Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő- Testületének
9/2009.(II.12.) számú rendelete
a tanyagondnoki szolgáltatásról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő- Testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.tv. 16. §. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.(továbbiakban: Sztv.) 60. §.-ának (4)
bekezdésében, valamint a 92. §.(1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a
tanyagondnoki szolgálatról a következő rendeltet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §.
(1) E rendelet hatálya -a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel- kiterjed a Magyarországon élő
a./ magyar állampolgárokra
b./ bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre
c./ a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre
d./ a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre
(2) A rendelet hatálya az Sztv. 7. §.(1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az
(1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. tv.
rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgárokra is.
2. §.
A tanyagondnoki szolgáltatás Egyek-Félhalom, Egyek-Telekháza, Ohat-Pusztakócs, Ohat,
Gyökérkút településrészekre terjed ki.
A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó
alapellátási feladatok
3. §.
(1) A tanyagondnoki szolgáltatást a tanyagondnok végzi.
(2) A tanyagondnok közreműködik a következő szociális alapellátási feladatok biztosításában
a./ házi segítségnyújtás: melynek során a tanyagondnoki szolgáltatás biztosítja a házi
gondozó ellátotthoz való szállítását, illetve a házi gondozó munkájába tartozó – nem
szakmai jellegű - feladatok ellátásába besegít ( pl: gyógyszerkiváltás, bevásárlás)

b./ étkeztetés: az étkeztetésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgáltatás
biztosítja, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2008. (I.31.) számú rendelet
alapján megállapított szociális étkeztetés keretében az étel házhoz szállítását,
c./ szociális információs szolgáltatás: az e szolgáltatást biztosító munkatárs szállítása,
információ nyújtás-közvetítés, nyomtatványok, kérelmek átvétele, továbbítása.
A tanyagondnok e tevékenysége során észlelt tapasztalatokat, továbbítja
információs szolgáltatást ellátó munkatárs felé.

a szociális

(3) A (2) bekezdés a./ és b./ pontjában megjelölt szolgáltatást a tanyanapokra tekintet nélkül
biztosítani kell.
(4) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, melynek során a tanyagondnok a
beteget a rendelet 1. sz. mellékletében megjelölt tanyanapokon a háziorvosi rendelőbe
szállítja; gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiváltását elvégzi, szállítja a védőnőt
a tanyai településrészekre.
(5) Óvodások és iskolások kollégiumba szállítása, egyéb gyermek szállítás.
( Rendezvényekre, szakértői bizottsághoz, speciális nevelési igényű gyermekek intézménybe,
illetve onnan hazaszállítása.)
(6) Napi iskolába szállítás külső településrészekről térítés ellenében.
(7) A helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatás igények, információk közvetítése az
Önkormányzat és a lakosság között:
- Önkormányzati rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
feladatok,
- Önkormányzati információ közvetítése a lakosság részére,
- Hirdetmények, plakátok, szórólapok, Egyeki Hírmondó kiszállítása a tanyai
településrészekre.
A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatások
4. §.
(1) Művelődési, sport, szabadidős tevékenység segítése.
Az Önkormányzat a saját és az intézmény által szervezett programok esetén térítésmentesen,
egyéb rendezvényekre ( mozi, színházlátogatás stb.) térítés ellenében biztosítja a tanyai
lakosok szállítását.
(2) Lakossági szolgáltatások igénybe vételének segítése (pld.: háztartási gépek javításának
intézése, nagy bevásárlások szervezése, családi eseményekre történő szállítás ) térítés
ellenében.
(3) Közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában ( pl.: személyek szállítása, áru
beszerzés, hivatalos ügyek intézése, segítése, iratok szállítása).
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(4) Az (1) bekezdésben meghatározott egyéb rendezvényekre szállítás és a (2) bekezdésben
meghatározott feladatok ellátása a tanyagondnoki szolgálat számára nem kötelező, az
igény felmerülése esetén a szállításért térítési díjat kell fizetni. A térítés mértéke …. Ft/km
+ 20 %. ÁFA. Ez a gépjármű költségéhez igazodik és függetlenül az utazók számától
fizetendő.
(5) A 3. §. (6) bekezdésben foglalt szolgáltatás a tanyagondnoki szolgálat számára igény
felmerülése esetén kötelező, a szállításért térítési díjat kell fizetni, melynek mértéke
….. Ft./hó/gyermek.
5.§.
E rendelet 2009. év február hó 12. napján lép hatályba.

………………………..
Szincsák Ferenc
polgármester

…………………………..
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve 2009. év ________ hó ___ napján.
…………………………..
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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1. számú melléklet
A tanyagondnoki szolgáltatás
időbeni és területi beosztása

1./ Ellátott terület:
Ssz.

Településrész
megnevezése

Távolság a
központtól

Megközelíthetőség

Lakosok
száma

Tanyanapok

1.

Egyek-Félhalom

3 km

kövesúton

240 fő szerda 8-12 óráig

2.

Egyek-Telekháza

5 km

kövesúton

580 fő kedd 8-12 óráig

4.

Ohat-Pusztakócs

9 km

kövesúton-vasúton

12 fő csütörtök 8-9 óráig

3.

Ohat

11 km

kövesúton

88 fő csütörtök 9-12 óráig

5.

Gyökérkút

12 km

kövesúton-földúton
vasúton

2 fő csütörtök 12-14 óráig
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