Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003./XII. 29./
önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról
Tiszakürt Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. Törvény 16 §. /1 / bekezdésében kapott felhatalmazás – a
továbbiakban: ÖTV. - ,. valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
módosított 1993. évi III. törvény 59. §. /2/ bekezdése - a továbbiakban: SZTV. és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének
engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló módosított
188/1999./XII.16/ Korm. rendelet - a továbbiakban: Vh. - értelmében a tanyagondnoki
szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a tanyagondnok által
ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét e rendeletben állapítja meg.

I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §.
/1/ A rendelet hatálya kiterjed Tiszakürt község közigazgatási területén élő lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyi
igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, a letelepedési engedéllyel rendelkező
személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.
/2/ E rendelet hatálya kiterjed továbbá az /1/ bekezdésben foglaltakon túlmenően az
Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról,
magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI.
törvény rendelkezdései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó magyar
állampolgárokra.
II. fejezet
A rendelet célja
2. §. A rendelet célja, hogy Tiszakürt községben a tanyagondnoki szolgálat
a jogszabályokban meghatározott keretek között működési engedéllyel rendelkezve –
elsősorban a település külterületén élők számára a hiányzó és az alapvető szükségletek
kielégítését segítő szolgáltatások biztosítása, közszolgáltatásokhoz, egyes
alapellátásokhoz való hozzájutás elősegítése. Alapvető feladat a kötelezően ellátandó
szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése.
Feladata a jobb életminőség biztosítása, a magány enyhítése.
A szolgálat feladata a rászorult személyek szállítási problémáinak megoldásában
történő közreműködés, s a település tartósan lakott külterülete lakosságát érintő
információk gyűjtése és azok továbbításának megoldása, biztosítása. Az
önkormányzat és intézményei ételszállítási feladatainak valamint az alapellátáson felüli
szabad kapacitás terhére nem szociális alapú térítéses szállítási szolgáltatásának
megszervezése.
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A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok
3. §. /1/ A tanyagondnoki szolgálat keretében az /2/ és a /3./ bekezdésben
meghatározott feladatokat kötelezően ellátandó alapfeladatként határozza
meg a fenntartó:
/ 2/ Étkeztetésben történő közreműködés: melynek során a tanyagondnoki
szolgálat biztosítja az ellátottak részére a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvényben megállapított szociális étkeztetés ellátás biztosítását, az
ellátott személyek részére otthonukba történő meleg étel szállítását.
1./ /2/ bekezdésben meghatározott ellátott személy a szociális
étkezésért az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű
térítési díjat köteles fizetni, ugyanakkor a szállításért külön díjat nem
kell fizetnie.
2./ Az étkeztetésben való közreműködés a tanyagondnoki szolgálat
kötelezően ellátandó alapfeladata.
/3/ Házi segítségnyújtásban való közreműködés során a tanyagondnoki
szolgálat biztosítja:
- esetenként a betegek háziorvoshoz szállítását,
- a bevásárlást,
- a gyógyszer kiváltást és kiszállítást,
- más szakmában elvégzendő szolgáltatások szervezését, /festő,
villanyszerelő, napszámos, stb./
- magányos kórházi látogatását,
- gyógyászati segédeszközök beszerzéséről történő gondoskodást,
- hivatalos ügyek intézésében segítséget,
- információk továbbítását,
- önkormányzati értesítések kézbesítését,
- a házi gondozó munkájába történő – nem szakmai - segítségnyújtás
nem szakmai feladatok ellátásával pl. favágás, szennyes összegyűjtése és
az idősek klubjába történő szállítása, bevásárlás és gyógyszerkiváltás.
1./ A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó tanyagondnoki szolgáltatás
térítésmentes.
2./ A /3/ bekezdésben meghatározott feladat a tanyagondnoki szolgálat
alapfeladata.
A tanyagondnoki szolgálat további feladatai
4. §. A tanyagondnoki szolgálat által ellátandó egyéb feladatok közé tartozó
feladatok a következők:
1./ Személyszállítási feladatok
2./ Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó egyéb szállítási feladatok.
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4./ Kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei, és a lakosság
között.
5./ Egyéb, nem részletezett, szolgáltatási jellegű feladatok.
Személyszállítási feladatok
5.. §. A tanyagondnoki szolgálat a személyszállítási feladatok között a következő
feladatok megszervezését látja el:
1./ A betegek háziorvoshoz, ill. egyéb egészségügyi intézménybe történő
szállítása.
2./ Kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás céljára történő szállítás.
3./ Családi eseményekre történő szállítás.
4./ Nagybevásárlás céljára történő szállítás.
5./ Önkormányzati és egyéb települési rendezvényekre történő szállítás.
6. §. /1/ A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézménybe
szállítása az érintett személy lakóhelyéről – településéről – az intézményig, ill.
onnan a lakóhelyére szállítását jelenti.
/2/ A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni az igénylő egészségi
állapotát, a kezelés jellegét / szükségességét, ajánlott vagy rehabilitációs
jellegét/, az igénylő és családja szociális helyzetét.
Az egészségi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése
során szükség szerint ki kell kérni a háziorvos, házi gondozó véleményét,
ill. környezettanulmányt kell készíteni. E feladatot a Polgármester felkérésére
a körjegyzőség hivatali szervezetének köztisztviselője köteles elvégezni.
/3/ A szállítási szolgáltatás történhet:
a./ térítésmentesen,
b./ térítési díj megállapításával.
/4/ A szállítási szolgáltatásért térítési díj megállapítása nem indokolt akkor, ha az
igénylő anyagi és szociális helyzete alapján az önkormányzat szociális
ellátásokról szóló rendeletében megfogalmazott átmeneti segélyre is jogosult
lenne.
/5/ Az /4/ bekezdésen kívüli esetekben a szállítási szolgáltatásért térítési díjat kell
megállapítani.
/6/ A szállítási szolgáltatás engedélyezése a Polgármester hatáskörébe tartozik.
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részvétel, illetve nagybevásárlás céljára történő személyszállítás.
7. §. / 1/ Az igénylők:
a./ kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás céljára,
b./ családi eseményekre,
c./ nagybevásárlás céljára
történő szállítása.
/2/ A szállításért minden esetben térítési díjat kell fizetni.
/3/ A szolgáltatás általában csak egyszerre, egy intézményt vagy szállítási helyet
érintő több – legalább 3 fő – igény esetén nyújtható.
/4/ A tanyagondnoki szolgálat számára ez a feladat nem kötelezően teljesítendő.
Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás
8. §. /1/ Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás
az önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre
vonatkozó közigazgatási területet érintő szállítási feladatot jelent, ahol a
közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat tanyagondnoki szolgálat
keretében való megoldását is.
A személyszállítás történhet:
- meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre, és /vagy
- rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.
/2/ A szállítás térítésmentes, alanyi jogon jár.
/3/ A feladat ellátása az /1/ bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetén
a tanyagondnoki szolgálat számára kötelező feladat.
A tanyagondnoki szolgálat önkormányzati feladathoz tartozó
szállítási feladatai
9.§. /1/ A tanyagondnoki szolgálat az önkormányzat szállítási feladatai között
ellátja:
- Az önkormányzati szakfeladatokhoz kapcsolódó,
- A Községi Óvoda,
- A Körzeti Általános iskola,
- Az Idősek Klubja
- A házi gondozószolgálat
bevásárlási és személyszállítási feladatait.
/2/ A feladat ellátása a Polgármester intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli
szolgáltatás.
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lebonyolításával kapcsolatos feladatok
10. §. /1/ A tanyagondnoki szolgálat feladata az önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel.
A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a
Polgármester irányításának megfelelően kell ellátni.
/2/ Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek minősül többek között:
-

közmeghallgatás,
falugyűlés,
egyéb lakossági fórum,
önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények :
- falunap,
- gyermeknap,
- idősek napja stb.

A tanyagondnoki szolgálatnak minden itt fel nem sorolt szükségszerű ellátáshoz –
amelyekhez más módon nem tudna a rászoruló igénylő hozzájutni – a település
közigazgatási területén szállítási feladatokat kell végeznie.
/3/ A feladat ellátása a Polgármester intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli
szolgáltatás.
Kapcsolattartási feladatok
11. §. /1/ A tanyagondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatokat is ellát:
-

az önkormányzat és a lakosság, valamint
az önkormányzat intézményei és a lakosság között.

A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét
feladatokat a Polgármester határozza meg.
A tanyagondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot,
vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kérdéseket, javaslatokat,
egyéb információkat haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé.
/2/ Az /1/ bekezdés alapján leirt általános, valamint az általános feladat alapján
konkretizált feladat ellátása a tanyagondnoki szolgálat számára kötelező.
/3/ A feladatellátásért a tanyagondnoki szolgálatnak térítés nem jár.
Egyéb, nem részletezett szolgáltatás-jellegű feladatok
12. §. / 1/ A tanyagondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb 1-11. §.-ba nem
tartozó feladatokat, ha azok ellátására a polgármester intézkedése
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célokkal.
/2/ Az /1/ bekezdés szerint ellátott feladatok a tanyagondnoki szolgálat számára
kötelezőek és térítésmentesek.
IV. fejezet
A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok
rangsorolása
13. §. A tanyagondoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási
feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az
alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.
Az egyéb – nem kötelező – szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el,
ha az a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.
A szolgáltatás elbírálásának szempontjai:
Első: a sürgősségi segítségnyújtáshoz szükséges szolgáltatás.
Második: az alapellátási feladatok elvégzése.
14. §. A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a Polgármester iránymutatása
szerint a tanyagondnok végzi, míg a többi feladat esetében – amennyiben
rangsorolni kell - a Polgármester dönt.
V. fejezet
Igénybevétel határozat alapján, alanyi jogon, valamint a jogtalanul
igénybe vett ellátás jogkövetkezményei
15. §. A 3. §.-ban foglalt ellátásokat az önkormányzat szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján alkotott helyi rendeletében foglaltak alapján lehet igénybe venni.
16. §. /1/ A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a tanyagondnoki
szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének lehetőségéről
határozatban döntsön:
1./ Egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján, írásban és szóban is
történhet. /a szóbeliség lehet telefonon ill. üzenet formájában is
lehetséges ./
Szóbeli kérelemre csak az alapellátási formába tartozó ellátást lehet
nyújtani.
2./ Hivatalból hozott határozat alapján.
Lehetőség van arra, hogy az önkormányzat hivatalból is megállapítsa
adott szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.
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át kell adni, amely az átvett határozatokról érkezési sorrendben
név szerinti nyilvántartást vezet.
/2/

A polgármester /1/ bekezdésben hozott határozata ellen fellebbezésnek
van helye, melyet a Körjegyzőség hivatalához kell benyújtani és a
Képviselő-testülethez kell címezni.

/3/

A költségtérítéses ellátást írásban kell igényelni, melyről a Polgármester
az ügy sürgősségét figyelembe véve dönt. Döntéséről írásban értesíti az
érintettet a tanyagondnok által.

/4/

A jogtalanul igénybe vett szolgáltatásokért a térítési díjköteles szolgáltatásokra előírt térítési díj kétszeresét kell alkalmazni.

/5/ A szolgáltatások igénybevételéből ki kell zárni azt a személyt, aki az
általa igényelt és igénybevett szolgáltatás díját nem fizette meg.
A kizárást a tartozás megfizetése esetén annak megfizetésétől számított 3
hónapig fenn kell tartani.
A tanyagondnoki szolgálat ellátása
17. §. /1/ A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a
tanyagondnok a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja
el.
A tanyagondnoknak a feladatait a munkaköri leírásában, valamint a
Polgármester eseti utasításainak megfelelően kell ellátnia.
/2/ A tanyagondnok a napi tevékenységéről munkanaplót vezet, amelyben a feladat
jellegét és a ráfordított időt rögzíti. A térítésdíjas szállításról pontos adatokat kell
rögzítenie -. Indulás helye, ideje, megtett kilométer stb. – és az igénybevevővel
igazoltatnia, mely szolgáltatásról ezen adatok alapján számlát kell kibocsátania
az önkormányzat részéről az igénybevevő részére.
/3/ A tanyagondnok az SZTV. és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. Hatálya alá tartozó nem vezető beosztású közalkalmazott, felette a
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A tanyagondnoki szolgálat
az Idősek Klubja /5471. Tiszakürt, Felszabadulás út 23./ intézmény
alapító okiratában kell ellátandó szakfeladatként szerepeltetni, a tanyagondnok
tevékenységét szakmailag az Idősek Klubja vezetője irányítja.
/4/ A tanyagondnok szabadsága, betegsége ideje alatt az Idősek Klubja
vezetőjének közreműködésével a polgármester gondoskodik
a helyetteséről és a folyamatosan ellátandó feladatok ellátásáról.
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§. /1/ Az egyes ellátásokért fizetendő térítési díj:
-

a tanyagondnoki szolgálat által nyújtott ebédszállítás szolgáltatásért
külön díjat nem kell fizetni,
más térítésköteles szolgáltatás igénybevétele esetén a költségvetési
rendeletben megállapított térítési díjat kell fizetni.

/2/ A térítési díjat készpénzben kell megfizetni a szolgáltatás után, amelyről a
az önkormányzat számlát állít ki.
A tanyagondnok a számla alapján beszedett térítési díjat a következő
munkanapon befizeti az önkormányzat pénztárába. A hét utolsó munkanapján
a térítési díjat összeghatár nélkül be kell fizetni az önkormányzat házipénztárába.
/3/ Az árubeszerzéssel, vásárlással, gyógyszerkiváltással kapcsolatos
feladatok esetében a tanyagondnok átvételi elismervény ellenében vesz át a
vásárlási előleget, amelyet a vásárlás befejeztével ismételten, a vásárlást
igazoló szelvénnyel és a megmaradt vásárlási előleggel együtt, átvételi
elismervény ellenében adja át a szolgáltatást kérőnek.
A tényleges kiadásokat mindig számlával kell igazolnia a tanyagondnoknak.
Az elszámolás a kiállított számlák, és a menetlevéllel és a munkanaplóval
történő egyeztetés alapján történik.
/4/ A tanyagondnok a vele kapcsolatban álló, személyes gondoskodásra szoruló személlyel
tartási, életjáradéki szerződést nem köthet.
A tanyagondnok pénzt a /3/ bekezdésben meghatározott feladatok ellátásán túlmenően
nem fogadhat el. Ajándék elfogadása tilos.
/5/ A tanyagondnoknak feladata ellátása során a lakossággal, a vele kapcsolatban álló
személyes gondoskodásra szoruló személyekkel szemben köteles tisztelettudó, segítőkész
magatartást tanúsítani.
Vegyes, záró és hatályba léptető rendelkezések
19. §. E rendelet alkalmazása során az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló
1957. évi IV. törvény előírásai szerint – az e rendeletben meghatározott kiegészítésekkel együtt
- kell eljárni.
20. §. A rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző köteles
gondoskodni.
Tiszakürt, 2003. december 29.
Józsa István
polgármester

.

Szeleczkiné Zoboki Magdolna
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Tiszakürt, 2003. december 29.

Szeleczkiné Zoboki Magdolna
körjegyző

