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Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatóságról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-a (a
továbbiakban: törvény) a tanyagondnoki szolgáltatást a szociális alapellátások között
szabályozza. A tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és 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 további részletszabályokat az egyes miniszteri rendeletek tartalmazzák, mint például a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (l. 7.) SZCSM rendelet, vagy a személyes gondoskodást végző
személyek továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM
rendelet.
A törvény 60. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a képviselő-testület megalkotta a
tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 10/2020. (Vlll.14.) önkormányzati rendeletét, mely a
szolgáltatás nyújtásának konkrét szabályait tartalmazza.

A polgármester a képviselő-testület hatáskörében eljárva 2020 decemberében elfogadta a
tanyagondnoki szolgálat szakmai programját, melyet szintén figyelembe kell venni a
feladatellátás során. Még ebben a hónapban megkaptuk a szolgáltatói nyilvántartásba
vételről szóló határozatot, és a tanúsítványt.
Jogszabály írja elő azt is, hogy a tanyagondnok évente köteles beszámolni a fenntartónak. A
képviselő-testület 2021. évi munkatervében szerepel a beszámoló az első félév
tapasztalatáról.
Ennek most kívánok eleget tenni.
A szolgáltatás általános jellemzői
Községünkben a tanyagondnoki szolgálat egyszemélyes szolgáltatásként működik, az
önkormányzat költségvetésén belül önálló kormányzati funkción jelenik meg. A
tanyagondnok az önkormányzattal áll közalkalmazotti jogviszonyban, az úgynevezett egyéb
munkáltatói jogok gyakorlója pedig a polgármester.
A szolgáltatás ellátásához szükséges képesítés megszerzése érdekében tanfolyamot kell
elvégezni, melyre még év elején jelentkeztem, melyet ebben az évben a megyei
önkormányzat szervez és a megyeszékhelyen történik az oktatás. Az időpontról még nem
kaptam visszajelzést. A szolgáltatás nyújtásához a már meglévő Volkswagen Transporter
Kombi – szürke – típusú kisbuszt használjuk, és üzemeltetjük a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően. Az idei évben pályázatot nyújtottunk be az „MFPFalugondnoki busz beszerzésére” tárgyban (15 millió forint értékben), amit meg is nyertünk,
a beszerzési eljárást a pályázat benyújtásakor elvégeztük, az adásvételi szerződést
megkötötte az önkormányzat, 2022. januárra várható a busz önkormányzathoz kerülése.
Fentiekre tekintettel kijelenthető, hogy a szolgáltatás zavartalan biztosításának mind a
személyi, mind pedig a tárgyi feltételei adottak.
Aki a tanyagondnok szolgáltatásait igénybe szeretné venni, azt a polgármesternél vagy
közvetlenül nálam kérheti. Főszabályként nincs formai kötöttség, azaz a szolgáltatás iránti
kérelem szóban is előterjeszthető. A gyakorlatban jellemző még, hogy a háziorvos, vagy a
szociális ügyintéző az előtte folyamatban lévő vizsgálat, illetve ügy során keres meg, ha úgy
ítéli meg, hogy a betegnek, illetve ügyfélnek segítségre lehet szüksége.
A tanyagondnak feladatai és azok ellátása
A tanyagondnoki szolgálat 2021. január 1-jén indult Decsen, elsődleges feladata, hogy a
Decs, Szőlőhegyen és Tabánban életvitel szerűen tartózkodó lakosok számára
megkönnyítse az egyes szociális- és egészségügyi alapellátásokhoz való hozzáférést.
Emellett természetesen oktatási, kulturális, sport és más közcélú feladatai is vannak az
önkormányzat számára anyag és árubeszerzés, információnyújtás, tájékoztatók eljuttatása
az érintett számára. A 2021-es év első felét a koronavírus járvány miatt kihirdetett
veszélyhelyzetben hozott szigorú korlátozások határozták meg. Ennek megfelelően kellett a
tanyagondnoki szolgálatot ellátni, ami azt jelentette, hogy csak korlátozott szolgáltatást
nyújtottunk.
Étkeztetésben való közreműködés
A feladatellátás tartalma:
A tanyagondok kiemelt feladata a szociálisan rászorultak számára a napi egyszeri meleg étel
ételhordókban történő házhoz szállítása. A szociális étkeztetés feladatának ellátása a
Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés keretében, a Kft.-vel
együttműködve történik, ahol az étkeztetés is igényelhető. Feladata az étel kiszállítása a
Decsi Konyháról azon személyek számára, akik koruk, egészségi állapotuk miatt –
átmenetileg, vagy tartósan – az ebédet nem tudják onnan elhozni.
Erre eddig igény nem érkezett

A közreműködés a házi segítségnyújtásban
A feladatellátás tartalma:
A házi segítségnyújtást a Szoceg Nonprofit Kft. szociális gondozói látják el. A tanyagondnoki
szolgálat kiegészíti a házi gondozás feladatait, illetve további igények kielégítésének
lehetőségét biztosítja.
Igényt eddig nem jeleztek.
Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
A feladatellátás tartalma:
A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz
szükséges információk eljuttatása a település lakói számára. Az információ áramlás
biztosítása a tanyagondnok egyik feladata: a helyben vagy a legközelebbi település(ek)en
elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információ források és
információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása. Ezzel egyidőben a
lakosság által megfogalmazott igényeket és észrevételeket továbbítja a polgármester, a
képviselő-testület és a jegyző felé.
Természetben nem az ellátás konkrét feltételeinek az ismertetése a feladat, hanem sokkal
inkább az érdeklődő ,,útba igazítása", azaz tájékoztatása, hogy milyen ellátást hol
igényelhet. Ezen feladat ellátása szoros együttműködést kíván a hivatal szociális
ügyintézőjével.
Az egészségügyi ellátáshoz való biztosítása
A feladatellátás tartalma:
A tanyagondnoki szolgálat alapvető feladata, hogy a településrészen élő betegek minél
gyorsabban jussanak el a megfelelő orvoshoz, gyógyszereikhez. Decsen két felnőtt és egy
gyermek háziorvosi körzet működik, de a Decsi Szőlőhegyen élők külön megállapodás
alapján a várdombi vegyes háziorvosi körzethez tartozik. A tanyagondnok segítséget nyújt a
betegek szállításában, együttműködik a háziorvosi szolgálatokkal és egészségügyi ellátást
biztosító intézménnyel. A szállítás heti egy alkalommal történne. A tanyagondnok e
tevékenységével hozzájárul a lakosok egészségi állapotának megőrzéséhez azáltal is, hogy
aktívan részt vesz a betegség megelőző tevékenységek, akciók szervezésében. Szükség
esetén orvost hív, észrevételeit gondozási naplóba vezeti. Feladatai közé tartozik az állandó
gyógyszerek orvossal történő felírtatása, gyógyszertárból való kiváltása és betegekhez
szállítása. Ilyen esetben fontos, hogy az elszámolás pontos legyen, a vásárlást nyugtával
kell igazolni.
A tanyagondnoknak a betegszállítás mellett az egészségügyi dolgozók szállításában történő
közreműködés is feladata lehet, amennyiben az a településen másképp nem megoldható
(pl.: védőnők szállítása).
Az év első felében a legfontosabb feladat a mozgásukban korlátozott személyek, vagy
gépjárművel nem rendelkezők oltópontra történő szállítása volt. Ez többször az esti órákra és
hétvégékre esett. (151 fő, 33 alkalommal a településen belül a Szővőházba és az orvosi
rendelőbe, valamint Szekszárdra) Az időpontokat eldőre egyeztettük a háziorvossal.
Az óvodás és iskolás gyermekek szállítása
A gyermekszállítási feladatok közé tartozik a tankötelezettség teljesítésében történő
segítségnyújtás, színház és egyéb kulturális, sport rendezvényekre, kirándulásra,
versenyekre, továbbképzésekre való szállítás. Ez elsősorban a Bendegúz-gyermekek
szállítását jelentette.
Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben:
A községben családsegítő, gyermekjóléti és védőnői szolgálat is működik. Az idős emberek
nehezen kérnek segítséget számukra idegen emberektől, ezért az összekötő kapocs a
tanyagondnok személyében valósulhatna meg, segítségével a felmerülő problémák
eljutnának a családsegítőhöz, aki így fel tudja venni a kapcsolatot az idősekkel. A
tanyagondnok nagy segítséget tud nyújtani mind a szállításban, mind az
információáramlásban. Szükség esetén a szolgálat munkatársait is a helyszínre, illetve, ha

szükséges a segítséget igénylőket a fogadóórára szállítja. A szállítási szolgáltatás a rászorult
lakosok, hozzátartozóik jelzése vagy a tanyagondnok bejelentése alapján vehető igénybe.
A tanyagondnok munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a
veszélyeztetett családok életkörülményeit. Különös figyelemmel kell lennie a gyermekek
helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli erőszakra. Amennyiben
ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles tájékoztatni a fenntartót, vagy a
családsegítést nyújtó szolgáltatót, hogy a szükséges intézkedésre kellő időben sor kerüljön.
A gyermekveszélyeztetettség mellett a felnőtt-veszélyeztetettség felismerése és jelzése is
kiemelt fontosságú feladata a szolgáltatásnak.
Egyéb feladatok
Az előzőekben meghatározott feladatokon túl egyéb feladatokat a polgármester állapítja
meg. Ilyen egyéb feladat lehet különösen:
- közösségi, művelődési, sport, szabadidős tevékenységek (helyi gyerekek Kakasdra
szállítása fociedzésre, Idősek napi rendezvényre szállítás)
- egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
- önkormányzati feladathoz tartozó áruszállítás, személyszállítás, anyagbeszerzés az
önkormányzat, a hivatal és az óvoda részére.
A tanyagondnoki busz használatával és üzemeltetésével összefüggő feladataim:
a) A gépkocsi vezetése és tankolása.
b) A gépkocsi külső, belső tisztántartása, az ehhez szükséges anyagok, eszközök
beszerzése.
c) A gépkocsi üzemképes állapotának ellenőrzése , a téli illetve nyári átállással
kapcsolatos aktuális feladatok megfelelő időben történő ellátása.
d) A biztonságos üzemeltetés érdekében műszaki állapotuk állandó ellenőrzése.
e) A felmerülő kisebb, szakszerviz beavatkozást nem igénylő hibák javítása.
f) A gépkocsi műszaki szemlére (vizsgára) vitele.
g) A gépkocsi időszakos vagy eseti szervizeltetésével kapcsolatos feladatok.
h) A gépkocsi menetokmányának megfelelő időn belüli kiállítása, illetve azok pontos
vezetése.
i) A gépjárművezetéssel kapcsolatos okiratok (pl.: üzemanyag kártya, zöldkártya, stb.)
érvényességi idejének figyelemmel kisérése, a szükséges intézkedések megtétele a
polgármesterrel történt egyeztetés után.
j) A gépkocsi kezelésével kapcsolatos belső szabályzat megismerése, az abban
foglaltak betartása.
A tanyagondnok köteles továbbá mindazokat a feladatokat ellátni, amelyekre a polgármester
egyedi esetben utasítást ad.
A tanyagondnoki szolgálat működési engedélye 2021.01.01-től határozza meg a szolgálat
működését, így erre a feladatra a 2021. évi megalapozó felmérésben még nem tudtuk a
támogatást megigényelni. A támogatás pótigényként kapja meg az önkormányzat az év
végéig.
A várható állami támogatás összege 4 572 000 Ft.
A kiadások a következőképpen alakultak 2021.09.30-ig:
1. Személyi juttatások:
2 282 500 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
351 618 Ft
3. Dologi kiadások:
789 690 Ft
Összesen:
3 423 808 Ft
A Magyar Falu Programon keretében tanyagondnoki busz beszerzésére 15 millió forint
támogatásban részesült az önkormányzat. A 3300280011 iratazonosító számú Támogatói
Okirat alapján, illetve a 3289984618 iratazonosító számú pályázatban vállaltuk, hogy a
pályázat keretében lecserélt, használatra alkalmas buszt térítésmentesen átadjuk határon

túli település magyar közössége számára. A pályázatban Végvár (Románia) települést
jelöltük meg, mellyel korábban testvértelepülési kapcsolata volt Decsnek, de időközben a
megjelölt települési önkormányzattal megszakadt a kapcsolat, ezért szeretnénk
a
marosvásárhelyi Táncolj Velünk Egyesület számára térítésmentesen átadni a lecserélt buszt,
amely szervezet élni kívánna a lehetőséggel, továbbá vállalja az átírás költségeit is.
1. Határozati javaslat:
beszámoló a tanyagondnoki szolgálat ez évi működéséről
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tanyagondnoki szolgálat 2021. évi működéséről szóló
beszámolót tudomásul veszi,
2. Határozati javaslat:
a tanyagondnoki busz térítésmentes átadására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
3300280011 iratazonosító számú Támogatói Okiratban
foglaltak alapján a pályázatban lecserélésre kerülő
önkormányzat tulajdonában lévő tanyagondnoki feladatokat
ellátó MVS195 Volkswagen kisbusz térítésmentes átadásával
egyetért a marosvásárhelyi Asociația Dansează cu noiTáncolj Velünk Egyesület számára.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: DKÖH pénzügyi osztály
irattár

