DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020.(VIII.14.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról1
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja, hogy a tanyagondnoki szolgálat (a továbbiakban: tanyagondnok)
szabályozott keretek között biztosítsa
a) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz,
egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást,
b) segítse az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítését.
2. §2 A rendelet hatálya a Tabán és a Decsi Szőlőhegy területén életvitelszerűen
tartózkodó személyekre terjed ki.
2. A tanyagondnok által ellátandó feladatok
3. § (1) A tanyagondnok a 2. § szerinti településrészen a helyi szükségletek alapján
a) közvetlen, személyes alapszolgáltatásokat, ezen belül alap- és kiegészítő
feladatokat,
b) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat,
c) egyéb feladatokat
lát el.
(2) A személyes alapszolgálatáson belül ellátandó feladatok:
a) közreműködés az étkeztetésben,
b) közreműködés a házi segítségnyújtásban,
b) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
c) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,
d) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.
(3) Egyéb, kiegészítő feladatai
a) egyéni, hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
b) közösségi művelődési, sport- és szabadidős rendezvényeken való eljutás,
c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az eddig meghatározottakon kívüli egyéb
szociális, gyermekjóléti alapszolgálatások biztosításában való közreműködés.
(4) Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:
a) a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat
és intézményei számára,
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b) önkormányzati és intézményi információk közvetítése, ezen belül írásos anyagok,
szórólapok terjesztése, házhoz juttatása.
3. Az ellátandó alapfeladatok
4. § Az étkeztetésben való közreműködés során igény szerint kell biztosítani az étel
házhoz szállítását a szociális étkeztetésben részesülők számára.
5. § A házi segítségnyújtásban való közreműködés során igény szerint a tanyagondnok
a) a gyógyszerkiváltásban,
b) a bevásárlásban
segít.
6. § A közösségi és szociális információk szolgáltatásában a tanyagondnok
a) tájékoztatást nyújt a helyben igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátások,
illetve a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások köréről,
b) az érintett lakosság észrevételeit, tapasztalatait továbbítja az intézkedésre jogosult
szervekhez.
7. § (1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése keretében ellátandó
feladatok:
a) a betegek – különösen az idős korúk, az egészségi állapotuk, családi körülményeik
folytán rászoruló lakosok – háziorvosi rendelőbe, egyéb egészségügyi intézménybe szállítása,
b) gyógyszerek kiváltása,
c) gyógyászati segédeszközök beszerzése.
(2) Településen kívüli betegszállítás esetén – amennyiben az érintett nem jogosult a
mentővel, vagy betegszállítóval történő szállításra – alkalmazkodni kell a rendelési időhöz, a
betegek számára előjegyzett időpontokhoz.
(3) A kiváltott gyógyszer, a beszerzett gyógyászati segédeszköz a rászoruló számára
házhoz szállítással történik.
8. § A gyermekszállítás keretében a tanyagondnok gondoskodik az óvodáskorú,
valamint az általános iskoláskorú gyermekek alkalmankénti szállításáról (színház, versenyek,
iskolai rendezvények, stb.)
4. A kiegészítő feladatok
9. § (1) A tanyagondnok feladata az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, a
lakossági igények továbbítása az önkormányzat felé. Ennek keretében:
a) tájékoztatást nyújt a hivatali ügyintézők, az önkormányzati tisztségviselők
elérhetőségéről,
b) közreműködik az adott ügyhöz, eljáráshoz szükséges iratok beszerzésében,
segítséget nyújt azok kitöltésében, melyet továbbít az adott hivatal felé.
10. § A tanyagondnok részt vesz az önkormányzati rendezvények – közösségi,
művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek – szervezésében, lebonyolításában,
melynek konkrét feladatait a polgármester, vagy az általa kijelölt személy irányításának
megfelelően kell ellátni.
11. § A tanyagondnok kapcsolatot tart a településen szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatásokat ellátó intézmények munkatársaival és
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a) az alapszolgálatásokhoz való hozzájutásban közreműködik,
b) szükség esetén gyermekbántalmazásról, családon belüli erőszakról jelzést tesz az
érintett hatóságok felé.
5. Az önkormányzati feladatokat segítő, közvetett szolgáltatások
12. § A település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az
önkormányzat számára a polgármester utasítása alapján történik.
13. § (1) A tanyagondnok tájékoztatást nyújt
a) az önkormányzat által szervezett programokról,
b) a képviselő-testületi ülések – különösen közmeghallgatás, lakossági fórumok –
időpontjáról,
c) lakosságot érintő egyéb információkról.
(2) A tanyagondnok gondoskodik az önkormányzati hirdetmények kifüggesztéséről,
leszedéséről, szükség szerint az érintettek részére készült tájékoztatók háztartások való
eljuttatásáról.
6. A működéssel kapcsolatos alapvető feladatok
14. § A tanyagondnok a szolgálat működtetésével kapcsolatos alapvető feladatai
a) gondoskodik a tanyagondnoki jármű megfelelő műszaki állapotáról, a jármű belső és
külső tisztántartásáról,
b) kezdeményezi a szükséges javításokat, elvégzi a szerviz közreműködését nem
igénylő kisebb karbantartási feladatokat,
c) figyelemmel kíséri a közúti forgalomban való részvételhez szükséges dokumentumok
érvényességét,
d) vezeti a szolgálat működtetésére vonatkozó kötelező dokumentációt,
e) közreműködik a tevékenységgel összefüggő ellenőrzésben.
7. A szolgálat igénybevétele
15. § (1) A tanyagondnoki ellátások igénybevétele iránti eljárás az ügyfél vagy törvényes
képviselője kérelmére indul.
(2) A kérelmet írásban vagy szóban a tanyagondnoknál kell benyújtani. Az igények
ellátása fontossági sorrendben történik azzal, hogy előnyben kell részesíteni e rendelet 3. §
(2) bekezdésében felsorolt feladatokhoz kapcsolódó igényeket.
(3) A tanyagondnoki szolgálatot igénybe vevő az ellátással kapcsolatban személyesen
vagy írásban a polgármesternél panasszal élhet. A panaszt a polgármester 15 napon belül
kivizsgálja, és annak eredményéről értesíti az ellátást igénybe vevőt, és a következő testületi
ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) A tanyagondnoki szolgálat által igénybe vett ellátás megszűnik:
a) írásban történő lemondással,
b) a kérelmező halálával.
(5) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

3

8. A szolgálat ellátása
16. § (1) Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat feladatainak ellátásához
szükséges gépjárművet biztosítja.
(2) A tanyagondnok feladatait az e rendeletben foglaltakon kívül a munkaköri leírásában,
a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjában, a vonatkozó egyéb jogszabályokban
foglaltak figyelembe vételével látja el.
(3) A tanyagondnok a feladatokat a munkaköri leírásában meghatározott munkarend
szerinti időben köteles ellátni.
9. Záró rendelkezések
17. § E rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
Decs, 2020. augusztus 13.

Heberling Tibor
polgármester

Takácsné Gehring Mária
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja
2020. augusztus 14.

Takácsné Gehring Mária
jegyző
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