
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  

10/2010.(VII.09.) rendelet 

 

a tanyagondnoki szolgálatról 8/2009.(IV.17.) Önkormányzati rendelet módosítására és 

egységes szerkezetbe foglalására 

 

 

Kétpó község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990.évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján , figyelemmel a 

szociális igazgatásról szóló és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. tv. 

60.§ (4) bekezdésében foglaltakra a tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási 

feladatok körét, valamint a tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat és 

azok mértékét a következők szerint rendeli el: 

 

1. rész 

 

A rendelet célja, hatálya 

1.§ 

 (1)A rendelet célja, hogy a tanyagondnoki szolgálat szabályozott keretek között: 

 

 A település külterületén élő lakók számára intézmény hiányból eredő hátrány 

enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása 

 A külterületen élő, arra rászorult személyek szállítási problémáját megoldja,  

 A külterületen élő lakosságot érintő információk összegyűjtése, és továbbításának 

biztosítása 

 A szociális alapellátások, a települési funkciók bővítése 

 Közösség fejlesztése, jobb életminőség biztosítása a tanyán élőknek 

 

(2)A rendelet hatálya kiterjed Kétpó község közigazgatási területének külterületén 

életvitelszerűen tartózkodó:  

 

 magyar állampolgárokra,  

 

 letelepedéssel rendelkező személyekre,  

 

 

 a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre 

 

2.rész 

 

A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok 

 

Közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatnak minősülő 

feladatok 

2.§ 

(1) Közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatnak minősülő feladatok 



a) közreműködés az étkeztetésben, a közösségi és szociális információk 

szolgáltatásában, 

b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,  

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így az óvodába, iskolába 

szállítás, az egyéb gyermekszállítás 

Étkezésben való közreműködés 

3.§  

Az étkeztetésben való közreműködés a tanyagondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó 

feladat. 

 

 

A közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés 

 

4.§  

(1) A közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés során a 

tanyagondnoki szolgálat az ellátott kérésére tájékoztatást nyújt 

 a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással 

kapcsolatban 

 helyben igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátások, ill. a személyes  

gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások köréről, feltételeiről  

(2) A közösségi és szociális információk szolgáltatáshoz kapcsolódó tanyagondnoki   

szolgáltatás térítésmentes. 

(3) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező. 

 

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása 

5.§ 

(1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása során a tanyagondnoki szolgálat 

ellátja 

 a háziorvosi rendelésre szállítás,  

 az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,  



 a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása 

(2) A betegek háziorvosi rendelőbe, ill. egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az 

érintett személy településről intézményig, ill. onnan lakóhelyre szállítását jelenti. 

(3) Az (2) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a tanyagondnok csak a polgármester által 

kapott felhatalmazás alapján kell teljesíteni. 

(4) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni az igénylő egészségi állapotát, a 

kezelés jellegét(szükséges, ajánlott),az igénylő és családja szociális helyzetét. 

(5) A szállítási szolgáltatás térítésmentes. 

(6) A gyógyszerkiváltást és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása a 

rászoruló személy számára a gyógyszer kiváltásával a gyógyászati segédeszközök 

beszerzésével, ill. azok házhozszállításával történik. 

A gyógyszerkiváltás történhet vény átadásával a tanyagondnoknak ill. az orvosi rendelés 

alkalmával az orvosnál hagyott vények alapján. 

A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközök beszerzése térítésmentes. 

 

Az óvodáskorú, iskoláskorú gyerekek szállítása 

6.§ 

(1) A tanyagondnoki szolgálat egyéb szállítási feladatot a polgármester engedélye alapján 

végezhet. 

Közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek 

7.§ 

(1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás 

kiegészítő feladatai 

      a) a közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, 

b)Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 

c)Az egyéb lakossági szolgáltatásokban való közreműködés, ill. az alapfeladatokban 

meghatározottakon kívül egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés  

A közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése 

8.§ 



(1)A tanyagondnoki szolgálat feladata az önkormányzati rendezvények(közösségi,   

művelődési, sport és szabadidős tevékenységek) szervezésében, lebonyolításában való 

részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester 

irányításának megfelelően kell ellátni. 

(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között: 

 képviselő -testületi ülés 

 közmeghallgatás, 

 falugyűlés, 

 egyéb lakossági fórum, 

 Önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények: 

 falunap, 

 gyermeknap, 

 idősek napja stb. 

 

(3) Az Önkormányzat által szervezett rendezvények szervezésében, lebonyolításában való  

 részvétel a tanyagondnok számára a következő feladatokat jelentheti: 

 

- a rendezvény helyszínének berendezésével kapcsolatos feladatok ellátása, 

- rendezvényekhez kapcsolódó szállítási feladatok (eszközök, személyek szállítása), 

- a rendezvény meghívottjainak szállítása, 

- a felmerült problémák kezelése, hárítása 

- a rendezvény utáni takarítási feladatokban való részvétel stb. 

 

Sport tevékenységen belüli feladata a tanyagondnoknak a helyi labdarúgó csapat szállítása. 

 

(4) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező , térítés nélküli szolgáltatás. 

 

Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 

 

9. §  

 

(1) A tanyagondnoki szolgálat feladata segítséget nyújtani a rászorulóknak hivatalos ügyeik 

intézésében, így 

- az Önkormányzathoz benyújtott kérelmekkel kapcsolatban, 

- a különböző ellátások igényléséhez szükséges iratok beszerzésében stb. 

 

(2) A tanyagondnoki szolgálat meghallgatja a lakosság igényeit, majd az információkat 

továbbítja az Önkormányzat felé. 

 

(3) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező , térítés nélküli szolgáltatás. 

 

 

 

Az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az alapfeladatokban meghatározottakon 

kívül egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés 

 

10. §  

 



(1) A tanyagondnoki szolgálat biztosítja az Önkormányzat szociális rendelete alapján 

megállapított egyéb alapellátások biztosításában való közreműködést. 

 

(2) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező , térítés nélküli szolgáltatás. 

 

 

A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó 

az önkormányzati feladatokat segítő , közvetett szolgáltatások 

 

11. §  

 

A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó az önkormányzati feladatokat segítő, közvetett 

szolgáltatások  

a) Az ételszállítás önkormányzati intézménybe 

b) az Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 

c) a tanyagondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 

 

Ételszállítás az önkormányzati intézménybe 

 

 

 

 

12. §  

 

(1) Ebédkihordás az önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézménybe. 

 

Az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére 

 

13. § 

 

(1) A tanyagondnoki szolgálat önkormányzati információkat szolgáltat a lakosság részére. Így 

tájékoztatást nyújt különösen  

- az Önkormányzat által szervezett programokról, 

- az önkormányzati gyűlés időpontjáról, 

- a lakosságot érintő információkról. 

 

(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált 

feladat ellátása a tanyagondnok számára kötelező. 

(3) A feladatellátásért a tanyagondnoki szolgálatnak térítés nem jár. 

 

 

A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok 

 

14. § 
 

A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok 

tartoznak: 



a) személyszállítási feladatok, 

b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok, 

e) egyéb, nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok. 

 

Személyszállítási feladatok 

 

15. § 

 

(1) A tanyagondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja: 

 

a) a családsegítő szolgálat igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat, 

b) a nappali ellátások igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat, 

c) kórházi, szociális otthoni stb. céljára történő szállítást, 

d) önkormányzati, illetve egyéb, települési rendezvényre történő szállítást 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok a tanyagondnok kötelező 

feladata. 

 

Családsegítő szolgálat igénybevételéhez kapcsolódó személyszállítás 

 

16. §  

 

(1) A családsegítésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja az 

Önkormányzat szociális ellátásról megállapított ellátást: 

- a családgondozó ellátotthoz való szállításával, és/vagy 

- az ellátott, illetve családja Családsegítő Szolgálatba, majd onnan településre történő 

szállításával. 

 

(2) A családsegítéshez kapcsolódó tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes. 

(3) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező. 

 

Nappali ellátást nyújtó intézménybe történő személyszállítás 

 

17. § 

 

(1) A rászorulók idősek napközi otthonába, egyéb nappali ellátást nyújtó szociális 

intézménybe szállítási feladata a rászorulók szállítását jelenti. 

(2) A szállítás térítésmentes. 

(3) A feladatellátás a tanyagondnok kötelező feladatai közé tartozik. 

 

 

Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás 

 

18. §  

 

(1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az Önkormányzat által 

olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó szállítási feladatot jelent, ahol a 

közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat a tanyagondnoki szolgálat keretében való 

megoldását is. 

 



A személyszállítás történhet: 

 

- meghatározott gyülekezőhelyről 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 esetében a 

tanyagondnoki szolgálat számára kötelező jellegű. 

 

Egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok 

 

19. §  

 

(1) A tanyagondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, a 2-18. §-ba nem tartozó feladatokat, 

ha azok ellátására a polgármester intézkedése kötelezi, és az nem ellentétes az e rendelet 1. §-

ában meghatározott céllal. 

(2)Az (1) bekezdés szerint ellátott feladatok a tanyagondnoki szolgálat számára kötelezőek és 

térítésmentesek. 

 

3. rész 

 

A  tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok 

rangsorolása 

 

20. § 

 

A tanyagondnoknak 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 azok a kötelező 

feladatok ellátását nem veszélyeztetik. 

 

21. §  

 

A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a tanyagondnok végzi a polgármester 

iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében - amennyiben rangsorolni kell - a 

polgármester dönt. 

 

 

4. rész 

 

 

A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere 

 

22.§  
 

A lakosok a szolgáltatás iránti igényeiket a tanyagondnoknál személyesen vagy telefonon 

illetve írásban jelezhetik. 



A tanyagondnok nyilvántartásba veszi az új igénybe vevőt. Ezután írásos megállapodást köt a 

rendszeres igénybe vevővel az igényelt szolgáltatások minőségétől függően határozott vagy 

határozatlan időre. A megállapodás kötelező tartalmi elmeit az Szt. 94/B §-a tartalmazza. 

 

23. §  

 

A tanyagondok a szolgáltatással kapcsolatos készpénzforgalmat a pénzkezelési szabályzatnak 

megfelelően bonyolítja le. 

 

 

A tanyagondnoki szolgálat ellátása 

 

24. §  

 

(1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok - a szolgálat 

rendelkezésre álló gépjármű segítségével - látja el. 

A tanyagondnoknak a feladatait a munkaköri leírásában, a szabályzatokban valamint a 

polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia. 

 

(2) A tanyagondnok a feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend 

szerinti időben köteles ellátni. 

 

(3) A tanyagondnoki szolgálatot a tanyagondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes 

távolmaradása esetében a munkaköri leírásában megjelölt személy helyettesíti. 

 

(4) A tanyagondnok az elvégzett munkáról évente beszámol a Képviselő-testületnek. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

25. § 

 

E rendelet alkalmazása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint - az itt meghatározott kiegészítésékkel 

együtt kell eljárni. 

 

26. §  

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programját e rendelet melléklete tartalmazza. 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a tanyagondnoki szolgálatról 

szóló 8/2009.(IV.17.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Boldog István sk.         Dr. Hajdú László sk. 

polgármester               jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 



 

Kétpó,2010. július 09. 

        Dr. Hajdú László 

                      jegyző 
 


