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Zákány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2011. (II.15.)
önkormányzati rendelet-tervezete
a tanyagondnoki szolgálatról
Zákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hely önkormányzatokról szóló - módosított 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló - módosított 1993. évi III. törvény 59. § (2) bekezdése értelmében a tanyagondnoki
szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a tanyagondnok által ellátandó
egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét e rendeletben állapítja meg:
A rendelet célja, hatálya
1. §
A rendelet célja, hogy a tanyagondnoki szolgálat szabályozott keretek között:
- elsősorban a külterületi lakott helyek – Kápolnahegy, Kispart, Látóhegy, Tölöshegy - települési
hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátáshoz való hozzájutást biztosítsa,
- a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá,
- a külterületen élő lakosságot érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa,
- biztosítja a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények
kielégítését, valamint az önkormányzati munka segítését.
2. §
A rendelet hatálya a község közigazgatási területén:
- életvitelszerűen tartózkodó személyekre,
- működő egyes meghatározott tevékenységet végző termelőkre és szolgáltatókra, valamint
- tevékenykedő egyéb szervezetekre
terjed ki.
A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok
3. §
A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:
a.) étkezésben való közreműködés
b.) házi segítségnyújtásban való közreműködés
c.) családsegítésben való közreműködés
4. §
1) Az étkeztetésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja az önkormányzat
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló hatályos rendeletében megállapított szociális étkezés
ellátás biztosítását az étel házhoz szállításával.
(2) Az étkezésben való közreműködés a tanyagondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat.
A házi segítségnyújtásban való közreműködés
5. §
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(1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja az
önkormányzat hatályos személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról
szóló rendelete alapján megállapított ellátás biztosítását:
- a házi gondozó munkájába történő - nem szakmai jellegű - feladatok ellátásával: bevásárlás,
gyógyszer kiváltás.
(2) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
(3) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.
Családsegítésben való közreműködés
6. §
(1) A családsegítésben való közreműködés során a tanyagondnok biztosítja az önkormányzat hatályos
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló rendelete alapján
megállapított ellátásnyújtáshoz kapcsolódó szállítást:
- a családgondozó a külterületen élő ellátotthoz való szállításával
- a külterületen élő ellátott, illetve családja Alapszolgáltatási Központba, majd onnan településre
történő szállításával,
- azzal, hogy közreműködik a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény szerint az Alapszolgáltatási Központ egyéb feladataiként meghatározott tevékenységének
ellátásban, ennek érdekében a külterületen élő lakossággal és a szolgálattal folyamatosan
párbeszédet folytat, észrevételeit, tapasztalatait továbbítja.
(2) A családsegítéshez kapcsolódó tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok
7. §
A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:
a.) személyszállítási feladatok
b.) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,
c.) az önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok,
d.) kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei és a lakosság között,
e.) egyéb nem részletezett szolgáltatás jellegű feladatok,
f.) anyag és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára,
g.) községi rendezvények szervezésében való közreműködés, technikai berendezések biztosítása,
h.) közhasznú, és közmunkaprogram keretében dolgozók szállítása, a végzett munkák irányításában
való közreműködés
i.) hirdetések.
Személyszállítási feladatok
8. §
(1) A tanyagondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja:
a.) Kápolnahegy, Kispart, Látóhegy és Tölöshegy, valamint zákányi óvodáskorú, iskoláskorú
gyermekek alkalmankénti szállítása, (különböző rendezvényekre való szállítása)
b.) Mozgásukban korlátozott egyének háziorvoshoz, fogorvoshoz, kórházba, szakrendelésre való
szállítása.
c.) Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítás.
d.) Rászorultak szállítása, személyes közreműködést igénylő ügyeik intézésére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok közül a tanyagondnok:
- kötelező feladata - az a), b), d) pontban meghatározott szállítási feladat
- nem kötelező feladata a c) pontban meghatározott szállítási feladat.

3
9. §
(1) A tanyagondnoki szolgálat a meg nem jelölt oktatási intézménybe történő rendszeres szállítási
feladatot polgármesteri utasítás alapján végezhet.
(2) A szállítási szolgáltatás ingyenes.
Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás
10. §
(1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás biztosítása a Kápolnahegy,
Kispart, Látóhegy, Tölöshegy lakosainak számára. Az önkormányzat által olyan közzétett és
meghirdetett rendezvényekre vonatkozó közigazgatási területet érintő szállítási feladatot jelent, ahol a
közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat tanyagondnoki szolgálat keretében való megoldását
is. A külterületen élő lakosság aktív bevonása a közösségi életbe. A személyszállítás meghatározott
gyülekezőhelyről a rendezvényre történik és vissza.
(2) A szállítás térítésmentes.
(3) A feladat ellátására az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a tanyagondnoki
szolgálat számára nem kötelező feladat.
A tanyagondnoki szolgálat önkormányzati
feladathoz tartozó szállítási feladatai
11. §
A tanyagondnoki szolgálat az önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatai között
ellátja:
a.) A kialakulóban lévő falusi turizmushoz kapcsolódó szállítási feladatokat
b.) Az önkormányzat intézményeinek zavartalan működése érdekében árubeszerzési feladatokat.
Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével
lebonyolításával kapcsolatos feladatok
12. §
(1) A tanyagondnoki szolgálat feladat önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában
való részvétel.
A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester, vagy a képviselőtestület tagja irányításának megfelelően kell ellátni.
(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között:
- képviselő-testületi ülés
- közmeghallgatás
- egyéb lakossági fórum
- önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények:
- falunap
- karácsonyi ünnepségek, télapó ünnepség
(3) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli szolgáltatás.
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Kapcsolattartási feladat
13. §
(1) A tanyagondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát:
- az önkormányzat a kül- és belterületen élő lakosság, valamint
- az önkormányzat intézményei és a külterületen, és a belterületen élő lakosság között
- önkormányzat és a civil szerveződések között
A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat a polgármester
határozza meg.
A tanyagondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező, - kül- és belterületen élőktől egyaránt önkormányzatot, vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kérdéseket, javaslatokat, egyéb
információkat haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé.
(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat
ellátása a tanyagondnoki szolgálat számára kötelező.
Egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok
14. §
(1) A tanyagondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, a 3-16.§.-ba nem tartozó feladatokat, ha azok
ellátására a jegyző utasítja, illetve a polgármester intézkedése kötelezi, és nem ellentétes e rendelet 1.
§-ában meghatározott céllal.
(2) Az első bekezdés szerint meghatározott feladatok ellátása tanyagondnoki szolgálat számára
kötelező.
A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok
rangsorolása
15. §
A tanyagondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia.
A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne
ütközzön.
Az egyéb – nem kötelező – szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha az a kötelező feladatok
ellátását nem veszélyeztetik.
16. §
A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a tanyagondnok végzi a polgármester iránymutatása
szerint, míg a többi feladat esetében, amennyiben rangsorolni kell, a polgármester dönt.
A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere
17. §
(1) A 3.§.-ban foglalt ellátásokat az önkormányzat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény alapján alkotott helyi rendeletben foglaltak szerint lehet igénybe venni.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy döntsön egyes tanyagondnoki
szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről.
18. §
(1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége:
- egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján,
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-

más szolgáltatás esetén, alanyi jogon jár.

(2) Ahol e rendelet az alanyi jogon való igénybevételről nem rendelkezik, ott a szolgáltatás
igénybevételét kérelmezni kell.
A kérelem történhet szóban és írásban.
Lehetőség van arra, hogy az önkormányzat hivatalból is megállapítsa adott szolgáltatás
igénybevételének lehetőségét.
Az igénybevétel lehetőségéről, illetve a hivatalból indított eljárás érintettjét határozatban értesíteni
kell.
(3) A hozott határozatok egy példányát a tanyagondnoki szolgálatnak át kell adni.
(4) Az alanyi jogon igénybe vehető ellátások esetében határozatot nem kell hozni. A szolgáltatás
igénybevételének jogosságát, a tanyagondnoki szolgálatot ellátó személy ítéli meg. Az igénybevétel
jogtalansága gyanúja esetén haladéktalanul megkeresi a jegyzőt, aki intézkedik a jogosultság
megvizsgálása tárgyában.
(5) A jogtalanul igénybe vett szolgáltatásokért a térítési díjköteles szolgáltatásokra általánosan előírt
térítési díj kettőszeresét kell alkalmazni.
(6) A szolgáltatások igénybevételéből ki kell zárni azt a személyt, aki a szolgáltatások árát nem fizette
meg.
A kizárást a tartozás megfizetésétől számított hat hónapig fenn kell tartani.
A tanyagondnoki szolgálat ellátása
19. §
(1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok – a szolgálat
rendelkezésére álló gépjármű segítségével – látja el.
A tanyagondnoknak a feladatait a munkaköri leírásban, valamint a polgármesteri utasításnak
megfelelően kell ellátni.
(2) A feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben köteles
ellátni.
A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.
(3) A tanyagondnoki szolgálat a tanyagondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása
esetében helyettesíteni kell.
A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.
(4) A tanyagondnok munkaidején kívül eső feladatok ellátását, a következők szerint kell megoldani:
- kötelező feladat
- nem kötelező feladat esetében a tanyagondnok helyettesítésével.
(5) A tanyagondnok helyettesítése, megbízási díj alapján történik, kistérségen belüli kölcsönös
helyettesítés alapján.

Az egyes ellátásokért fizetendő térítési díj
20. §
(1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik a térítési díj mértéke megfelel a gépkocsi
fogyasztási normájának.
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(2) A tanyagondnoki szolgálat által végzett szolgáltatás alapján a hivatal számlát állít ki, és a számla
átvételétől számított nyolc napon belül az igénylő köteles megtéríteni.
(3) Az árubeszerzéssel kapcsolatos feladatoknál: a tanyagondnoki szolgálat átvételi elismervény
fejében veszi át a vásárlási előleget, melyet a vásárlás befejeztével ismételt átvételi elismervény
fejében ad vissza. A tényleges kiadásokkal számla alapján köteles elszámolni a szolgáltatást
igénybevevőnek.
21. §
A tanyagondnoki szolgálat az általa beszedett térítési díjakkal legkésőbb a következő munkanap
végéig köteles elszámolni a polgármesteri hivatalban a pénzügyi ügyintézővel.
Az elszámolás a kiállított számlák alapján történik, de a menetlevelekkel történő, ellenőrzési célú
egyeztetést követően.
Vegyes és záró rendelkezések
22. §
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép életbe.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módos- a hirdetőtáblán történő
kifüggesztéssel – gondoskodik.

Jankó Szabolcs
polgármester

László Piroska
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. február 15.

László Piroska
jegyző

