387 fő ) élő idős, továbbá szociálisan rászorult emberek 

életkörülményeinek javítása, az alapvető szükségletükből adódó szolgáltatások biztosítása. 

 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos tanyák 

esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz 

való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a külterületek 

szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.  

A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és 

kiegészítő feladatokat), valamint az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett 

szolgáltatásokat végez.  

A szolgáltatás igénybevételére jogosult a külterületen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, 

amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális 

élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan fennálló problémáját önerőből megoldani nem 

tudja. Cél, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak minél nagyobb 

hányada részesülhessen a szolgáltatásban. A tanyagondnoki szolgálat egyik legfontosabb 

célcsoportja az időskorúak, a számukra nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek. Cél, 

hogy megkapják azon segítő szolgáltatásokat, amelyek révén minél hosszabb ideig 

otthonukban, megszokott lakókörnyezetükben élhessenek, és – egészségi állapotuk 

függvényében – legyen lehetőségük a helyi köz- és kulturális életben, programokban is 

aktívan részt venni. Másik fő célcsoport a több kisgyermeket nevelő, általában nehéz szociális 

helyzetben lévő családok.  

A tanyagondnoki tevékenység településen belüli és településen kívüli feladatellátást egyaránt 

feltételez. A tanyagondnoki feladatok közül néhány esetben nélkülözhető a gépjármű 

használata, de a szolgáltatás elemeinek túlnyomó többsége a gépjármű igénybevételével 

látható el. 

 

Ellátási terület:  6400 Kiskunhalas külterület III.sz. körzet. 

 

Tanyagondnoki feladatot ellátó jármű a külterület megközelítésére valamint személy 

szállításra is alkalmas 5 személyes 4 kerék meghajtású jármű.    

                                                          

Feladata:  

 

A település külterületén élőknek a  szociális alapellátások egy részének a biztosítása, úgymint 

az orvoshoz szállítás, gyógyszer felíratása, kiváltása, helyettesítés alkalmával ebédszállítás, 

hivatalos ügyek intézése is. 

Ezen felül feladatuk még ivóvíz kiszállítás, gyermekek iskolába, óvodába szállítása, kerti 

munkák, karbantartás, védőnő kiszállítása, orvoshoz szállítás, házi gondozó házhozszállítása  

fizikoterápiára való szállítása.  



A külterületi lakosok – szükségszerű - egyedi igényeinek kielégítése is feladataik közé 

tartozik. 

 

Helyi igények, sajátosságok: 

 

A külterületen élő lakosság körében újszülöttekhez szükséges a védőnőnek havi 

rendszerességgel látogatni. Az ott élő iskolásoknak segítséget jelent a beszállítás lehetősége. 

Jelzés szerint ahol a szülő nem tudja gyermekét gépkocsival iskolába szállítani.  

A külterületen élő lakosság jelentős része jelentős hátránnyal rendelkezik a városban igénybe 

vehető szolgáltatások tekintetében. Az idős, beteg emberek részére megoldást jelent a ház 

körüli feladatok ellátása, a bevásárlás biztosítása. Legnagyobb feladatot azonban az orvoshoz 

és a gyógykezelésekhez, valamint a közigazgatás szolgáltatásaihoz való hozzájutás biztosítása 

jelenti.  

 

A szolgálat településen betöltött szerepe, kapcsolódása más szociális szolgáltatásokhoz: 

 

A tanyagondnoki szolgálat munkája speciális, hiszen igen nehéz helyzetben lévő embereknek 

nyújt segítséget. A szolgálat kapcsolata a településen a szociális, egészségügyi és 

önkormányzati és közigazgatási intézményekkel folyamatos.  

 

 

 

Külső kapcsolattartás:  

 

Rendszeres kapcsolatot tart civil szervezetekkel, a mozgáskorlátozottak egyesületével. 

Informálódik minden olyan programról és szerveződésről, ami érinti a fogyatékkal élő 

embereket. Kapcsolatot tart a helyi Önkormányzat Intézményeivel, a Kormányhivatal Járási 

Hivatalával, egészségügyi intézményekkel, házi és szakorvosokkal, Védőnői Szolgálattal. 

 

 

Intézményen belüli kapcsolattartás: 

 

A szolgálat folyamatos, napi kapcsolatot tart  a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központjával az alábbi szakterületek tekintetében: 

 

- a nappali ellátás vezetőjével, így az idősek és fogyatékkal élők klubjainak rendezvényeibe  

  a támogató szolgálat ellátottjai is bevonhatók. 

- a Családsegítő Szolgálat munkatársaival 

- a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival 

- a Védőnői Szolgálattal 

- a kistérségen belül működő bentlakásos intézmények vezetőivel 

- a szociális étkeztetésért felelős munkatárssal  

- a házi segítségnyújtás munkatársával 

 

A feladatok megosztottak, az egyes ellátási formák egymással párhuzamosan, egymás 

munkáját segítve működnek, annak érdekében hogy az ellátottak a számukra legmegfelelőbb 

szolgáltatást kapják. 

 

 

 



 

 

 

II.  Az ellátottak köre: 

 

 

Az ellátottak köre kiterjed Kiskunhalas város külterületén, az III.  sz. körzetben (Ellátási 

terület szerint) élő lakosokra, /1. sz. melléklet/ beleértve a külterületi jelzőrendszerben és 

szociális étkezést igénybe vevő lakosokat is.  

    

 

A tanyagondnoki szolgálat ellátja a működési területén élő: 

 

- időskorú személyeket, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és    

  róluk nem gondoskodnak, 

- pszichiátriai betegeket, fogyatékos személyeket, valamint szenvedélybetegeket, akik  

  állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget  

  igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 

- egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeket, akik ezt az ellátási formát igénylik, 

- családokat, akik tanyákon lévő életmód miatt elszigetelődnek 

 

A szolgálat ellátottjainak szociális jellemzői: 

 

Általános Szociális jellemzők Ellátottak %-ában 

Időskorú 10% 

Pszichiátriai beteg 5% 

Fogyatékos személy 5% 

Szenvedélybeteg 11% 

Egészségi állapota miatt rászoruló személy 12% 

Szociális helyzete miatt rászoruló 57% 

 

 

A szolgálat ellátottjainak demográfiai jellemzői a következők: 

 

Életkor Ellátottak %-ában 

18 év alatti 27% 

18 – 65 éves 63% 

65 év felett 10% 

Összesen 100 % 

 

 

 

A szolgálat ellátottjainak ellátási szükségletei: 

 

Szükséglet 
Ellátottak 

%-ában 

Közreműködés az élelmezéshez való hozzájutásban       45% 

Személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartása         5% 

Közreműködés a házkörüli munkálatok elvégzésében       15% 



Személyszállítás       20% 

Hivatalos ügyek intézése       10% 

Hivatalos személyek kiszállítása ( védőnő, családgondozó,stb)        5% 

III.  A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége 

 

 

A feladat ellátás szakmai tartalma:  

 

A szakmai program elkészítésénél a mindenkor hatályos 1/2000 SZCSM rendelet 5/A. §, és az 

1993.évi III. tv. 60. §-ban megfogalmazott előírásait vesszük figyelembe.  

 

 

A tanyagondnok feladata: 

Alapfeladatok 
 

Közreműködés az étkeztetésben 

A tanyagondnok kiemelt – a vonatkozó rendeletben közvetlen alapfeladatként definiált – 

feladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz 

szállítása.  

Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában.  

A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívül 

esnek a képesített gondozók által végezhető feladatok (etetés, gyógyszerezés, személyi 

higiénia biztosítása, egészségügyi ellátások, stb.) körén.  

A tanyagondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét 

meghaladó feladatok megoldásában:  

A ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár stb. cseréje), 

kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások, nehezebb tárgyak mozgatása, 

hóeltakarítás, fűnyírás az ellátottaknál, illetve a közösségi tereken. 

Bevásárlás  

A napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási 

cikkek stb. beszerzése. A tanyagondnok a bevásárlási kérelmeket írásban rögzíti, a vásárlás 

igénylőjétől előleget vesz át, a pontos összeget dátummal aláírással nyugtán rögzíti. A kért 

árucikkeket lehetőleg az útja során érintett boltban vásárolja meg. A vásárlásról köteles 

nyugtát kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel a bizonylat 

átadásával – a beszerzett áru átadásával egyidejűleg! – elszámolni. 

 

Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában 

A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz 

szükséges információk eljuttatása a település lakói számára. A tanyagondnok feladata: a 



helyben elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások 

és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása. 

 

 

Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben   

A tanyagondnok fontos feladata A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló1993. 

évi III. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti 

szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való 

folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása. 

A jelzőrendszer elemeként figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a veszélyeztetett 

családok életkörülményeit. Észlelnie kell a veszélyhelyzeteket, a különböző 

szenvedélybetegségeket (alkohol, drog stb.) a magányosan élőket. Különös figyelemmel kell 

lennie a gyermekek helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli 

erőszakra. Amennyiben ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles tájékoztatni az 

Önkormányzat és a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportjának 

vezetését, hogy a szükséges intézkedésekre (megelőzés, kríziskezelés) sor kerülhessen. Részt 

vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben. Ilyenek: otthonba szállítás, 

gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal való együttműködés, a krízishelyzetben lévő 

családok szakemberekkel történő látogatása. Együttműködik a katasztrófavédelem 

munkatársaival és a rendőrséggel.  

A magatehetetlen személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről, a kórházba 

vagy otthonba került egyedülálló külterületi lakosokat látogatja. 

A szállítási szolgáltatás a rászorult lakosok, hozzátartozóik jelzése vagy a tanyagondnok 

bejelentése alapján vehető igénybe.  

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése 

A feladat három fő területet érint: a betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe 

szállítását valamint a gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati segédeszközök beszerzését.     

A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a külterületen élő betegek minél gyorsabban 

jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez. 

A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni, indokolt esetben, a saját körzeten belül. A 

településen kívüli betegszállítás csak rendkívüli esetben végezhető, ha más lehetőség nem áll 

rendelkezésre, és az alapfeladat ellátását nem veszélyezheti. Ilyen jellegű szállítás csak  az 

intézményvezetővel, vagy az ellátásvezetővel történt egyeztetés alapján lehetséges. Fertőző 

betegeket csak rendkívüli esetben, különösen körültekintően lehet szállítani. A tanyagondnok 

a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem 

helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására – vagy 

megérkezésére nincs lehetőség. 

A betegszállítás biztonságos megoldása érdekében a tanyagondnoknak rendelkeznie kell az 

alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel. Aktívan részt vesz a betegségmegelőző 

tevékenységek, akciók szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a 

szűrővizsgálatok lehetőségéről, helyszínéről, időpontjáról. 



A betegszállítás mellett az egészségügyi dolgozók szállításában történő közreműködés is lehet 

feladat, amennyiben az a településen másképp nem megoldható (pl. védőnő szállítása).  

Felmerülhet az igénye az esti vagy hétvégi orvosi ügyeletre történő szállításnak, ezt akkor kell 

megoldani, ha az ügyeletes orvos várhatóan nem tud időben a helyszínre érkezni. 

Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása 

A tömegközlekedés hiányosságai miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a 

tanyagondnoki gépjármű szükség esetén részt vesz a gyermekek szállításában. A 

gyermekszállítási feladatok egyik része a tankötelezettség megoldásában történő 

segítségnyújtás, másik része pedig az egyéb, az aprófalvakban, tanyákon élő gyermekek 

esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. Például: logopédiai és 

egyéb fejlesztő foglalkozások, úszásoktatás, zenetanulás, néptánc, sportolási lehetőségek, 

színház, bábszínház, mozi, stb. Ide tartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre, 

ünnepségekre való szállítása is. Az iskolabusz járatok rendszeressége miatt, a gyakorlatban 

ezt a szolgáltatáselemet a kollégiumba való be, illetve hazaszállítás, valamint az egyéb 

szállítások jellemzik. 

Kiegészítő feladatok 

A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése  

A tanyagondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élők életminőségének javítása. A 

feladat elvégzésében nagy szerepe van a tanyagondnoknak, aki ismeri a körzet lakóit és 

szükségleteit, élvezi bizalmukat, és könnyen aktivizálható kapcsolatrendszerrel kell 

rendelkeznie. E feltételek megléte esetén lehet a helyi közélet motorja, illetve a közéleti 

események szervezője. Feladatainak egy része a gépjárművel történő szállítása.  Például: helyi 

egyesületek, dalárda, nyugdíjasok, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések 

közösségei. A feladatok más része a rendezvények szervezésével, népszerűsítésével 

kapcsolatos. Beszerzések, helyszín biztosítása, berendezése. 

A tanyagondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események 

szervezésére is kiterjedhet, azoknak rendszeres szervezője lehet: színházlátogatás, 

nyugdíjasok kirándulása, gyógyfürdőbe, egyházi eseményekre történő szállítás.   

Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 

Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást 

igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek 

tanyagondnok által történő elintézésével. Ide tartozik a különféle ügyek elintézéséről való 

tájékozódás és tájékoztatás is, például dokumentumok beszerzése, kitöltésében való segítés, 

megfelelő helyre történő eljuttatás. 

A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé 

tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a 

visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a lakossággal, 

problémáikat, kéréseiket meghallgatja.  

Az önkormányzati munkát segíti, a hirdetmények hirdetőtáblára történő kihelyezésével. 



Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés 

Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem 

tartoznak:  

- Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával vagy – 

megbízásuk alapján – a tanyagondnok által történő nagyobb tételben történő egyidejű 

beszerzések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek 

kímélése, a nagybani bevásárlással elérhető megtakarítással. 

- A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az 

állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása. 

- Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása. 

- Kisebb tételben tüzelő szállítása, a lehetőségek szerint. 

 A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott közvetett szolgáltatások 

A tanyagondnok – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására történik, 

közreműködhet azon feladatok megoldásában is, amelyeknek ugyancsak célja szintén a körzet 

lakosságának minél jobb ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokat nem személyesen és 

közvetlenül az egyes rászorulók, igénybevevők számára végzi. Ilyen feladatok lehetnek: az 

önkormányzati, információk közvetítése a lakosság részére, írásos anyagok, szórólapok 

terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása, 

tájékoztatás, valamint az egyéb önkormányzati fenntartású és finanszírozású médiákon (helyi 

tv, rádió, újság) történő tájékoztatásban való közreműködés. 

 

A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások 

A tanyagondnoki szolgálat a tanyagondnoki gépjárművel a személyes szociális 

segítségnyújtást végezve egyúttal részét képezi annak a közlekedési rendszernek, amelynek 

révén a helyi lakosság általános szükségleteinek kielégítését az emberek szállításával segíti. 

Településenként, a földrajzi és tömegközlekedési adottságoktól függően változó mértékben a 

tanyagondnoki szolgálat közreműködik a körzetben élők tömegközlekedéshez való 

hozzájutásában. A tömegközlekedés elégtelensége (ritka járatok, vasútállomások és a 

volánbuszok megállóinak távolsága) okot adhat a tanyagondnoki tevékenységi kör 

közlekedési szolgáltatásokkal történő bővítésére.  

A tanyagondnoki szolgálat menetrendszerű járatot nem üzemeltet. A tömegközlekedéshez 

való csatlakozás biztosítása az alapfeladatokat nem akadályozhatja. A közlekedési 

szolgáltatásokhoz való kapcsolódás az egyedi eseteket preferálja. (Késői, korai járatokhoz, 

iskolások közlekedéséhez való igazodás.) 

 

A tanyagondnok a munkája során együttműködik a családgondozókkal, háziorvosi 

szolgálattal, a körzeti védőnővel, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel. 

A tanyagondnoki szolgáltatás módját, formáját és gyakoriságát a tanyagondnok, az ellátást 

igénybe vevő egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának 

figyelembevételével az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza meg alkalomszerűen 

vagy rendszeres jelleggel a szükségleteknek megfelelően. A kérelmező igényéről konzultál a 

szakemberekkel és azt követően dönt a szolgáltatás rendszerességéről vagy eseti jellegéről.    



A tanyagondnok a munkájáról forgalmi naplót vezet, amelyben a gondozásban részvevő neve, 

a szolgáltatás nyújtásának módja, ideje, és gyakorisága szerepel. 

A külterületen élők, idősek, nagycsaládosok, a mozgásukban korlátozottak, vagy egyéb 

módon hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének a megteremtéséhez elengedhetetlen 

hogy időben jussanak olyan szolgáltatásokhoz, amelyekhez lakhelyük, koruk, egészségi 

állapotuk miatt nehezebben juthatnak hozzá. A tanyagondnoki szolgálat ebben a törekvésben 

tud segíteni. 

IV. Az ellátás igénybevételének módja 

 

 

A tanyagondnoki szolgálatot önkéntes alapon és teljesen ingyen lehet igénybe venni. Az igény 

kielégítés a felkérés sorrendjében, vagy rászorultsági alapon történik. 

Természetesen a sürgős orvosi helyzetek elsőbbséget élveznek. 

 

A szolgálat igénybevételének lehetőségéről az érintetteket a helyben szokásos módon az 

elektronikus és írott médiákon keresztül, továbbá szóban és írásban is, valamint a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központján keresztül tájékoztatjuk vagy a 

kérelem benyújtását követően, lakásán felkeresve személyesen a tanyagondnok által. A 

háziorvos és a védőnő, családgondozó, valamint a jelzőrendszer tagjai is napi munkájuk során 

felhívja a figyelmet a szolgálat igénybevételének lehetőségére. 

Rendszeres igénybevétel esetén az intézményvezető megállapodást köt az ellátást igénylővel. 

 

V. Az igénybevevő és szolgáltató közötti kapcsolattartás módja 
 

 

Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével a tanyagondnok  

rendszeres kapcsolatot tart. 

Ennek módja:  

- Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjában, 6400 Kiskunhalas, 

Nyúl u. 5-7. 

- a kliens lakásán   

- telefonon. 

 

A kapcsolattartás nem csak a bejelentésekre korlátozódik, hanem az ellátásba vont 

személyeket heti- havi rendszerességgel felkeressük, és igény szerint biztosítjuk az egyéb 

ellátási formához való hozzájutást is. 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ feladatának ellátása 

érdekében folyamatosan  - szükség esetén napi- heti rendszerességgel - kapcsolatot tart:  

- háziorvosokkal 

- polgárőrség helyi szervezetével 

- helyi rendőrkapitánysággal 

- mozgáskorlátozottak helyi szervezetével 

- helyi idősek klubjával 

- a településen működő más önkormányzati intézményekkel 

Évente legalább két alkalommal megbeszélésen értékeli a szolgáltatásból eredő 

tapasztalatokat.   

 

 



VI.  Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályok 

 

Az ellátottak általános jogai:  

 

Az ellátottak jogainak védelmét az Alaptörvény, és a Szociális igazgatásról, és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1997. évi törvény az egészségügyről, valamint a 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyben biztosított jogok figyelembe vételével és 

betartásával végezzük. 

 

A szociális szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen 

okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy 

más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, 

születési vagy egyéb helyzete miatt.  

Az ellátást igénybe vevőnek joga van a Tanyagondnoki Szolgálat működésével, 

gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.  

Ennek teljesítése érdekében az Intézmény évente tájékoztatót készít a szolgálat működéséről, 

költségvetéséről, melyet a helyben szokásos módon jól látható helyen kifüggeszt, illetve igény  

esetén ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére.  

 

 A személyes gondoskodást nyújtó Szolgálat az általa biztosított szolgáltatást olyan módon 

végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető jogok maradéktalan és 

teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel 

 

a) az élethez, emberi méltósághoz, 

b) a testi épséghez, 

c) a testi-lelki egészséghez való jogra. 

 

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem.  

Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő 

adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. 

Panasz esetén az intézmény vezetője tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban 

értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézmény vezető 

határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsához fordulhat jogorvoslattal. 

 

Az ellátást igénybe vevő panaszával megkeresheti továbbá az alábbi intézményeket: 

 

1. Bács-Kiskun Megyei – Dél-Alföld régió Kiskunhalas Járási  

       Ellátottjogi Képviselő 

       Bánkiné Bosnyák Frida        06/20/4899-604 

2. Bács-Kiskun Megyei – Dél-Alföld régió Kiskunhalas Járási  

      Gyermekjogi képviselő 

      dr Babenyecz Mónika  06/20/4899-623 

 

A szociális szolgáltatást végzők jogai: 

 



A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében 

biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben 

tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a 

munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

 

 

 

 

 

 

VII.  Tanyagondnoki Szolgálatra  vonatkozó szakmai információk 

 

A működés személyi és tárgyi feltételei: 

Adminisztrációs tevékenységét a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

Központjában, -6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.- végzi, amelyben saját használatú számítógép, 

telefon, közös nyomtató segíti a munkavégzést. 

A tanyagondok aktívan részt vesz továbbképzéseken, melyek a tanyagondnoki munka 

hatékonyabb ellátásában segítik.  

Ezeket a tanfolyamokat a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete szervezi, melynek a 

tanyagondnok is tagja. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ munkáját segítő 

gépkocsi látja el a Tanyagondnoki feladatot a külterületi munkavégzésük során. A gépkocsi 

általános paraméterekkel rendelkező külterületi terepre is alkalmas, az idősek számára is 

használható. A vezetővel együtt 5 személy szállítására, valamint az étel kiszállításra alkalmas. 

 

Helyettesítés rendje:  
Szükség esetén a helyettesítést a II. számú Tanyagondnoki szolgáltatás munkatársa látja el. 

 

VIII. Egyéb rendelkezések: 

 

A szociális szolgáltatást végzők a vele kapcsolatban álló személyes gondoskodásra szoruló 

személlyel tartási, életjáradéki szerződést nem köthet az ellátás időtartama alatt, illetve annak 

megszűnésétől számított egy évig. 

Pénzt, ajándékot nem fogadhatnak el. 

A lakossággal szemben, tisztelettudó, segítőkész magatartást tanúsítanak. 

A szociális szolgáltatást végzők e szakmai programban foglaltak szerint teljesítik feladataikat! 

 

 

 

Kiskunhalas, 2019. április 16. 

 

  Juhász György 

          intézményvezető 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet 

 

 

 

Körzetleíró lista 

Kiskunhalas 

III.számú tanyagondnoki körzet 

 

 

Közterület neve Alsóöregszőlők    

Intervallum 41007, 40971, 40722, 41131, 40939, 40530/2, 40745, 40787, 40820 

utak által határolt terület. 

Állandó lakosság 387 fő 

           

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                              

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


