Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I. 16.) önkormányzati
rendelete
a tanyagondnoki szolgálatról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkében, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése
8a. pontjában kapott felhatalmazás, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. /a továbbiakban: Sztv./ 60.§. (1) bekezdése és a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
(I.7.) SzCsM rendelet 39. §-a értelmében a tanyagondnoki szolgálatról az alábbiakat rendeli el:
1. rész

A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy a tanyagondnoki szolgálat szabályozott keretek között:
biztosítsa az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz,
egyes alapellátáshoz való hozzájutást,
segítse az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítését,
- elősegítse a rászoruló személyek szállítási problémájának megoldását, továbbá,
hogy
- a település lakosságát érintő információkat gyűjtse és biztosítsa továbbítását.
2.§
(1) A rendelet Cserkút község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások tekintetében
kiterjed Cserkút község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokra, illetve a bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra illetve a magyar
hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre különös tekintettel
Cserkút dűlők (Kerekes dűlő, Szikúti dűlő, Kismá dűlő, valamint Batvölgyi út, Plató lakótelep)
mint lakott külterületekre, illetve egyéb belterületi lakott helyre.
3.§
A tanyagondnoki feladatellátás egyszemélyes szolgálat keretében működik.
2. rész

A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

2.1. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó
alapellátási feladatok
4.§
A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok, melyek alanyi jogon
vehetők igénybe az önkormányzat szakmai programja alapján (1. számú melléklet):
a) étkeztetésben való közreműködés,
b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,
c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
d)az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése
e) személyszállítás (háziorvoshoz szállítás, gyermekszállítás)
f) közösségi, művelődési, sport – és szabadidő rendezvények szervezése, segítése
g) egyéni hivatalos ügyek intézésnek segítése
h) közreműködés az egyéb alapszolgáltatáshoz való hozzáférésben
i) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
j) közvetett szolgáltatások
Étkeztetésben való közreműködés
5.§
(1) Az étkeztetésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja az
igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel házhoz történő szállítását.
(2) Az ellátott a szociális étkeztetés díjaként térítési díjat köteles fizetni.
(3) A szállításért külön díjat nem kell fizetni, akkor sem, ha a szociális étkeztetés
térítési díjának meghatározásakor a szállítás költségét nem vették figyelembe.
(4) Az étkeztetésben való közreműködés a tanyagondnoki szolgálat számára kötelezően
ellátandó feladat.
A házi segítségnyújtásban való közreműködés
6.§
(1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat
biztosítja: a házi gondozó munkájában előforduló - nem szakmai jellegű - feladatok ellátását,
pl.: favágás, fa behordás, takarítás, bevásárlás, gyógyszer kiváltás.
(2) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
(3) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.

Személyszállítás
7.§
(1) Az alapellátás kiegészül a személyszállítással, mely az ellátást érinti.

2.2. A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok
8.§
A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok
tartoznak:
a) személyszállítási feladatok,
b) az 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, szolgáltatási jellegű feladatok.
2.2.1. Személyszállítási feladatok
9.§
(1) A tanyagondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja:
a) az óvodások és általános iskolások oktatási, nevelési intézménybe
szállítását,
b) a betegek házi orvoshoz, ill. egyéb egészségügyi intézménybe szállítását,
c) a munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítását,
d) heti vérszállításban való közreműködés,
e) önkormányzati, ill. egyéb települési rendezvényre történő szállítást.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok közül a tanyagondnok
- kötelező feladata - a 9.- 15.§-ban foglaltak figyelembe vételével - az a), b), e)
pontban meghatározott szállítási feladat;
- nem kötelező feladat a c), d), pontban meghatározott szállítási feladat.
(2) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni:
(3) A tanyagondnok a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a
sürgősségi betegszállítást nem helyettesítheti, kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet.
a) az igénylő egészségügyi állapotát,
b) az igénylő és családja szociális helyzetét.

Óvodások és iskolások oktatási, nevelési intézménybe szállítása
10.§
(1) Az óvodások és iskolások szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani az
önkormányzat közigazgatási területén – különösen a lakott külterületen, illetve egyéb
belterületen - lakó gyermekek (2) bekezdésben meghatározott intézményekbe, ill. onnan vissza
történő alkalmankénti szállítását.
(2) Az óvodai nevelést, valamint az általános iskolai oktatást és nevelést ellátó intézmény:
Kővágószőlősi Óvoda és Konyha, Pellérdi Általános Iskola Kővágószőlősi Általános Iskola
Tagintézménye.
(3) A tanyagondnoki szolgálat egyéb, a (2) bekezdésben nem megjelölt oktatási intézménybe

történő rendszeres szállítási feladatot egyedi képviselő-testületi határozat alapján
végezhet.
Ez a feladatellátás a tanyagondnoki szolgálat számára a határozatban foglaltaknak
megfelelően, lehet kötelező, ill. nem kötelező feladat.
(4) A szállítási szolgáltatás ingyenes.
Betegek háziorvoshoz, gyógyszertárba, ill. egyéb egészségügyi intézménybe történő
szállítása
11.§
(1) A betegek háziorvosi rendelőbe, gyógyszertárba, ill. egyéb egészségügyi intézménybe
szállítása az érintett személy településről intézményig, ill. onnan lakóhelyre szállítását jelenti.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a tanyagondnoki szolgálatnak csak
képviselő-testületi határozat, vagy a polgármester által 20.§. (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, átruházott hatáskörben hozott határozata alapján kell teljesíteni.
(3) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni:
- az igénylő egészségügyi állapotát,
- a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegű, stb.)
- az igénylő és családja szociális helyzetét.
(4) A tanyagondnok a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi
betegszállítást nem helyettesítheti, kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet.
(5) A szállítási szolgáltatás térítésmentesen történik.
Munkanélküliek munkaügyi központba szállítása
12.§
(1) A munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítása a kapcsolattartásra kötelezett
munkanélküli személyek szállítási feladatát jelenti a járási munkaügyi
központ
székhelyére, ill. vissza a településre.
(2) A szállításért térítési díjat nem kell fizetni, mivel a szállítást egyéb fuvarral összekötve
oldja meg a tanyagondnoki szolgálat, előzetes igénybejelentés alapján.
(3) A feladat ellátása nem kötelező.

Önkormányzati, ill. egyéb települési rendezvényre szállítás
14.§
(1) Az önkormányzati, ill. egyéb települési rendezvényre szállítás 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 személyszállítás történhet:
- meghatározott gyülekezőhelyről a rendezvényre, és /vagy
- rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.

(2) A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetén
a tanyagondnoki szolgálat számára kötelező feladat.
2.2.2. A tanyagondnoki szolgálat önkormányzati feladataihoz
tartozó szállítási feladatai
15.§
(1) Természetbeni ellátásként nyújtott települési támogatás esetén a kérelmezők szállítása és
segítség a vásárlás során.
(2) A szállítás a gyülekezőhelyről történő indulással valósul meg. A bevásárlás helye lehet:
Pécs. A hazaszállítás a lakóhelyhez közvetlenül történik.
(3) A feladatellátás igény szerint, nem rendszeresen történik.
(4) A tanyagondnoki szolgálat számára a feladatellátás kötelező.
2.2.3. Önkormányzati rendezvények, összejövetelek,
szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok
16.§
(1)
A
tanyagondnoki
szolgálat
feladata
önkormányzati
rendezvények
szervezésében, lebonyolításában való részvétel.
A
szervezésben,
lebonyolításában
való
részvétel
konkrét
feladatait
a
polgármester (alpolgármester), vagy a képviselő-testület tagja irányításának megfelelően kell
ellátni.
(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között:
- képviselő-testületi ülés,
- közmeghallgatás,
- falugyűlés,
- egyéb lakossági fórum,
- önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények:
falunap,
Gyermeknap,
Idősek Napja, stb.
2.2.4. Kapcsolattartási feladat
17.§
(1) A tanyagondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát:
- az önkormányzat és a lakosság, valamint
- az önkormányzat intézményei és a lakosság között.
A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat
a polgármester (alpolgármester) határozza meg.
A tanyagondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot, vagy
önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, 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.
(3) A feladatellátásért a tanyagondnoki szolgálatnak térítés nem jár.
3.rész
A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok
rangsorolása
18.§
A tanyagondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell
ellátnia.
A többi kötelező feladatot úgy kell ellátni, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással
ne ütközzön. Az egyéb - nem kötelező - szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha az
kötelező feladatok ellátását nem veszélyezteti.
19.§
A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a tanyagondnok végzi a
polgármester iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében, amennyiben rangsorolni kell,
a polgármester dönt.
4. rész
A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere
20.§
(1) A 4. §.-ban foglalt alapellátásokat az önkormányzat az Sztv. alapján alkotott helyi
rendeletén alapuló határozatban foglaltak alapján lehet igénybe venni.
(2) Az egyéb szolgáltatások iránti igényeket a tanyagondnoknál személyesen vagy telefonon
vagy a polgármesternél/alpolgármesternél személyesen vagy írásban lehet kérelmezni.
(2) A polgármester határozatban engedélyezheti egyes tanyagondnoki szolgáltatás
igénybevételének lehetőségét, ha adott helyzet azonnali intézkedést kíván, és az igénylő, ill.
ellátásra szorult személy a szolgáltatást a soron következő képviselő-testületi ülés előtti
időpontban igénybe kívánja venni.
(3) A polgármester az átruházott hatáskörében hozott döntéseiről a képviselő-testületnek a
soron következő ülésen beszámolni köteles.
(4) A polgármester által hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet az
önkormányzati hivatalhoz kell benyújtani és a képviselő-testületnek címezni. A képviselőtestület másodfokon köteles az igényt elbírálni és arról határozattal dönteni.
A tanyagondnoki szolgálat ellátása
21. §
(1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok - a szolgálat

rendelkezésére álló gépjármű segítségével - látja el. A gépjármű használatával
kapcsolatos szabályozást e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A tanyagondnok felett a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület, az egyéb
munkáltatói a jogokat a Polgármester gyakorolja.
(3) A tanyagondnoknak a feladatait a munkaköri leírásban, valamint a
polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.
(4) A feladatokat a személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben
köteles ellátni. A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint
kell
megállapítani.
(5) A tanyagondnoki szolgálatot a tanyagondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes
távolmaradása esetében helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a
polgármester határozza meg.
(6) A tanyagondnok munkaidejének beosztása rugalmas.
(7) A tanyagondnok a tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol a Képviselőtestületnek.
Vegyes és záró rendelkezések
22.§
A rendelet a kihirdetésével lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Cserkút, 2019. 01. 14.

Hagenthurn József sk.
polgármester

Dr.Jocskov Annamária sk.
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került a helyben szokásos módon
Cserkút községben 2019. január 16.-án.

dr. Jocskov Annamária sk.

