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ELŐTERJESZTÉS
Kétpó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016. szeptember 22-i ülésére
a Tanyagondnoki Szolgálat 2015.évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Tisztelt Képviselő-testület!
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 145/2015.(XII.16.) sz. önkormányzati
határozatával elfogadott éves munkaterv szerint a képviselő-testület tárgyalja a Tanyagondnoki
Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A Tanyagondnoki Szolgálat beszámolóját a 2015. évben végzett munkájáról elkészítette, mely az
előterjesztés mellékletét képezi. A beszámoló részletesen kitér a tanyagondok feladataira, annak
megvalósulására, az ellátottak számára, a szolgálat személyi és tárgyi feltételeire.
A beszámoló kitér arra, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 60. §-a szerinti tanyagondnoki szolgáltatást a szociális alapellátások célja mikéntvalósult
meg: a külterületi valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak
enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz
valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi
szintű szükségletek teljesítésének segítése.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.

Kétpó, 2016. szeptember 22.
Keresztes Péter Pál
polgármester
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Kétpó Község Önkormányzata
……/2016 (……...) képviselő-testületi határozata
a Tanyagondnoki Szolgálat 2015.évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
10. § (1) bekezdése szerint, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 60. § (3) - (6) bekezdéseiben foglaltakra – az alábbi határozatot hozza:
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben
Tanyagondnoki Szolgálat, Helyben

Kétpó, 2016. szeptember 22.
Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

