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Kiskunhalas Város Polgármesterének   

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2019. május  29-i ülésére  

 Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. október 01. napjától működteti az I. számú 

Tanyagondnoki Szolgálatát, majd azt követően 2017. január 01. napjától a II. számú Szolgálat 

is megkezdte tevékenységét. A Szolgálatok hozzájárulnak a külterületen élő emberek 

életminőségének javításához, valamint hozzájárulnak életfeltételeik javításához. Tájékoztatják 

a külterületi lakosságot a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás lehetőségeiről és 

közreműködnek ügyeik intézésében. 

A szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) 

SZCSM. rendelet rendelkezései biztosítják a feladatellátás jogszabályi feltételeit. 

A  szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 60. §
384

 (1) 

bekezdése alapján : „A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak 

és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából 

eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá 

az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.” 

Tanyagondnoki szolgáltatás megalapítása és működetése során a központi költségvetésből 

igényelt normatív támogatáson felül az önkormányzat is hozzájárul. 

Szolgálatonként a központi költségvetésből igényelhető – éves - normatíva 3.1 mFt mely 

várhatóan 2019. II. félévében ismételten emelkedik.  

Az önkormányzat saját erőből teremtette meg a működéshez szükséges technikai feltételeket.  

A I. számú Tanyagondnoki Szolgáltatás ellátási területe  6400 Kiskunhalas külterület I.sz. 

körzet: Bogárzó puszta, Inoka-Kistelek puszta, Rekettye puszta. A tanyagondnok 

munkáját az  KFL-739 frsz.-ú SUZUKI IGNIS gépjármű segíti.    

A II. számú Tanyagondnoki Szolgáltatás ellátási területe  6400 Kiskunhalas,  

Felsőöregszőlők 041290-0411441, 041538, 041548-041707. A tanyagondnok munkáját az  

KCE-111 frsz.-ú SUZUKI IGNIS 4x4 (5 személyes) gépjármű segíti.      

A szolgáltatást főállású tanyagondnokok alkalmazásával biztosítja az önkormányzat. Az 

eddigi tapasztalat alapján a szolgáltatás visszhangja pozitív, az ellátottak hamar befogadták és 

nap mint nap igénybe veszik a segítségüket. 

A mellékelt Tanyagondnoki beszámoló alapján adunk számot a 2018. január 01- december 

31. között végzett tevékenységről. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el az I. és II. számú 

Tanyagondnoki Szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az I. és II. számú Tanyagondnoki 

Szolgálat 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő:   2019.június 5. 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Simon István szociálpolitikai csoportvezető  

Értesül:  Simon István szociálpolitikai csoportvezető, általa: 

tanyagondnokok 

 

Kiskunhalas, 2019. május 15. 

Fülöp Róbert s.k.  

polgármester 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17974.594653#foot384#foot384


 

1. sz. melléklet 

 

Beszámoló  

 

a Kiskunhalas Város Önkormányzat fenntartásában működő Tanyagondnoki Szolgálat 

működéséről és a 2018. évben végzett tevékenységéről 

 

-  A szolgáltatás célja, feladatai 

 

Célja:  

 

Kiskunhalas város  I. sz. körzet -  külterületében ( 142 fő ), valamint a II. sz. körzet 

külterületében (132) élő idős, továbbá szociálisan rászorult ember életkörülményeinek 

javítása, az alapvető szükségletükből adódó szolgáltatások biztosítása. 

 

Ellátási terület:   
- 6400 Kiskunhalas külterület I.sz. körzet./Inoka-Kistelek puszta, Rekettye puszta, Bogárzó 

puszta/ 

- 6400 Kiskunhalas külterület II.sz. Felsőöregszőlők 041290-0411441, 041538, 041548-

041707 

 

Tanyagondnoki feladatot ellátó jármű adatai:  KFL 739 frsz-ú SUZUKI IGNIS (5 

személyes, 4 kerék meghajtású jármű) , valamint KCE-111 frsz-ú SUZUKI IGNIS (5 

személyes, 4 kerék meghajtású)    

                                                          

Feladata:  

 

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

az orvoshoz szállítás, gyógyszer felíratása, kiváltása, élelmiszer beszerzés, hivatalos ügyek 

intézése is. 

Ezen felül feladata még ivóvíz kiszállítás, rendkívüli esetekben gyermekek iskolába, óvodába 

szállítása, – igény esetén - kerti munkák, karbantartás, védőnő kiszállítása, orvoshoz szállítás, 

házi gondozó házhozszállítása fizikoterápiára való szállítás.  

A külterületi lakosok egyedi igényeinek kielégítése is feladatai közé tartozik/indokolt 

esetben/. 

 

-  Helyi igények, sajátosságok: 

 

A külterületen élő lakosság körében újszülöttekhez szükséges a védőnőnek havi 

rendszerességgel látogatni. Az ott élő iskolásoknak – rendkívüli esetben - segítséget jelent a 

beszállítás lehetősége.  

A külterületen élő lakosság egy része nem tudja igénybe venni a városban fellelhető 

szolgáltatásokat. 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. Előzetes felméréseink alapján a szolgáltatás bevezetése szükségessé vált. 

 

 

- A szolgálat településen betöltött szerepe, kapcsolódása más szociális szolgáltatásokhoz: 

 

A tanyagondnoki szolgálat munkája speciális, hiszen szociális, egészségügyi, valamint 

életkörülményeikben „igen” nehéz helyzetben lévő embereknek nyújt segítséget. A szolgálat 

kapcsolata a településen a szociális és egészségügyi intézményekkel, a külterületeken jelen 

lévő „rendvédelmi szervekkel” folyamatos.  

 

 



 

Külső kapcsolattartás:  

 

Kapcsolatot tart civil szervezetekkel – Caritas-sal, Baptista Egyházzal, a Filadelfia Segítő 

Szolgálattal, a Máltai Szeretet Szolgálattal -, a Mozgáskorlátozottak Egyesületével. 

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

embereket. Kapcsolatot tart továbbá a helyi Önkormányzattal, a Kormányhivatal Járási 

Hivatalával, egészségügyi intézményekkel, házi-, a gyermek- és szakorvosokkal, Védőnői 

Szolgálattal. 

 

Intézményen belüli kapcsolattartás: 

 

A szolgálat a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központján belül az 

alábbi szakterületekkel: 

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

támogató szolgálat ellátottjai is bevonhatók. 

- a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ, valamint Szolgálat munkatársaival 

- a Védőnői szolgálattal 

- a kistérségen belül működő bentlakásos intézmények vezetőivel 

- a szociális étkeztetésért felelős munkatárssal  

 

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

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

szolgáltatást kapják. 

 

-  Az ellátottak köre: 

 

Az ellátottak köre kiterjed Kiskunhalas város külterületén, az I. és II. számú tanyagondnoki 

körzetben (a fenti ellátási terület szerint) élő lakosokra, 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 más sem gondoskodik, 

- 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:/Tanyagondnok I. *, Tanyagondnok II. 

**/ 

 

Általános Szociális jellemzők *Ellátottak %-ában **Ellátottak %-ában 

Időskorú 12% 15% 

Pszichiátriai beteg 11% 5% 

Fogyatékos személy 7% 4% 

Szenvedélybeteg 13% 7% 

Egészségi állapota miatt rászoruló 

személy 

16% 14% 

Szociális helyzete miatt rászoruló 41% 55% 

 

 

 



 

 

-  A szolgálat ellátottjainak demográfiai jellemzői a következők: 

 

Életkor *Ellátottak %-ában **Ellátottak %-ában 

18 év alatti 31% 32% 

18 év feletti 36% 42% 

65 év felett 33% 25% 

Összesen 100 % 100% 

 
 0-18 év 

alatti* 

18 év 

felett

i* 

65 év 

feletti* 

0-18 év 

alatti** 

18 év 

feletti** 

65 év 

feletti** 

Férfi 21 31 17 33 19 15 

Nő 18 28 27 25 21 19 

 

-  A szolgálat ellátottjainak ellátási szükségletei: 

 

Szükséglet 
Ellátottak 

%-ában* 

Ellátottak 

%-ában** 

Közreműködés az élelmezéshez való hozzájutásban       44% 46% 

Személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartása         7% 5% 

Közreműködés a házkörüli munkálatok elvégzésében         7% 6% 

Személyszállítás       26% 31% 

Hivatalos ügyek intézése       12% 4% 

Hivatalos személyek kiszállítása ( védőnő, családgondozó,stb)        4% 8% 

 

 

A szolgáltatást igénybe vevők döntő többsége 60 év feletti, de a tendencia a gyermekes 

családok esetében folyamatosan növekszik. 

-   A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, 
köre, rendszeressége 

A feladat ellátás szakmai tartalma:  
 

A szakmai program elkészítésénél az 1/2000 SZCSM rendelet, és az 1993.évi III. tv. 

alapelveit vesszük figyelembe.  

 

 

-  A tanyagondnok feladata: 

 segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális 

szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának 

megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével 

biztosított legyen. 

 az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 

 segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, 

 segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 

  részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében,  

 az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban,  

 az előgondozást végző személlyel való együttműködés, 

 a külterületi jelzőrendszerben az ügyelet ellátása. 

 



 

 

A tanyagondnok a munkája során együttműködik a családgondozókkal, háziorvosi 

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

gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel. 

2018. évben a tanyagondnoki szolgáltatás módját, formáját és gyakoriságát a tanyagondnok, a 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportvezetője, az ellátást 

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

figyelembevételével az egyéni szükségleteknek megfelelően határozta meg.  

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. 

 -  Az ellátás igénybevételének módja 
 

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

Természetesen a „sürgős helyzetek” elsőbbséget élveznek. 

 

A szolgálat igénybevételének lehetőségéről az érintetteket a helyben szokásos módon 

közvetlenül, a médiákon keresztül, továbbá  a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ házi gondozóval együttműködve vagy a lakásán felkeresve személyesen 

tájékoztatja a tanyagondnok. A háziorvos és a védőnő, családgondozó is gyakran felhívja a 

figyelmet a szolgálat igénybevételének lehetőségére. 

 

 
* 
 
 

A helyszínen 

történő 

segítségnyújtás: 

kiszállítás, 

 védőnői 

szolgálat, 

családsegítő 

Eset 

szám 
A helyszínen 

nem végezhető 

segítségnyújtás: 

orvoshoz 

szállítás, 

bevásárlás, 

hivatalos 

ügyek 

intézése 

Eset 

szám 

Összesen 

Január  33  34 67 

Február  31  36 67 

Március  41  33 74 

Április  33  36 69 

Május  29  33 62 

Június  27  35 62 

Július  36  29 65 

Augusztus  25  35 60 

Szeptember  29  37 66 

Október  33  39 72 

November  34  41 75 

December  38  44 82 

Összesen  389  432 821 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

** 
 
 
 

A helyszínen 

történő 

segítségnyújtás: 

kiszállítás, 

 védőnői 

szolgálat, 

családsegítő 

Eset 

szám 
A helyszínen 

nem végezhető 

segítségnyújtás: 

orvoshoz 

szállítás, 

bevásárlás, 

hivatalos 

ügyek 

intézése 

Eset 

szám 

Összesen 

Január  29  24 53 

Február  25  29 54 

Március  33  26 59 

Április  28  31 59 

Május  27  29 56 

Június  24  29 53 

Július  33  30 63 

Augusztus  22  31 53 

Szeptember  25  29 54 

Október  27  33 60 

November  31  36 67 

December  37  39 76 

Összesen  341  366 707 

 
 

Egyéb, létszámra nem bontható feladatok/Tanyag. Szolg.  I.-II. / összesen: 

Védőnők illetve a Családsegítő Szolgálat szakembereinek a kiszállítása 

- Ellátottak száma:   79 fő 

       - Időskorúak száma:   36 fő 

       - Gyermekek száma:   19 fő 

       - Felnőtt korúak száma:             24 fő 

 

A beérkezett igények alapján a Tanyagondnok szolgáltatási sorrendet állít fel az alábbi 

szempontrendszer alapján, és ennek megfelelően gondoskodik az igények kielégítéséről: 

- rendkívüli élethelyzet, 

- betegség, 

- időskor, 

- többgyerekes családok. 

-  Az igénybevevő és szolgáltató közötti kapcsolattartás módja 
 

Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével a tanyagondnok 

kapcsolatot tart. 

Ennek módja:  

- személyes kapcsolattartás, 2018-ban a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati  

  Hivatal Szociálpolitikai Csoport 12. sz.  iroda helyiségében volt. 

  2019. január 01. napjától a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

  Központ Házigondozó   Szolgálatánál. 

- a kliens lakásán   

- telefonon. 

 

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

személyeket heti rendszerességgel felkeresi, továbbá igény szerint biztosítja az egyéb ellátási 

formához való hozzájutást is. 

 

 



 

A Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoport a feladat ellátása érdekében 

kapcsolatot tartott:  

- háziorvosokkal 

- polgárőrség helyi szervezetével 

- helyi rendőrkapitánysággal 

- mozgáskorlátozottak helyi szervezetével 

- helyi idősek klubjával 

- a településen működő más önkormányzati intézményekkel 

-  

 

-  Az ellátottak általános jogai:  

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

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben leírtak szerint végezzük. 

 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. 

 

-  A működés személyi és tárgyi feltételei: 

Az I. tanyagondnoki szolgálat munkatársa az előírt képesítéssel és a végzettséggel 

rendelkezik, a II. számú szolgálat munkatársának képzése folyamatban van. A képzés 

költségeit a szolgálat fenntartója finanszírozza. Adminisztrációs tevékenységét a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatal szociálpolitikai irodájában végezte, amelyben saját használatú 

számítógép, telefon, közös nyomtató segíti a munkavégzést. 2018-ban a Tanyagondnoki 

Szolgálat központja: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. volt. 

A tanyagondnokok aktívan részt vettek továbbképzéseken, megyei, regionális és országos 

értekezleteken, melyek a tanyagondnoki munka hatékonyabb ellátásában segítették. Az I. 

Szolgálat munkatársa, tapasztalatait megoszthatta az országos kitekintés lehetőségét 

biztosító Duna-Tisza közi Tanyagondnoki Konferencián. A Visszajelzés során elismerés 

hangján szóltak a Kiskunhalasi tanyagondnoki szolgálatok tevékenységről. Az előadás 

részeként elhangzott javaslatokat mely a külterületen élők esetében a fejlesztés 

lehetőségeiről, valamint a szolgáltatás minőségének javításáról szóltak, megfontolandónak 

és beépíthetőnek ítélték a találkozó zárásakor. 

Ezeket a konferenciákat, valamint a tanfolyamokat a Falugondnokok Duna-Tisza közi 

Egyesülete szervezi. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015-től pártoló tagja az 

Egyesületnek. 

  

A tanyagondnok kezdeményezően lép fel – folyamatosan – a helyi szolgáltatás fejlesztése 

érdekében. Az Egyesület kedvezően fogadja szakmai javaslataikat. „Játékos” formában 

immár több éve Kiskunhalas ad otthont a „Tanyagondnokok négy keréken” címmel 

rendezett szakmai erőpróbának, ahol a régió szakemberek mérik össze tudásukat. 

Fontos kezdeményezés a fiatalság tanyasi életvitelének segítése is. Számtalan szakmai 

egyeztetetés alkalmával napirenden van, milyen módon lehet vonzóvá tenni a fiatalok 

számára a tanyasi életet. Felvilágosító munkájuk révén igyekszenek rávilágítani, milyen 

lehetőséget kínál a külterületen történő életre berendezkedés a megélhetés szempontjából. 

Ugyanakkor a külterületen élő idős lakossággal való kapcsolattartás is jelentős segítséget 

jelenthet mind a „két” generáció számára. Praktikus ismeretek átadására nyílik lehetőség. 

Az egymással törődés is segítséget jelenthet a külterületen kapcsolatot teremtő és ápoló 

emberek számára.  

Komoly feladatuk a nehéz helyzetben lévő fiatal családok gondozása, segítése, karöltve a 

Védőnői Szolgálattal, a Család- és Gyermekjóléti Központtal, Szolgálattal. Több család 

esetében történ segítő közreműködés. A családból kiemelt kiskorúak visszatérése 



érdekében a tanyagondnok segített a lakókörnyezet rendbe tenni és a lakhatási 

körülmények kialakítani.  

Szintén jelentős feladatot jelent az időskorúak segítése mellett a külterületen élő 

„elhagyott” időskorú családjának felkutatása, a kapcsolat újra élesztése, a rendszeres 

gondoskodás ösztönzése.   

Az Önkormányzat 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. 

 

-  Tanyagondnoki Szolgálat működésével kapcsolatban felmerülő költségek: 

 

 2018. Összesen 

Személyi jellegű kiadás 5.885.782,- 5.885.782,- 

Dologi kiadás 1.854.564,- 1.854.564,- 

Összesen 7.740.346,- 7.740.346,- 

 
 

-  Fontos tudnivalók 

A körzetben élőkkel a Tanyagondnok az önkéntesség elve alapján alakította ki 

együttműködést. 

A működése alapvetően szolgáltató jellegű. 

Az egyenlőség elvének megfelelően a szolgáltatásban részesülők nemre, fajra, 

felekezetre való tekintet nélkül egyenlő elbírálásban részesülnek. 

Az ellátottak személyiségi jogait érintő adatok és tények kezelése, továbbításra és 

nyilvánosságra hozatala szempontjából a törvényben foglaltak szerint jár el. 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások megvalósulását a Szociális Munka Etikai 

Kódexének megfelelően végzi. 

 

Köztudott, hogy a tanyai ember zárkózott, idegenkedik a hivataloktól, s nem szívesen 

mozdul ki otthonról. Idős kora, az egészségi vagy a családi állapota nem engedi meg, 

hogy intézhesse az ügyeit. A Tanyagondnok a Család- és Gyermekjóléti Központ és 

Szolgálattal, a Védőnői Szolgálattal gyakorta együtt keresik fel a rászorulókat. 

Mindig jó ismerősként fogadják a látogatókat, ill. segítőket, bíznak bennük, hiszen az 

eltelt évek alatt már „kipróbált” napi kapcsolattá alakult ez a tanyagondnok és a tanyasi 

ember között. 

 

A fentiekre tekintettel Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2019. április havi 

tanácskozásán döntött a III. számú Tanyagondnoki Szolgálat alapításáról. A III. számú 

Tanyagondnoki Szolgálatot 2019. július 01. napjától kívánja működtetni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Kiskunhalas, 2019. május 29. 
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