Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendelete
A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁSRÓL

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében és 92. § (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (VIII.13.) önkormányzati
rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja
1. §
Petőfiszállás Községi Önkormányzat a település külterületi lakosainak
esélyegyenlőségének növelése, a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő
hátrányainak enyhítése, valamint az egyéni közösségi szintű szükségletek
teljesítésének segítése érdekében tanyagondnoki szolgálatot tart fenn.

2. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya Petőfiszállás közigazgatási határán belül két külterületi körzetre
terjed ki az alábbiak szerint:
a)

I. körzet behatárolása: Péteritói rész

b)

II. körzet behatárolása: Csáki hegy és Csanyi úti rész
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3. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok meghatározása
3. §
(1) A tanyagondnoki közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladata
a) a közreműködés
aa) az étkeztetésben: a tanyagondnok feladata az igénybevevők részére a napi
egyszeri meleg étel ételhordóban történő házhoz szállítása, térítési díjak beszedése és
az általános iskolába történő ételszállítás,
ab) a házi segítségnyújtásban: a tanyagondnok segítséget nyújt a ház körüli kisebb,
speciális szakértelmet nem igénylő javításokban, nehezebb tárgyak mozgatásában,
hóeltakarításban, fűnyírásban, élelmiszerek beszerzésében; téli kedvezőtlen időjárás
esetén, segítséget nyújt a házi segítségnyújtást ellátó társadalmi gondozónak a
gondozottakhoz történő eljutásban.
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában: információkat juttat el a
település lakói számára.
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,
ca) az óvodába, iskolába szállítja a gyermeket és délután hazaviszi,
cb) egyéb gyermekszállítás: tanulmányi versenyekre szállítja a gyermekeket, illetve
tanítási időn kívüli iskolai és községi rendezvényekre.
(2) Közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladata
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése:
a tanyagondnok községi, önkormányzati rendezvények lebonyolításában
közreműködik.
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása:
segítséget nyújt a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében: a szolgáltatást igénylők
hivatalokba, intézményekbe történő szállítása, illetve az ügyek tanyagondnokok által
történő elintézése.
Az önkormányzati munkát segítve az Önkormányzati Hivatal leveleinek,
szórólapjainak kézbesítése, hirdetmények hirdetőtáblára történő kihelyezése.
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c) az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés:
nagybevásárlás intézése: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával
vagy megbízásuk alapján. Háztartási kisgépeket szervizbe szállít.
(3) Önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatás
a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat
és intézményei számára,
d) Önkormányzat dolgozójának, védőnőnek szállítása.

4. A tanyagondnoki szolgálat ellátása
4. §
(1) A tanyagondnoki szolgáltatást, mint alapszolgáltatást az Önkormányzat
fenntartásában működő Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
(a továbbiakban: Intézmény) biztosítja.
(2) A tanyagondnok felett a munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat ellátásához gépjárművet biztosít.
(4) Az Intézmény vezetője tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről évente a
novemberi testületi ülésen beszámol a képviselő-testületnek.
5. §
(1) A tanyagondnok az általa használt gépkocsi tekintetében menetlevelet köteles
vezetni.
(2) A tanyagondnok a napi feladatokról tevékenységnaplót vezet.

5. A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele
6. §
(1) A tanyagondnoki szolgáltatás iránti kérelem szóban terjeszthető elő az
Intézményvezetőnél vagy a Tanyagondnokoknál.
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(2) A szolgáltatás nyújtásáról az Intézmény vezetője dönt a polgármester ellenőrzése
mellett.
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása térítésmentes.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 13/2012. (XI.29.)
önkormányzati rendelet.

Petőfiszállás, 2016. február 24.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február 25.

Toldi Zsolt
jegyző

