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Képviselő-testület ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-a tanyagondnoki 

szolgáltatást a szociális alapellátások között szabályozza. A tanyagondnoki  

szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, 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. A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és  

legfeljebb négyszáz lakosságszámú külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. 

A törvény 60. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a Képviselő testület megalkotta a  

tanyagondnoki szolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét, mely a szolgáltatás nyújtásának konkrét 

szabályait tartalmazza. 

További részletszabályokat tartalmaznak az egyes miniszteri rendeletek, mint például az 

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények  

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, vagy a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a  

személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

Jogszabály írja elő azt is, hogy a tanyagondnok évente köteles beszámolni a fenntartónak.  

Ezen beszámolási kötelezettségemnek ezúton kívánok eleget tennI. 

 

A 2014. 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 az  iskolás gyermekek tanintézményekbe való szállítása. Kuncsorba területéről 

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,gyermekjóléti szolgálat,családsegítő 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 

 

Kérném a Tisztelt Képviselő Testületet a tanyagondnoki beszámoló szíves tudomásul vételére és 

elfogadására. 

 

 

 

Kétpó,201.09.18. 

       Bakondi Ádám 

       tanyagondnok 


