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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 62/2015. (IV. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 23/2015. (II. 25.), valamint a 35; a 37.; a 
43.;  a 45.; a 46.; a 48.; az 50.; az 51.; az 52.; az 54. és az 56/2015. (III. 25.) számú lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját 
elfogadja.   
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 63/2015. (IV. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján megtárgyalta az önkormányzat „HELYI 
ERŐFORRÁSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN” elnevezésű 2014-2019. évekre vonatkozó 
gazdasági programját és azt elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2019. szeptember 30. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 64/2015. (IV. 29.) számú határozata: 
 
1) Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 47/2014. (IV.30.)  sz. határozata 

végrehajtásaként megtárgyalta a sportegyesületek tevékenységéről és a 2014. évi 
támogatás felhasználásáról szóló egyesületi tájékoztatókat és azokat  tudomásul veszi. 

2015. április 30.              VI. évfolyam 4. szám 
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2) A képviselő-testület a sportegyesületek támogatására a 2015. évi költségvetésében 

meghatározott támogatási összeget (3.800 e Ft) az általános tartalék terhére 1.300 e Ft-
tal megemeli. 

 
3) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 10.§ és 13. § -ában biztosított hatáskörében eljárva és figyelemmel 
a látványsportok társasági adóból elnyerhető támogatási lehetőségeire a városi 
sportegyesületek működését 2015. évben az alábbi összegekkel támogatja, amelynek 
legalább 50 %-át utánpótlás nevelésre kell fordítani :     
      ezer Ft 

  - Tamási Kerékpáros Club       600  
  - Tamási MTB Sport Club       600 
  - Tamási Koppány Sportegyesület                 600    
  - Tamási Omega Atlétika Club       1.000  
  - Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület      350  
  - Tamási Szabadidő és Sport Egyesület              1.350 
       Összesen:     4.500               
     

A látvány-csapatsportágakat folytató tamási sportegyesületek (kézilabda, labdarúgás, 
kosárlabda) nem részesülnek az önkormányzati keret terhére támogatásban. 
A támogatási összegek folyósításánál lehetőség szerint törekedni kell az időarányos, 
folyamatos felhasználás feltételeinek biztosítására.  

  
4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3) pontban foglaltaknak 

megfelelően elkészített támogatási szerződéseket aláírja. 
 
5) A képviselő-testület a 3) pontban meghatározott támogatási összegeken felül 400 e Ft-

ot ún. eredményességi alapként elkülönít a sportegyesületek részére, melynek 
felhasználásáról a sportegyesületek javaslata alapján 2015. év október 31-ig dönt. 

 
6) A képviselő-testület az alakulóban lévő Fehérszarvas Judó és Sambo Egyesület részére 

méltányosságból 200 e Ft támogatást állapít meg, a támogatási szerződés megkötésének 
feltétele az egyesület bejegyzésének igazolása. 

    
7) A képviselő-testület felhívja a támogatott sportegyesületek vezetőit, hogy 

tevékenységükről és a támogatás felhasználásáról 2016. március 31-ig tájékoztassák a 
képviselő-testületet. 

 
8) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
szóló nyilatkozatot a támogatott szervezetek képviselőinek legkésőbb a támogatási 
szerződés megkötésekor meg kell tenniük. 

 
 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: a polgármester és az érintett sportegyesületek vezetői. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 65/2015. (IV. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1) a 14/2008. (V. 5.) számú önkormányzati rendelete alapján az alábbi szervezeteket 
részesíti támogatásban: 
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 Rászoruló Gyermekekért Alapítvány (az alapítvány 
céljainak segítéséhez, azaz rászoruló, önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetű tanulók támogatásához): 

300 ezer Ft 

 Tamási Polgárőr Egyesület (Üzemeltetési és fenntartási 
költségekre, eszközvásárláshoz,irodaszerek, technikai fejl.,oktatási 
programok költségeire): 

 
 
450 ezer Ft 

 Tamási Nyugdíjasok Egyesülete (Az idős emberek 
életminőségén való változtatás, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében 
értékes programok szervezése (színházbérlet, kirándulás, sportnap,Idősek 
világnapja,karácsony,kirándulás, óvódások tám.): 

 
 
 
 
150 ezer Ft 

 Tamási Caritas Egyesület (Rászoruló gyermekek részére téli 
ruhanemű vásárlása(50 pár csizma, 20 db télikabát)): 

 
300 ezer Ft 

 Ifjú Muzsikusokért Alapítvány (Művészeti iskola zenei 
csoportjai működési feltételeinek javítása (zongora hangolás, hangszerek 
beszerzése, hangszerjavítás,internet): 

 
 
350 ezer Ft 

 „A Város Idős Lakosságáért” Alapítvány (Szociális 
Integrációs Központ(Rákóczi u.1) udvarának parkosítása) 

 
100 ezer Ft 

 Látássérültek Esélyegyenlőségéért Alapítvány (Látássérült 
fiatalok iskolakezdési támogatása, "Töltsünk meg minden hónapban egy 
éléskamrát" program): 

 
 
200 ezer Ft 

 Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány 
(Pántlika néptánc együttes szakmai fejlődésének elősegítése nyári néptánc 
tábor szervezésével (oktatók díja, viselet)):  

 
 
200 ezer Ft 

 „Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tamási Csoport 
(2015. évben tervezett  fórum jellegű előadások, programok költségeire): 

 
 
300 ezer Ft 

 Magyar Vöröskereszt Tamási Városi-területi Szervezete 
(Véradók elismerésére (ajándék,oklevél)): 

 
150 ezer Ft 

 Tamási Kerékpáros Alapítvány (Tamási Kupa 2015 amatőr 
gyermek 6 fordulós kerékpárverseny megrendezéséhez): 

 
100 ezer Ft 

 A Tamási Pro Cultura Humana Vegyeskórusért Alapítvány 
(Vegyeskar részére formaruha, a valdagnoi kórus vendéglátásához 
kapcsolódó utazási költségek) 

 
100 ezer Ft 

 „Iskola a Fenyves Alján” Alapítvány (Kirándulás német 
nemzetiségi baranyai tájházakhoz 20 fő részvételével (utiktg, étkezés):  

 
150 ezer Ft 

 Tamási Fúvószenekarért Alapítvány (Stollbergi Fesztiválon 
részvétel(autóbusz ktg.,biztosítás), kotta-,hangszerkellék vásárlás): 

 
650 ezer Ft 

 Óvodásainkért Alapítvány: (A természet  ölelésében-
ökoturisztikai nevelés az ártéren - 11 óvodás csoport kirándulása a 
Gemenci erdőbe): 

 
200 ezer Ft 

 Tamási Nyugdíjas Rendőr Egyesület (Tamási város külföldi 
testvérvárosi kapcsolatainak erősítése, a külföldi nyugdíjas rendőr 
egyesületeken keresztül, utazási ktg): 

 
180 ezer Ft 

 Tamási Fúvós Egylet (Ünnepi koncert meghívott 
zenekarokkal Tamási 700 éves alapítása alkalmából, vendégzenakarok úti- 
és szállásktg-eire): 

 
400 ezer Ft 

 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 28. sz. 
Helyi Csoportja Pacsmagi erdei iskola szállás javítása- ágynemű és 
huzatcsere):  

 
200 ezer Ft 

 Tamási Helytörténeti Alapítvány (Helytörténeti 
tanulmánykötet kiadása a város 700 éves évfordulójára): 

533 ezer Ft 

 Tehetségért és Képességfejlesztésért Alapítvány  
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(Természettudományos tantárgyak népszerűsítése a tanulók körében -
digitális mikroszkópkészlet, anatómiai csontváz vásárlása, mobil 
planetárium előadásai): 

100 ezer Ft 

 Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Waldorf 
alapítványi óvoda fűtéskorszerűsítése): 

150 ezer Ft 

 Tamási Autós Egyesület (6. Tuning  és Veterán Autó 
Találkozó Tamásiban): 

150 ezer Ft 

 Varázslat Közhasznú Egyesület (Varázslatos tábor 2015 - 
10 napos tábor Köveskálon, javarészt hátrányos helyzetű fiatalok 
részvételével): 

50 ezer Ft 

 Zöld Hangya Környezet és Természetvédő Egyesület 
(Újrahasznosítás a hétköznapokban - lakosság bevonásával rendezvények, 
megmozdulások szervezése): 

100 ezer Ft 

 Tamási Romákért Civil Egyesület (Napközis tábor 
Rácvölgyön 2015.(étkeztetés,belépők, utiktg.) 

100 ezer Ft 

 Tamási Gimnáziumért Alapítvány (Tanulmányi támogatás 
tamási lakóhelyű diákoknak): 

1 500 ezer Ft 

 Tamási Szakképzéséért Alapítvány (Hátrányos helyzetű 
szakképző iskolai tanulók nem kötelező iskolai és egyéb kulturális 
rendezvényeken,kirándulásokon és versenyeken való részvételének 
támogatása): 

1 500 ezer Ft 

          Összesen: 8 483 ezer Ft 
 

2) A 2015. évi költségvetésben rendelkezésre álló keret 6.500 ezer Ft, melyet az általános 
tartalék terhére 1.983 ezer Ft-tal megemel a képviselő-testület 
A támogatások kifizetése utólagos, az elszámolás(ok) benyújtását – melyek végső határideje 
2015. október 31. – követően történik. 
3) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen, illetve az elszámolásra 2015. október 31. 
Felelős:  a polgármester és az érintett civil szervezetek vezetői 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 66/2015. (IV. 29.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1.      támogatja a DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet, mint a DÁM Önkormányzati Társulás 
által létrehozni kívánt költségvetési szerv létrehozására vonatkozó javaslatot, 

  
2.      a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet alapító 

okiratát, és ezzel egyidejűleg a székhelyhivatal létszámát 2 fővel csökkenti,  
3.      elfogadja a DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának azon módosítását, 

miszerint a megállapodás az alábbi pontokkal egészül ki:  
„3.5. Gazdálkodási feladatok ellátása 
A Társulás által - a 6.2. és a 6.3. pontban szereplő - fenntartott intézmények pénzügyi-

gazdasági feladatait a 6.4. szám alatti költségvetési szerven keresztül végzi.  
  
6.4. DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet (7090 Tamási, Nyírfasor 15.)  
ellátási területe: a 6.2. és a 6.3. pont alatti intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása 

az ott megjelölt településekre vonatkozóan.” 
  
4.      felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. és 3. pontban foglalt dokumentumot aláírja, 
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5.      felkéri a jegyzőt, hogy a létszámcsökkentést a 2015. évi költségvetésen annak soron 
következő módosításakor vezesse át.  

 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 67/2015. (IV. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi önkormányzati 
közbeszerzésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 68/2015. (IV. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 3. § (3) 
bekezdése értelmében akként dönt, hogy 2015. december 31- napjával a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatással felhagy,  

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos megállapodást a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
aláírja.  

 
 
Határidő:  Szekszárd Megyei Jogú Város értesítésére július 31., 2. pont esetében 2015. 

december 31. 
Felelős:  polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 69/2015. (IV. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. dönt arról, hogy a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 
létszámát egy fővel csökkenti, míg a Városi Művelődési Központ létszámát 1 fővel 
megemeli; 

2. felkéri az intézményvezetőt, hogy a szükséges munkáltatói intézkedésről (áthelyezés) 
intézkedjen; 

3. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés intézményeket érintő módosítását 
terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 2. pont esetében: 2015. április 30. 

   3. pont esetében: 2015. június 30. 
Felelős: 2. pont esetében: az intézményvezető 

3.pont esetében: a polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 70/2015. (IV. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester DÁM 
Önkormányzati Társulásban a 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját, s azt 
elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 71/2015. (IV. 29.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új 
gépjármű beszerzésére benyújtandó pályázattal kapcsolatos előterjesztést és akként dönt, 
hogy  
1. a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu –és tanyagondnoki szolgáltatás 

ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzésére nyújt be pályázatot a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz mikro- és kisbusz beszerzésére kevesebb, mint 8.000.000,- 
Ft értékben, 

2. az ezzel kapcsolatos önrészt (áfa összege) vállalja a 2015. évi költségvetése terhére, 
3. felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2015. május 04. 

Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 72/2015. (IV. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. örvény 4. § (2) bek. d) pontjában 
hivatkozott feladatának ellátása érdekében a települési folyékony hulladék 
összegyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési szolgáltatás elvégzésére 
pályázatot ír ki a mellékelt tartalommal. 

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás www.tamasi.hu 
internetes oldalon, a Tamási Táj önkormányzati újságban valamint a Tolnai Népújság 
c. lapban való megjelentetéséről. 

 
Határidő: értelemszerű, a 2. pont esetében 15 nap 
Felelős: polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

11/2015. (IV. 30.)  
önkormányzati rendelete 

a városi címer és zászló alkotásáról és használatáról  szóló 10/1991. (VIII. 26.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) 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. (XI. 28.) 
számú önkormányzati rendelet 38.§ b) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a 
következőket rendeli el: 

 
1.§ 

A városi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 10/1991. (VIII. 26.) számú 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel: 
 
„(3) A városi címert és színkódját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.” 

 
2.§ 

Az Ör. 3. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő lép: 
 
„f) önkormányzat vállalatainak, intézményeinek, helyi sportegyesületeknek és civil szervezeteknek az 
emblémájaként.” 

 
3. § 

Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 

               
                Porga Ferenc                                                         Gulyásné dr. Könye Katalin 
                 polgármester                                                                         jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: Tamási, 2015. április 30. napján. 
       Gulyásné dr. Könye Katalin 
         jegyző 
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1. melléklet a 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 
 
„1. melléklet a 10/1991. (VIII. 26.) számú önkormányzati rendelethez: 
 
A városi címer és színkódja: 
 

 
 

 

Zöld (C 100 %, M 35%, Y 89 %, K 32%) (P349C) 

Piros (C 10 %, M 99%, Y 100 %, K 3%) (P485C)„  

 
 

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. §  
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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 
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(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. § 
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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.  
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(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    

   

 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 
19/2014. (XI 28.) számú rendelet 31. § (3) bekezdése 

alapján. 
Kiadja: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 

 


