Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének
8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete
a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete a tanyagondnoki
szolgálatról szóló, a 7/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelettel és a 3/2013.(III.12.)
önkormányzati rendelettel módosított 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A rendelet hatálya Orgovány nagyközség közigazgatási területén lévő
Felsőjárás, Alsójárás és Tolvajos külterületi részein életvitelszerűen lakó
és tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.
(2) Orgovány nagyközségben két tanyagondnoki szolgálat működik a (3)
és (4) bekezdésben kijelölt körzetek alapján.
(3) Az I. számú Tanyagondnoki szolgálat körzete:
a) Orgovány, Felsőjárás – 308 fő.
b) Orgovány, Tolvajos 151.-189. – 83 fő.”
(4) A II. számú Tanyagondnoki szolgálat körzete:
a) Orgovány, Alsójárás – 295 fő,
b) Orgovány, Tolvajos 1.-150. – 109 fő.”
2. § (1) Ez a rendelet 2013. július 5. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2013.(III.12.) önkormányzati
rendelet hatályát veszti.

Dr. Lóczi Boglárka
polgármester

Dr. Kerekes Tibor
címzetes főjegyző

ZÁRADÉK:
Kihirdetve 2013. július 5. napján.
Dr. Kerekes Tibor
címzetes főjegyző

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének
3/2013.(III.12.)önkormányzati rendelete
a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a tanyagondnoki szolgálatról
szóló és a 7/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2011.(I.28.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A rendelet hatálya Orgovány község közigazgatási területén lévő
Felsőjárás, Alsójárás és Tolvajos külterületi részein életvitelszerűen lakó
és tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.
(2) Orgovány községben két tanyagondnoki szolgálat működik a (3) és (4)
bekezdésben kijelölt körzetek alapján.
(3) Az I. számú Tanyagondnoki szolgálat körzete:
a) Orgovány, Felsőjárás – 308 fő.
(4) A II. számú Tanyagondnoki szolgálat körzete:
a) Orgovány, Alsójárás – 295 fő,
b) Orgovány, Tolvajos – 192 fő.”
2. § E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.

Dr. Lóczi Boglárka
polgármester

Dr. Kerekes Tibor
címzetes főjegyző

ZÁRADÉK:
Kihirdetve 2013. március 12. napján.

Dr. Kerekes Tibor
címzetes főjegyző

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének
7/2012.(VI.1.)önkormányzati rendelete
a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a tanyagondnoki szolgálatról szóló
1/2011.(I.28.)önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A tanyagondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja:
a) betegek háziorvoshoz, illetve egészségügyi intézménybe történő szállítását,
b) az ellátásban részesülők idősek klubjába történő be-és visszaszállítását,
c) a tömegközlekedéshez való csatlakozás érdekében történő szállítást,
d) kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás céljára történő szállítást,
e) nagy bevásárlás céljára történő szállítást,
f) önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítást.”
2. § A R 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A tanyagondnoki szolgálat illetékességi területén lakó betegek háziorvosi
rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az érintett
személy lakásától (tartózkodási helyétől) az intézményig, illetve onnan a
lakására szállítást jelenti.
(2) A szállítási szolgáltatás térítésmentes.”
3. § A R 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A tanyagondnoki szolgálat keretében gondoskodni kell az ellátási terület egyes
tömegközlekedésből kieső településrészén lakó rászorult személyek
legközelebbi, tömegközlekedéssel érintett helyre történő szállításáról.”
4. § A R 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében gondoskodni kell az igénylők:
a) kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás céljára,
b) nagybevásárlás céljára történő szállításáról és ellátási területéről.
(2) A szolgáltatás általában csak egyszerre, egy intézményt vagy szállítási
helyet érintő több igény esetén nyújtható.”
5. § A R 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A tanyagondoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási
feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az
alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.”

-26. § A R 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A tanyagondnok a feladatait a munkaköri leírásban foglaltaknak, valamint a
polgármester utasításainak megfelelően látja el.
(2) A feladatokat a munkaköri leírásban meghatározott munkarend szerinti
időben köteles ellátni.
(3) A tanyagondnokot szabadsága, betegsége, vagy egyéb törvényes
távolmaradása esetében helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a
polgármester határozza meg.”
7. § A R 18: §-a hatályát veszti, egyúttal a 18. § számozása 17. §-ra változik.
8. § E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.

Maszlik István
polgármester

Dr. Kerekes Tibor
címzetes főjegyző

ZÁRADÉK:
Kihirdetve 2012. június 1. napján.

Dr. Kerekes Tibor
címzetes főjegyző

A 2011. január 27.-i ülés jegyzőkönyvének 1. számú melléklete.
Orgovány Község Önkormányzat Képviselő - testülete

ORGOVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
1/2011.(I.28) önkormányzati rendelete
A tanyagondnoki szolgálatról.

Kihirdetve:2011. január 28.

(:Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

ORGOVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
1/2011. (1. 28.) önkormányzati rendelete
A tanyagondnoki szolgálatról.
Orgovány Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 446A (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat és
azok mértékét e rendeletben állapítja meg:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Orgovány község közigazgatási területén lévő Felsőjárás külterületi részen
életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki.
A tanyagondnoki szolgálat ke retében ellátandó alapellátási feladatok
2.§
(1)
a)
b)
c)

A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:
étkezésben közreműködés,
házi segítségnyújtásban részvétel,
családsegítő munka támogatása.

(2) Az alapellátási feladatokkal kapcsolatos részletszabályokat a szakmai program
tartalmazza.
(3) Az alapellátási feladatokkal kapcsolatos tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
Étkeztetésben közre működés
3.§
Az étkeztetésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja – a külön
önkormányzati rendelet alapján megállapított étkeztetés szabályainak megfelelően– az étel
házhoz szállításával.
A házi segítségnyújtásban közre működés
4.§
(1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat
biztosítja:

a házigondozó ellátotthoz való kiszállítása,

gyógyszer kiíratás, kiváltás,

magányos ellátott kórházi látogatása,

OOSZI elé szállítás

Fizikai munkavégzés az ellátott kérésének megfelelően.
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5.§
(1) A családsegítésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja a
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak kiszállítását a családlátogatások
alkalmával, illetve igény esetén az ellátottakat szállítja be a szolgálatokhoz.
A tanyagondok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok
6.§
A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbiak tartoznak:
a) személyszállítás,
b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,
c) önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok,
d) kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei, valamint a lakosság között,
e) egyéb nem részletezett feladatok.
Személyszállítási feladatok
7.§
(1) A tanyagondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja:
a) betegek házi orvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítását,
b) az ellátásban részesülő jogosultak idősek klubjába történő be-és visszaszállítását,
c) a tömegközlekedéshez való csatlakozás érdekében történő szállítást,
d) kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás céljára történő szállítást
e) nagy bevásárláscéljára történő szállítást
f) önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítást.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok közül a tanyagondok:
- kötelező feladata az a), b), f) pontban meghatározott feladat
- nem kötelező feladata a c), d), e) pontban meghatáro zott feladat.
Betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi
Inté zménybe történő szállítása
8.§
(1) A rászorult betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézményekbe
szállítása az érintett személy lakásától (tartózkodási helyétől) az intézményig, illetve onnan a
lakására szállítást jelenti.
(2) A rászorultság megállapításakor figyelembe kel venni:
- az igénylő egészségügyi állapotát
- a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegű, stb.)
- az igénylő és családja szociális helyzetét.
(3) A szállítási szolgáltatás térítésmentes.
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Tömegközlekedéshez való csatlakozás érdekében történő szállítás
9.§
(1) A tanyagondnoki szolgálat keretében gondoskodni kell az ellátási terület egyes
tömegközlekedésből kieső településrészén lakó rászorult személyek legközelebbi,
tömegközlekedéssel érintett helyre történő szállításáról.
(2) A szállítás igénybevétele az ellátási terület lakói számára ingyenes, amennyiben az
igénybevevő a tanyagondnoki szolgálat által már ellátott, vagy egészségügyi állapota
indokolja.
Kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás, illetve
Nagybevásárlás céljára történő s zemélyszállítás
10.§
(1) A tanyagondnoki szolgálat keretében gondoskodni kell az igénylők:
a)kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás céljára,
b) nagybevásárlás céljára történő szállításáról és ellátási területéről.
(2) A szállítás igénybevétele ingyenes, amennyiben az igénybevevő a tanyagondnoki szolgálat
által már ellátott, vagy egészségügyi állapota indokolja.
(3) A szolgáltatás általában csak egyszerre, egy intézményt vagy szállítási helyet érintő több
igény esetén nyújtható, egyedi igények csak kivételes esetben teljesíthetőek.
Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítás
11.§
(1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás a fenntartó által olyan
közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó – ellátási területet érintő – szállítási
feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat tanyagondnoki
szolgálat keretében való megoldást is.
(2) A személyszállítás történhet:
- meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre, és/vagy
- rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.
(3) A szállítás térítésmentes, alanyi jogon jár.
Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével,
lebonyolításával kapcsolatos feladatok
12.§
(1) A tanyagondnoki szolgálat feladata önkormányzati rendezvények szervesésében,
lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításában való részvétel konkrét
feladatait a polgármester illetve a jegyző irányításának megfelelően kell ellátni.
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(2) Önkormányzati rendezvényeknek számít többek között:
- közmeghallgatás, falugyűlés
- egyéb lakossági fórum
- önkormányzat által szervezett egyéb rendezvény (falunap, idősek napja, stb.)
Kapcsolattartási feladatok
13.§
(1) A tanyagondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát:
- az önkormányzat és az érintett külterületi lakosság, valamint
- önkormányzati intézmények és a lakosság között.
(2) A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat a jegyző
határozza meg.
(3) A tanyagondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező önkormányzatot vagy
önkormányzati intézményt érintő közérdekű kérdéseket, javaslatokat, egyéb információkat
haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé.
(4) Az (1) bekezdés alapján leírt feladat ellátása a tanyagondnoki szolgálat számára kötelező.
(5) A feladatellátásért a tanyagondnoki szolgálatnak térítés nem jár.
Egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok
14.§
A tanyagondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, a 4-13. §-ban fel nem sorolt feladatokat,
ha azok ellátására a polgármester vagy a jegyző utasítja.
A tanyagondnoki szolgálat ke retében ellátandó feladatok rangsorolása
15.§
A tanyagondoknak 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 szolgálat ellátása
17.§
(1) A tanyagondnok a feladatait a munkaköri leírásban, valamint a polgármester utasításainak
megfelelően látja el.
/2/ A feladatokat a munkaköri leírásban meghatározott munkarend szerinti időben köteles
ellátni.
-5-

(3) A tanyagondnokhoz szabadsága, betegsége, vagy egyéb törvényes távolmaradása esetében
helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.
Záró rendelkezések
18.§
A rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba.
Orgovány, 2011. január 27.

(Maszlik István)
polgármester

(Bagócsi Károly)
címzetes főjegyző

