
 

Érsekhalma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 14./2018. (XII.11.) önkormányzati rendelete  

 tanyagondnoki szolgálatról 

 

 

Érsekhalma Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

 

 

A rendelet célja, alapelvei 

 

1.§ 

 

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

a) biztosítsa a külterületi és az egyéb belterületi lakott helyeken élők életkörülményeinek a 

javítását, 

b) a külterületek és az egyéb belterület lakói számára a településen hiányzó, az alapvető 

szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatásokhoz való 

hozzájutást elősegítse,  

c) a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja,  

d) biztosítsa a lakosságot érintő információk gyűjtését és továbbítását. 

 

A rendelet hatálya 

 

2.§ 

 

(1)A rendelet hatálya Érsekhalma község közigazgatási területének külterületi, bel- és egyéb 

belterületi lakott helyein életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki. 

(2) A képviselő-testület Érsekhalma község közigazgatási területét egy tanyagondnoki körzetre 

osztja. 

 

A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok 

 

3.§ 

 

(1) Közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok 

a) közreműködés 

aa) az étkezésben,  

ab) a házi segítségnyújtásban, 

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásban. 

 

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása keretében 

ba) a háziorvos rendelésre szállítás, 

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe való szállítás, 

bc) a gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása. 

 



c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása keretében 

ca) óvodába, iskolába szállítás, 

cb) egyéb gyermekszállítás. 

 

(2) Közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok 

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

b) az egyéni hivatali ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, 

c) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés. 

 

(3) Az önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatások: 

a) ételszállítás idősek részére, 

b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 

c) tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 

 

 

A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele, az ellátás megszűnése 

 

4.§ 

 

(1) A tanyagondnoki ellátások igénybevétele iránti eljárás az ügyfél kérelmére, vagy hivatalból 

indul. 

(2) A kérelmeket a tanyagondnoknál személyesen vagy írásban kell bejelenteni. Az igények 

ellátása fontossági sorrendben történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási 

feladatokhoz kapcsolódó igényeket. 

(3) A tanyagondnoknak elsősorban a szociális alapellátás körébe tartozó feladatait kell ellátnia, 

az egyéb szolgáltatás jellegű feladatait csak akkor láthatja el, ha az a kötelező feladatainak 

ellátását nem veszélyezteti. 

(4) A tanyagondnoki szolgálat által ellátandó feladatokat részletesen a Tanyagondnoki szolgálat 

szakmai programja, valamint a tanyagondnok munkaköri leírása tartalmazza. 

(5) A tanyagondnoki szolgálat által biztosított ellátások igénybevétele térítésmentes. 

(6) A tanyagondnoki szolgálatot igénybevevő, az ellátással kapcsolatban személyesen vagy 

írásban a polgármesternél panasszal, kifogással élhet. A panaszt a polgármester 15 napon belül 

kivizsgálja és annak eredményéről azonnal értesíti az ellátást igénybevevőt, és tájékoztatja a 

képviselő-testületet. 

(7) A tanyagondnoki szolgálat által igénybevett ellátás megszűnik: 

a) Az ellátás írásban történő lemondásával, 

b) a kérelmező halálával. 

 

A tanyagondnoki szolgálat ellátása 

 

5.§ 

 

(1) Az Önkormányzat a Tanyagondnoki szolgálat feladatainak ellátására egy fő főállású 

tanyagondnokot foglalkoztat. 

(2)1 A tanyagondnok felett a munkáltatói jogok gyakorlása a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A § (1) bekezdése  szerint történik.  

(3) Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat ellátásához gépjárművet biztosít. 

 
1 Módosította a 4/2019. (II.14.) Önkorm.rendelet    Hatályos: 2019. II. 15. naptól 



(4) A tanyagondnokot szabadsága, betegsége, egyéb távolléte esetén helyettesíteni kell. A 

helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg. 

(5) A tanyagondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles 

beszámolni a képviselő-testületnek. 

 

Záró rendelkezések 

 

6.§ 

 

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

 

(2) Hatályát veszti a tanyagondnoki szolgálatról szóló 7/2011. (IV.29.) önkorm. sz. rendelet. 

 

 

 

 

Horváth Roland      Kucsoráné dr. Drégelyi Zita 

  polgármester             jegyző 

 

 

Záradék: 

Ez a rendelet 2018. december 11. napján kihirdetésre került. 

 

Kucsoráné dr. Drégelyi Zita 

               jegyző 

     

 

 

 


