
 

Hajdúsámson Város Önkormányzatának  

29/2011. (XII.14.) számú  

önkormányzati rendelete   

 

a tanyagondnoki szolgálatról 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 

figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendeletben foglaltakra - a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. §-

ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a tanyagondnoki szolgálatról az alábbi 

rendeletet alkotja:  
 

 

1. Rész 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

 

1. § 

 

A rendelet célja, alapelvei 
 

(1) A rendelet célja, hogy a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat által működtetett 

tanyagondnoki szolgálat Hajdúsámson város külterületi és egyéb belterületi, valamint a 

tanyasi lakott helyeinek intézményhiányából eredő hátrányait enyhítse, segítse az alapvető 

szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes 

alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek 

teljesítésének segítése céljából szabályozott keretek között működjön. 

 

(2) A rendelet az életminőség javítása érdekében meghatározza a tanyagondnoki szolgáltatás 

által ellátandó feladatokat és azok mértékét, módját, a szolgáltatás rendszerét, szervezetét 

és a szolgáltatáshoz való hozzájutás feltételeit, módját. 

 

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása érdekében az önkormányzat valamint annak 

szervei, továbbá a településen működő oktatási és egészségügyi intézmények, civil 

szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő 

problémák megoldását kezdeményezni. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya 

 

(4) A rendelet hatálya kiterjed a Hajdúsámson város közigazgatási területén életvitelszerűen 

tartózkodó  

      a) magyar állampolgárokra, 

      b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 

      c) hontalanokra, 

      d) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, 

      e) a hajléktalanokra 



3. § 

 

A tanyagondnok által ellátandó körzet határának meghatározása 

 

(1) Hajdúsámson Város közigazgatási területén a helyi sajátosságok figyelembe vételével a 

tanyagondnoki szolgáltatás egy fő tanyagondnok közreműködésével valósul meg, erre 

való figyelemmel az alábbi ellátási körzetben: 

- Hajdúsámson város közigazgatási területéhez tartozó Ligetdűlő külterületi 

településrész lakott helyei, különösen: Buzogány u., Nád u., Zsindely u., Ligetdűlő 

szórt tanyavilága;    

 

II. Rész 
 

A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok meghatározása 

 

4. § 

 

Feladatok 

 

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott, közvetlen személyes szolgáltatások 

körébe tartoznak 

a) az alapfeladatok ellátása, 

b) a  kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatások ellátása, 

 

A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott, közvetett szolgáltatások az 

önkormányzati feladatok megoldását segítik elő. 

 

(2) Alapfeladatnak minősül: 

a) közreműködés 

- az étkeztetésben, 

- a házi segítségnyújtásban, 

- a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, 

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,  

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása. 

 

(3) Kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatások: 

- a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése 

(különösen színház és múzeum látogatás, kirándulás, gyógy- és egyéb fürdőlátogatás, 

helyi rendezvények, környező települések rendezvényein a részvétel biztosítása, 

könyvtári kölcsönzés, sporteseményre szállítás), 

- egyéb lakossági szolgáltatások (különösen hozzátartozók szállítása temetésre, 

ballagásra, stb.).  

 

(4) Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások: 

- az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 

- a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása, 

- egyéb önkormányzati feladatokban való közreműködés (különösen árubeszerzés az 

önkormányzat és intézmények részére, pénzintézetből készpénz kiszállítása, 

közreműködés szociális támogatások kifizetésénél, a közhasznú, közcélú 

foglalkoztatottak, közmunkaprogramban résztvevők távolabbi munkaterületre történő 

kiszállítása). 



5. §  

 

Alapellátási feladatok tartalma 

 

Étkeztetés 

 

(1) Az étkeztetésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat a szociális 

étkeztetés keretében munkanapokon biztosított étel házhoz szállítását végzi. 

 

(2) Az étel szállítása ételhordóban történik, a csere ételhordót az étkezést igénybe vevőnek 

kell biztosítania. 

 

(3) A feladatellátás az alábbiak szerint történik: 

- ételhordós ebédszállítással, oly módon, hogy az ételt 14.30 óráig kell az igénylő 

otthonába szállítani és a csere ételhordót elvinni, kivételt képez ez alól az időjárási 

körülmények - hóvihar, zivatar, folyamatos esőzés - következtében bekövetkező menetidő 

növekedés. 

 

(4) Az ellátott a szociális étkeztetés díjaként a mindenkor hatályos megállapított térítési díjat 

köteles fizetni. 

Az étkeztetésben való közreműködés a tanyagondnoki szolgálat számára kötelezően 

ellátandó feladat. A tanyagondnoki szolgáltatásért külön térítési díjat nem kell fizetni. 

 

6. § 

 

Házi segítségnyújtás 

 

(1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja az 

alábbiakat: 

- a házi gondozónak az ellátotthoz történő oda-és visszaszállítását,  

- alapvető élelmiszerek bevásárlása, gyógyszer kiváltása. 
 

(2) Az ellátott a házi segítségnyújtás díjaként a megállapított térítési díjat köteles fizetni. 

 

(3) A házi segítségnyújtásban való közreműködés a tanyagondnoki szolgálat számára 

kötelezően ellátandó feladat. A tanyagondnoki szolgáltatásért külön térítési díjat nem kell 

fizetni. 

 

7. § 

 

Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában  

 

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéhez történő személyszállítás során 

a tanyagondnoki szolgálat térítésmentesen biztosítja, hogy a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat által nyújtott szolgáltatások az érintettek által igénybe vehetőek legyenek, a 

segítségre szoruló személyeknek a szolgálat székhelyére való egyéni vagy csoportos 

szállításával, a családsegítő, illetve gyermekjóléti szolgálat munkatársának a segítségére 

szoruló személy lakóhelyére történő szállításával, valamint az intézmény és a lakosság 

között információs szolgáltatás és kapcsolattartás biztosításával. 



8. § 

 

Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása 

 

(1) A tanyagondnoki szolgálat egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása során 

gondoskodik arról, hogy az önkormányzat által biztosított egészségügyi alapellátás 

igénybevétele minden egyes rászoruló személy számára szükség esetén lehetővé váljon. 

 

(2) A szolgáltatás biztosítása magába foglalja az igénybe vevőnek  

a) a Hajdúsámson település területén működő háziorvosi, fogorvosi rendelésre, védőnői 

tanácsadásra történő térítésmentes szállítását, 

b) a Hajdúsámson település területén működő szakorvoshoz szakrendelésre történő 

szállítását, feltéve, hogy az egészségi állapota nem igényli mentő vagy  betegszállító 

jármű igénybevételét, 

c) gyógyszerkiváltást és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítását. 

 

 

9. § 

 

Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása 

 

(1) A szolgáltatás magába foglalja a gyermekeknek 

a) a Hajdúsámson település területén működő óvodába, iskolába és haza szállítását, 

b) és az egyéb gyermekszállítást (különösen úszásoktatásra, a helyi közoktatási és 

közművelődési intézmény által szervezett rendezvényekre, kirándulásokra, 

sporteseményekre, versenyekre és haza). 

 

10. § 

 

Egyéb szolgáltatás jellegű feladatok 

 

(1) A tanyagondnoki szolgálat a meghatározott szociális alapellátás körébe tartozó 

feladatokon túl az alábbi szolgáltatás jellegű feladatokat láthatja el: 

a/ személyszállítási feladatok: 

- munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítása, 

- hozzátartozók látogatásra szállítása kórházhoz, 

- családi eseményekre történő szállítás (temetés, stb.), 

- nagybevásárlás céljára történő személyszállítás, 

- önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás, 

- a lakossági igényeket kielégítő, különböző mezőgazdasági termékek beszerzése. 

b/ önkormányzati rendezvények szervezése, a lebonyolításban való részvétel, 

c/ kapcsolattartás az önkormányzat és intézményei, valamint a lakosság között. 

 

11. § 

 

A tanyagondnoki szolgálatok keretében ellátandó feladatok rangsorolása 

 

(1) A tanyagondnoknak elsősorban a szociális alapellátás körébe tartozó feladatait kell ellátnia, 

az egyéb szolgáltatás jellegű feladatait csak akkor láthatja el, ha az a kötelező feladatainak 

ellátását nem veszélyezteti. 



(2) A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a tanyagondnok végzi a Hajdúsámsoni 

Mikrotérségi Szociális Szolgálat vezetőjének iránymutatása szerint. 

 

12. § 

 

A tanyagondnoki szolgáltatásért fizetendő térítési díjak 
 

 A tanyagondnoki szolgálat által biztosított szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe. 

 

III. Rész 
 

A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere 

 

13. § 
 

(1) A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége kérelem 

benyújtása alapján, vagy hivatalból hozott határozattal nyílik meg. A kérelmeket a 

Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani, aki ezt 

követően haladéktalanul dönt. 

 

(2) A szállítási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeket a függelék szerinti 

igénylőlapon kell bejelenteni. 
 

(3)  

IV. Rész 
 

A tanyagondnoki szolgálat ellátása 

 

14. § 

 

(1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok a 

rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el, a munkaköri leírásában foglaltaknak, 

valamint a Szolgálat vezetőjének utasításainak megfelelően. A tanyagondnokot a 

Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat vezetője választja és a munkáltatói jogokat 

gyakorolja. A tanyagondnok kinevezése és foglalkoztatása során a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A tanyagondnok 

munkaidejét a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat vezetője határozza meg és 

személye vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás folyamatos biztosítása nem szüneteltethető, a tanyagondnok 

távolléte esetében helyettesítéséről a Szolgálat vezetője gondoskodik. 

 

(3) A tanyagondnok feladatai ellátásához szükséges személyszállításra alkalmas, érvényes 

műszaki vizsgával, kötelező gépjármű-felelősség biztosítással és CASCO biztosítással 

rendelkező üzemképes gépjárművet és mobiltelefont az Önkormányzat biztosítja. A 

gépjármű üzemképes állapotáért a tanyagondnok a felelős, aki a gépjármű rendellenes 

használatából, valamint a tanyagondnok hibájából a gépjárműben vagy idegen dologban 

keletkezett károkért anyagi felelősséggel tartozik. 

 



15. § 

 

(1) A Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat vezetője a tanyagondnoki szolgálat 

tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek. 

 

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az 

előre bejelentett és idő közben felmerült igények ismeretében - a tanyagondnok feladata és 

felelőssége. 

 

(3) A tanyagondnok a feladatellátás eredményességének, hatékonyságának növelése érdekében  

a) kapcsolatot tart a Magyar Tanya-és Falugondnoki Szövetséggel, a Hajdú-Bihar 

Megyei Tanya-és Falugondnok Egyesületével, részt vesz ezen szervezetek által a 

falugondnokok és tanyagondnok részére szervezett szakmai találkozókon, 

továbbképzéseken, 

b) együttműködik a feladatellátásban más módon résztvevő szervezetekkel, 

személyekkel, így 

- Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatalával, 

- a Családsegítő Szolgálattal, a Gyermekjóléti Szolgálattal, 

- gyermekintézmények vezetőivel, 

- a háziorvosokkal, védőnőkkel, 

- a sportegyesületekkel. 

 

V. Rész 
 

Záró rendelkezések 

 

16. § 

 

Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 

 

Hajdúsámson, 2011. december 2. 

 

  

Bagolyné Szűcs Mariann    Hamza Gábor  

                   jegyző     polgármester 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

 

Hajdúsámson, 2011. december 15. 

 

 

Bagolyné Szűcs Mariann 

                        jegyző 

 



 

Függelék   

 

 

GÉPJÁRMŰ  IGÉNYLÉS 

 

 

Az igénylő neve: ___________________________________________________ 

Az igénylő címe: ___________________________________________________ 

Igénylés időtartama:  _____ év _________ hó _____ nap ______ óra ______ perctől 

                                     _____ év _________ hó _____ nap ______ óra _______ percig 

 

Indulás helye: __________________________________________________________ 

 

Útvonal: ______________________________________________________________ 

 

Az utazás célja: ________________________________________________________ 

 

A gépjárművel utaznak: _________________________________________________ 

 

 

 

 

Dátum: ____________________ 

                                                                                                 _________________________ 

         igénylő aláírása 

 

 

A fenti időpontra kérelmező részére a gépjárművet (megfelelő aláhúzandó) 

 

BIZTOSÍTOM                                                      NEM BIZTOSÍTOM 

 

 

Dátum: _______________________ 

 

 

___________________________                                              

intézményvezető 

 


