
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 60.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. §

(1) Tokodaltáró Község Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatot működtet az
Önkormányzat közigazgatási területén.
(2) A tanyagondnoki szolgálat szabályozott keretek között:
a) segíti az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, egyes
alapellátásokhoz való hozzájutást,
b) elősegíti a rászoruló személyek szállítási problémájának megoldását,
c) segíti az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítését,
d) segíti a lakosságot érintő információk gyűjtését és továbbítását.
(3) A rendelet személyi hatálya a Tokodaltáró község közigazgatási területén állandó
lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki.

2. §

(1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe
tartozó alapfeladatok: 

a) közreműködés étkeztetésben,
b) közreműködés a házi segítségnyújtásban,
c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,
e) gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása.

(2) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe
tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások

biztosításában való közreműködés.
(3) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó önkormányzati feladatok megoldását
segítő, közvetett szolgáltatások:

a) ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a tanyagondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása.

3. §

(1) A tanyagondnoki feladatok ellátásának biztosítására az Önkormányzat egy fő főállású
tanyagondnokot foglalkoztat közalkalmazotti jogviszonyban.



(2) A tanyagondnok felett a munkáltató jogkört és az egyéb munkáltatói jogokat Tokodaltáró
Község Önkormányzat Polgármestere gyakorolja.
(3) A tanyagondnok feladatait a munkaköri leírásában, a jelen rendeletben foglaltak szerint,
valamint a polgármester utasításának megfelelően köteles ellátni. Tevékenységéről évente egy
alkalommal beszámol a Képviselő-testület felé.
(4) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok a
rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el. A gépjármű kötelező
felelősségbiztosítással rendelkezik. A gépjármű folyamatos üzemképes állapotban tartásáért a
tanyagondnok a felelős. A rendellenes használatából valamint a tanyagondnok hibájából a
gépjárműben keletkezett károkért anyagi felelősséggel tartozik.
(5) A tanyagondnoki szolgálat működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos költségvetési
bevételek és kiadások, egyéb költségvetési elszámolások külön kormányzati funkción
Tokodaltáró Község Önkormányzatának költségvetésébe épülnek be.

4.§.

(1) A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője
kérelmére történik.
(2) A rendeletben szereplő szolgáltatások iránti kérelem a tanyagondnoknál vagy a
polgármesternél terjeszthető elő szóban vagy írásban. Az igénybevétel feltételeiről a
kérelmezőt tájékoztatni kell.
(3) A Kérelmezőt a szolgáltatás igénybevételéről illetve elutasításáról értesíteni kell.
(4) A tanyagondnok elsősorban az alapfeladatnak minősülő szolgáltatásokat köteles ellátni, a
kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatások, az önkormányzati feladatok
megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, valamint a szolgálat által nyújtott egyéb
szolgáltatások csak akkor teljesíthetők, ha azok biztosítása az alapfeladatok ellátását nem
veszélyezteti.
(5) A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a tanyagondnok végzi a polgármester
iránymutatása szerint, míg az egyéb feladatok rangsorolása esetén a polgármester dönt.
(6) A tanyagondnoki szolgálat által biztosított szolgáltatások igénybevétele térítésmentes, a
jövedelmi viszonyok vizsgálatától függetlenül történik.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Petrik József Tóth Gábor
polgármester jegyző

A rendeletet 2021. augusztus 31. napján kihirdettem.



Tóth Gábor
jegyző


