
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 

a tanyagondnoki szolgálatról 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  60. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva - Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 19/2014. (IX. 28.) számú rendelet 38. § (1) bek. a) pontja alapján Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével  -  a következőket 
rendeli el:  
 

1. §  
Általános rendelkezések 

 
(1) Tamási Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) tanyagondnoki szolgálatot működtet a 2.§-
ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.  
(2) Az önkormányzat a működési engedély alapján működtetett tanyagondnoki szolgálati feladatok ellátására 
egy főállású tanyagondnokot foglalkoztat, közalkalmazotti jogviszony keretében. A tanyagondnok felett a 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  
(3) A rendelet hatálya Tamási város közigazgatási területének Fornád valamint Kecsege külterületi lakott 
helyein életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki az alábbiak szerint: 

a) Kecsegén: Liliom, Kamilla, Liget utca.  
b) Fornádon: Pipacs, Rózsa, Ifjúság, Százszorszép utca.  
c) Fornád puszta 
d) Kecsege puszta. 

2. § 
A rendelet célja 

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja:  
a) szociális alapellátások színvonalának javítása, jobb életminőség eléréséhez segítségadás,  
c) a város intézményhiányából eredő települési hátrányok enyhítése,  
d) biztosítani a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények 
kielégítését,  
e) a településen lakó családok életfeltételeinek javítása,  
f) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása.  

3. § 
A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok 

 
(1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:  
a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,  
b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,  
c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.  
(2) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások  körébe tartozó 
alapfeladatok:  
a) étkeztetésben való közreműködés,  
b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,  
c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,  
d) közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben, 
e) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,  
f) óvodáskorú gyermekek szállítása.  
(3) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó 
kiegészítő feladatok:  
a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, 
b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,  
c) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.  



(4) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett 
szolgáltatások:  
a) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,  
b) anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei részére.  
(5) A tanyagondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A 
többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.  
(6) A tanyagondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatokat részletesen a Tanyagondnoki szolgáltatás 
szakmai programja, valamint a tanyagondnok munkaköri leírása tartalmazza.  
 

4. § 
Étkeztetés 

 
(1) Az étkeztetésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat a szociális étkeztetés keretében 
munkanapokon biztosítja a szállítást: 

a) az étel házhoz szállításával, vagy 
b) az ellátott étkezési helyre, illetve onnan otthonába szállításával. 

(2) Az ellátott a szociális étkeztetés valamint a szállítás díjaként, Tamási Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 9/2011. (IV. 01.) számú rendelet (továbbiakban Ször.) alapján megállapított térítési 
díjat köteles fizetni. 
(3) Az étkeztetésben való közreműködés a tanyagondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat. A 
tanyagondnoki szolgáltatásért külön térítési díjat nem kell fizetni.  
(4) Az étel szállítása ételhordóban történik, a csere ételhordót az étkezést igénybe vevőnek kell biztosítania.  
(3) A feladatellátás az alábbiak szerint történik:  

− ételhordós ebédszállítással, oly módon, hogy az ételt 14.30 óráig kell az igénylő otthonába szállítani 
és a csere ételhordót elvinni, kivételt képez ez alól az időjárási körülmények - hóvihar, zivatar, 
folyamatos esőzés - következtében bekövetkező menetidő növekedés. 

 
5. § 

Házi segítségnyújtás 
 

(1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja az alábbiakat:  
- a házi gondozónak az ellátotthoz történő oda-és visszaszállítását,  
- alapvető élelmiszerek bevásárlása, gyógyszer kiváltása.  
(2) Az ellátott a házi segítségnyújtás díjaként a Ször.-ben megállapított térítési díjat köteles fizetni.  
(3) A házi segítségnyújtásban való közreműködés a tanyagondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó 
feladat. A tanyagondnoki szolgáltatásért külön térítési díjat nem kell fizetni.  
 

6. § 
Betegek háziorvoshoz, egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítása 

gyógyszerkiváltás 
 
(1) A betegek háziorvosi rendelőbe, egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az érintett 
személy településről intézményig szállítását és hazaszállítását jelenti. 
(2) A szállítás teljesítésekor figyelembe kell venni: 
a) az igénylő egészségügyi állapotát, 
b) a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegű stb.) 
c) az igénylő és családja szociális helyzetét. 
(3) Az egészségügyi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint 
ki kell kérni a háziorvos, a házi gondozó véleményét, szükség esetén környezettanulmányt kell végezni. 
 
(4) A szolgáltatás biztosítása magába foglalja az (1) bekezdésen túl a gyógyszerkiváltást és a gyógyászati 
segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítását.  
(5) A szállítási szolgáltatás térítésmentes. 
 
 
 



 
 

7. § 
Óvodások oktatási, nevelési intézménybe szállítása 

 
(1) Az óvodások szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani az önkormányzat közigazgatási 
területének külterületi és az egyéb belterületi lakott helyén élő gyermekek (2) bekezdésben meghatározott 
intézménybe szállítását és hazaszállítását. 
(2) Az óvodai nevelést, ellátó intézmény a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde. 
 (3) A szállítási szolgáltatás térítésmentes. 

8. § 
Önkormányzati és egyéb települési rendezvényre szállítás 

 
(1) Az önkormányzati, és egyéb települési rendezvényre szállítás az önkormányzat által olyan 
közzétett és meghirdetett rendezvényre vonatkozó közigazgatási területet érintő szállítási feladatot jelent, 
ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat tanyagondnoki szolgálat keretében való megoldását 
is. 
(2) A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a jegyző, a polgármester 
vagy az azzal megbízott személy irányításának megfelelően kell ellátni. 
(3) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között: 
a) képviselő-testületi ülés, 
b) közmeghallgatás, 
c) egyéb lakossági fórum, 
d) önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények. 
(4) A feladatellátás a polgármester vagy a jegyző intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli 
szolgáltatás. 

9. § 
Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában 

 
Az Szt. és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
meghatározott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéhez történő személyszállítás során a 
tanyagondnoki szolgálat térítésmentesen biztosítja, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat által 
nyújtott szolgáltatások az érintettek által igénybe vehetőek legyenek, a segítségre szoruló személyeknek a 
szolgálat székhelyére való egyéni vagy csoportos szállításával, a családsegítő, illetve gyermekjóléti szolgálat 
munkatársának a segítségére szoruló személy lakóhelyére történő szállításával, valamint az intézmény és a 
lakosság között információs szolgáltatás és kapcsolattartás biztosításával.  

10. §  
A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere 

 
(1) A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége kérelem benyújtása 
alapján nyílik meg. A kérelmeket a tanyagondnokhoz kell benyújtani, aki ezt követően haladéktalanul dönt.  
(2) A szállítási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeket a függelék szerinti igénylőlapon kell 
bejelenteni.  
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az előre 
bejelentett és idő közben felmerült igények ismeretében - a tanyagondnok feladata és felelőssége.  
(4) A tanyagondnoki szolgáltatás megszűnik:  
a) kérelmező halálával,  
b) kérelmező lemondása által,  
c) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá.  
 

11. § 
A tanyagondnoki szolgálat ellátása 

 
(1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok a szolgálat  rendelkezésére 
álló gépjármű segítségével látja el, mely érvényes műszaki vizsgával, kötelező felelősség- és CASCO 
biztosítással rendelkezik. A gépjármű üzemképes állapotáért a tanyagondnok a felelős.  



(2) A tanyagondnok vezetni köteles a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működési feltételekről szóló 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendelet 8. melléklete szerinti 
tevékenység naplót. A tevékenységnaplót a szolgáltatást igénybevevőnek nem kell aláírnia. Az adott napi 
teljesítés igazolására a polgármester jogosult.  
(4) A tanyagondnok a munkaköri leírásban írtak szerint, valamint a polgármester utasításának megfelelően 
látja el a tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatokat.  
(5) A tanyagondnokot szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell, a 
helyettesítő személyről a polgármester gondoskodik.  
(6) A tanyagondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követő év március 31. napjáig köteles beszámolni a 
képviselő-testületnek. 
 

12. § 
Záró rendelkezések 

 
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
  Porga Ferenc      Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester      jegyző 
 
 
Kihirdetve: Tamási, 2015. április 30. napján. 
 
       Gulyásné dr. Könye Katalin 
          jegyző 
 
Függelék  

GÉPJÁRMŰ IGÉNYLÉS 
 

Az igénylő neve: ___________________________________________________  

Az igénylő címe: ___________________________________________________  

Igénylés időtartama:  _____ év _________ hó _____ nap ______ óra ______ perctől  

_____ év _________ hó _____ nap ______ óra _______ percig  

Indulás helye: __________________________________________________________  

Útvonal: ______________________________________________________________  

Az utazás célja: ________________________________________________________  

A gépjárművel utaznak: _________________________________________________  

 

Dátum: 

igénylő aláírása  

A fenti időpontra kérelmező részére a gépjárművet (megfelelő aláhúzandó)  

 

BIZTOSÍTOM    NEM BIZTOSÍTOM  

Dátum:  

 

        aláírás     

  

 


