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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2012.(VI.08.) számú önkormányzati rendelete
a tanyagondnoki szolgáltatásról
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 60 §.a alapján, valamint az 1/2000.(I.17.) SZCSM 39. §.-a alapján a tanyagondnoki szolgáltatásról
a következő rendeletet alkotta:
1. §.
A rendelet célja, hatálya
(1) A rendelet célja:
a.) A szociális alapellátások bővítése,
b.) a tanyás települési hátrányok csökkentése, a közszolgáltatáshoz való hozzájutás
elősegítése, az életfeltételek javítása,
c.) A település, elsősorban a külterületen élő lakosok számára az alapvető szükségletek
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,
d.) a közösség fejlesztése, a civilszféra erősítése, jobb életminőség biztosítása, elsősorban a
tanyán élőknek.
(2) A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség közigazgatási területén, - életvitelszerűen
(állandó és ideiglenes jelleggel) lakó és tartózkodó személyekre - terjed ki. A tanyagondnoki
szolgáltatás feladatait Lakitelek Nagyközség közigazgatási területén látja el.
2. §.
Tanyagondnoki szolgáltatás feladatai
(1) A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó
alapfeladatai:
a) a közreműködés
aa) az étkeztetésben,
ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
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,így
ca) az óvodába, iskolába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
(2) A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó
feladatai a lakossági szolgáltatások, így
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése,
segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottakon
kívüli
egyéb
alapszolgáltatások
biztosításában
való
közreműködés.
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás során az Önkormányzati feladatok megoldását segítő,
közvetett szolgáltatásnak minősül:
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a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
(4) A tanyagondnoki szolgálat köteles segíteni a Polgármesteri Hivatal munkáját.
3. §.
A tanyagondnoki körzetek.
(1) A Lakitelek Nagyközség közigazgatási területén két tanyagondnoki körzet kerül
kialakításra:
I. körzet: Felsőalpár 1-91, Kisalpár 1-120, Szikra 1-7. (305 fő)
II. körzet: Szikra 55-205, Szikra 228-348, Szikra 207-225 (Kapásfalu) (249 fő)
(2) A tanyagondnoki szolgálat feladatait a Gondozási Központ keretén belül látja el, mely
intézmény keretén belül a tanyagondnoki szolgálat önálló szakmai egységként működik.
A Gondozási Központ alapító okirata tartalmazza a tanyagondnoki szolgálat feladatainak
ellátását.
(3)1 Lakitelek közigazgatási területén a tanyagondnoki szolgáltatást két tanyagondnok látja
el. A tanyagondnokok felett a munkáltatói jogokat a Gondozási Központ vezetője gyakorolja.
(4) Tanyagondnok munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás
kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett, a munkakör betöltéséhez szükséges
tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától
számított 2 éven belül elvégzi.
4. §.
A tanyagondnoki szolgálat működése
(1)
A tanyagondnoki szolgálat önálló, részletes szakmai programmal, szervezeti és
működési szabályzattal rendelkezik, mely a Gondozási Központ szakmai programjához,
szervezeti és működési szabályzatához kapcsolódik.
(2)
A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
(3)
A tanyagondnokok tevékenységüket tevékenységnaplóban kötelesek dokumentálni.
(4)
Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat ellátásához körzetenként 1 db
gépjárművet biztosít. A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítással és CASCO
biztosítással rendelkeznek. A gépjárművek üzemképes állapotban tartásáért a
tanyagondnokok felelősek. A gépjárművek üzemeltetésére külön szabályzat vonatkozik.
5. §.
A tanyagondnoki szolgálat igénybevételi rendszere
(1)
A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele szóbeli és írásbeli kérelemre illetve az adott
intézmény vezetőjének jelzése alapján történik. Az igényeket a tanyagondnokoknál vagy a
Gondozási Központ vezetőjénél jelezhetik. A kérelem elutasítása esetén köteles az erről
szóló döntést a Gondozási Központ vezetője indokolással ellátva, írásba foglalni.
(2)
A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele jövedelmi viszonyok vizsgálatától
függetlenül történik.
(3)
A tanyagondnoki szolgáltatás iránti igények kielégítésének lehetőségéről és módjáról
a tanyagondnok önállóan dönt, a 2. §.-ban felsorolt feladatok rangsora és a racionális
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munkaszervezés szempontjainak figyelembevételével. Döntése ellen a jogosultak panasszal
a Gondozási Központ vezetőjénél élhetnek.
6. §.
Záró rendelkezések
A rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.

Lakitelek, 2012. június 7.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

