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A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYFELMÉRŐ KÉRDŐÍVE 

 

Kérjük, jelölje meg azokat a tevékenységeket, amelyekkel a balassagyarmati 

tanyagondnoki szolgáltatás segíthetné az Ön mindennapi életét! A szolgáltatás az 

illetékességi területen élő balassagyarmati lakosok számára ingyenesen vehető 

igénybe. 

A kérdőív elektronikusan is kitölthető a www.balassagyarmat.hu honlapon keresztül (az 

önkormányzat letölthető nyomtatványai között az alábbi linken: 

https://balassagyarmat.hu/letoltheto-nyomtatvanyok/) és visszajuttatható a 

tanyagondnok@balassagyarmat.hu e-mail-címre. A kitöltött kérdőív bedobható a 

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 

12.) bejáratánál elhelyezett ládába. A kérdőív visszaküldésében Horváth Balázs 

tanyagondnok közvetlen segítségét is kérheti a 06-20-286-2978-as telefonszámon.  

Kérjük, hogy az alábbi táblázatban az egyes szolgáltatások mellett X-szel jelölje 

meg azokat, amelyek esetében szívesen igényelné a tanyagondnok 

közreműködését! 

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 
 

Háziorvosi/házi gyermekorvosi/ fogorvosi rendelőbe való szállítás 
 

 

Egyéb egészségügyi intézmény szakrendelésére, vizsgálatára való 
szállítás 

 

Gyermekek bölcsődébe/óvodába/ iskolába történő szállítása  
 

 

A gyermekek fejlődését vizsgáló Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői 
és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatára való eljutás  

 

A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, a Kormányablak, 
egyéb, a belvárosban működő hatóság ügyfélfogadási időben történő 
felkeresése 

 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSÉBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS 
 

Bevásárlás  
 

 

Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiváltása és házhoz 
szállítása 

 

Postai ügyintézés 
 

 

Egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés (pl. közszolgáltatók) 
ügyfélfogadási időben való felkeresése 

 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 
 

Szociális étkeztetés igénylése és házhoz szállítása 
 

 

http://www.balassagyarmat.hu/
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HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELADATAIBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS 
 

Házi segítségnyújtás igénylése esetén a gondozók nem szakmai jellegű 
feladataiban való segítségnyújtás (pl. bevásárlás, tüzelő behordása, 
hóeltakarítás stb.) 

 

EGYÉB, AZ ELŐZŐEKBEN FEL NEM SOROLT TEVÉKENYSÉG 
 

Itt részletezheti, amennyiben van olyan tevékenység a fentieken túl, 
amelyben a tanyagondnok segíteni tudna Önnek: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segíti a munkánkat! 

 

Amennyiben szeretné igénybe venni a fenti szolgáltatások valamelyikét, kérem, adja 

meg elérhetőségi adatait, hogy a tanyagondnok kapcsolatba tudjon Önnel lépni! 

1. Név……………………………………………….................................................................. 

2. Lakcím: …………………………………………………………………………………….. 

3. Telefon…………………………………..... E-mail: ……………………………………….. 

4. Gyógyszerkiváltás igénylése esetén, kérjük, adja meg a TAJ számát és háziorvosa 

nevét: TAJ szám …………………………… háziorvos: ………………………………….. 

5. Gyermekek bölcsődébe/óvodába/ iskolába történő szállítása esetén, kérjük, 

nevezze meg az intézményt, ahová gyermeke jár: 

 ……...................................................................……………………………………………… 

Az igényfelmérő kérdőív aláírásával hozzájárulok, hogy az általam közölt személyes adatokat a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal kizárólag a tanyagondnoki szolgáltatás 
megszervezése céljából és szükséges mértékig, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával kezelje.  

Kelt.: ………………………………………. 

       …………………………………… 

                 az igénylő aláírása 


