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A 2012. évben végzett tanyagondnoki szolgálat részét képezte a bokortanyákon élők és a 

tanyaközpontokban lakók szociális megsegítése.  

 

I.A tanyagondnoki szolgálat célja, feladata 

 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a Kétpó községben élők életfeltételeinek javítása, a 

közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a 

település szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés,valamint a jobb életminőség 

elérése. 

 

A mindennapos feladatok részét képezte a munkakezdés előtt a tanyagondnoki autó műszaki 

átvizsgálása. Majd a külterületeken lakó iskolás és óvodás gyermekek tanintézményekbe való 

szállítása. Kétpó község illetékességi területéről 3 gyermek, Kuncsorba területéről 13 

gyermek rendszeres szállítása történt.  

 

A gyermekek megérkezése után a Polgármester Úrral történt egyeztetés után a következő 

feladatok kerültek ellátásra: 

 

 betegszállítás a körzeti rendelőbe, valamint a környékbeli szakrendelésekre 

 igény esetén kórházba szállítás, valamint hazaszállítás is a feladatok közé tartozik. 

 a külterületi lakosoknak gyógyszer és élelmiszer beszerzés, esetenként takarmány   

beszerzése, gázpalack csere, stb., 

 levelek, hírdetmények, szórólapok kihordása, kézbesítése, 

 a külterületen lévő ivóvizet szolgáltató kutak szivattyújának ellenőrzése, karbantartása, 

 az egészségre nevelés részét képezve a sportolók edzésre, versenyre szállítása, akár 

hétvégén is, 

 valamint az iskolás gyermekek vetélkedőre, kiállításra, színházba, kirándulásra történő 

szállítása, 

 a Kétpó község lakosai részére nyújtandó adományok a községbe történő szállítása, és 

az adományok kiosztása 

 a lakosok kérése alapján családi összejövetelekre szállítás, 

 a helyi nyugdíjasok szállítása, kirándulásokra, nyári üdülésekre, rendezvényekre 

 a külterületi lakosoknak, akár meghatalmazással is ügyintézés folytatása, például a 

helyi önkormányzatnál, az orvosnál, vagy a mezőtúri Polgármesteri Hivatalban. 

 postai küldemények átvétele, kiszállítása a külterületen élőknek, 

 a téli rendkívüli időjárás idején rendszerességgel felkereste a külterületi lakosokat 

 

 a védőnői szolgálat segítése. 

 



A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes. 

 

A tanyagondnoki szolgálat feladata: 

 a kistelepülési önkormányzat társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat 

visszaszorítása 

 az önkormányzat települési hátrányainak csökkentése 

 a településen élők számára az életfeltételek javítása 

 a településen élők számára a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése 

 az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és 

működtetésének elősegítése 

 

A 2011-es népszámlálás alapján, sajnos jelentősen megfogyatkozott a külterületen élők 

száma. 

Ez köszönhető a népességi elöregedésének és sajnos a fiatalok elköltözésének, akik a tanyák 

helyett a nagyvárosokban remélik a megélhetésüket. A 2001. népszámlálás alkalmával 202 fő 

volt a külterületi lakosok lélekszáma, ma már sajnos csak 152 fő lakik a külterületi 

tanyavilágban.  

 

A tanyagondnoki szolgálaton belül évente megrendezésre kerülnek képzések és szakmai 

tanyagondnoki találkozók, amelyeken folyamatosan tanyagondnokunk részt vesz.  

 

Kérném a Tisztelt Képviselő Testületet a tanyagondnoki beszámoló szíves tudomásul vételére 

és elfogadására. 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2013. (      )számú határozata 

 

 

Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2012.évi munkájáról 
 

Kétpó Községi Képviselőtestülete a tanyagondnoki szolgáltatás 2012. évi működéséről szóló 

beszámolót áttekintette és az anyagot a melléklet szerint elfogadja.  

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

 

Kelt: Kétpó, 2013. október 28.    
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                   polgármester 

 


