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RENDELETE 

 
A tanyagondnoki szolgálat 1működési rendjéről 

                                     /egységes szerkezetben/ 
 

1.§ 
 

Tanyagondnoki szolgálat 
 

(1) Székhelye: Jászszentandrás Rákóczi üt 94. 
 

(2) Alapítása: 57/1997 /IX.25./Önkormányzati határozat 
2 A második tanyagondnoki szolgálat alapítása: 

       97/2003. /VI. 19.! számú önkormányzati határozat 
 

(3)3 Működési területe: Jászszentandrás község külterülete. 
 

(4)Fenntartója: Jászszentandrás Község Önkormányzata  
 

(5) Felügyeletet ellátó szerv: Jászszentandrás község Önkormányzatának 
                                           Képviselőtestülete 

 (6) 4A tanyagondnoki kinevezés rendje: A tanyagondnokot Jászszentandrás község 
                                           Önkormányzatának Képviselőtestülete nevezi ki 
 

(7) Jogállása: nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 

(8) Alapvető szakfeladat: 853235 családsegítés 
 

(9)5Személyi állománya: 2 fő tanyagondnok 
 
  (10) A tanyagondnok6 munkaideje: heti 40 óra 
                                                                     - kötetlen                                                                                                                                                                                 

   (11) 7A tanyagondnok által ellátandó körzet határai: 
- 1. számú tanyagondnoki körzet: a Rákóczi út külterületi szakasza és a 
Rákóczi úttól balra eső külterületi rész (Felsőtanyai rész) 
- 2. számú tanyagondnoki körzet. a Rákóczi úttól jobbra eső külterületi 
rész 
(Járási tanyai rész, Alsótanyai rész) 

                                                           
1 Módosította: 17/2002/XII.20./ ÖR 2.§ Hatályos: 2003 I.1-től 
2 Megállapította: 10/2003 /VI.20./ ÖR 1.§ Hatályos:2004 I.1-től 
3 Módosította: 17/2002/ XII.20./ ÖR 1.§ Hatályos: 2003 I.1-től 
4 Módosította: 17/2002/XII.20./ ÖR 2.§ Hatályos: 2003 I.1-től 
 
5 Módosította: 10/2003 /VI.20./ ÖR 2.§ Hatályos:2004 I.1-től 
 
6 Módosította: 17/2002/XII.20./ ÖR 2.§ Hatályos: 2003 I.1-től 
 
7 Módosította: 10/2003 /VI.20./ ÖR 3.§ Hatályos:2004 I.1-től 
 



 
 

A tanyagondnoki szolgálat 8célja a település, a külterületi lakott részek társadalmi 
hanyatlásának megállítása, az ott lakók életfeltételeinek javítása a köz szolgáltatásához 
való hozzájárulás elősegítése, községünkben a legfontosabb szociális alapellátás 
igénybevétele lehetőségének kibővítése a jobb életminőség elérése 

 
 

2. § 
 

A tanyagondnok9 feladatai: 
(1.) Személyszállítás 

a) Idősek szállítása 
- családsegítő szolgálathoz 

- idősek napközi otthonába naponta, 
- temetésre 
- buszjárathoz 
- kirándulásra  

                        b./ Idős, betegek szállítása 
- orvoshoz 
- gyógykezelésre 

 
      c) intézmények részére 

- gyermekeket versenyre, találkozókra, kirándulásra 
 

       d) Mozgáskorlátozott gyerekek szállítása óvodába, iskolába 
 

(2) Árubeszerzés, szállítás 
 

- Az Önkormányzat intézményei részére havonta egyszer előzetes 
igénybejelentés alapján 
- -Házigondozás terén bevásárlás a házigondozottak részére hetente 
kétszer. 
1 kedd - péntek / 
- Ebéd kihordása 
- A konyha részére igény alapján 
- gyógyszerbeszerzés, széthordás 

 
 (3)10

 
 

(4) Egyéb 
 

- a lakosság általános tájékoztatása 
- segítségnyújtás hivatali ügyek intézésénél 
- tüzelőanyag megrendelése 

- kömyezettanulmánv készítése az ÖK Bizottsága felkérésére 
- Üzenetrögzítős szolgálat 
 

                                                           
8 Módosította: 17/2002./XII.20./ÖR 2.§ Hatályos:2003 I.1-től 
9 Módosította: 17/2002./XII.20./ÖR 2.§ Hatályos:2003 I.1-től 
10 Hatályon kívül helyezte:10/2003/VI.20./ÖR 4.§ Hatályos: 2004 I.1-től 



3.§11 
 
A tanyagondnoki szolgáltatásért fizetendő térítési díjat külön önkormányzati rendelet állapítja 
meg. 
 

3/A.§12 
A tanyagondnok – a szolgáltatást igénybevevőkkel – a tevékenységi napló aláíratási 
kötelezettsége alól mentesül. 
 
 

4.§ 
 
(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. /lV.27./ sz. 

rendelete 27. szakasz /7/ bek. 1.a/ melléklete a következő 3./ intézménnyel egészül ki: 
            Tanyagondnoki Szolgálat13 feladatai: 
-                                                              -főként a szociális lapellátás feladataiban történő közreműködés 
                     - személyszállítás     
                      -az intézményi árubeszerezés, szállítás. 
                       -14 

-  

(2 ) Ez a rendelet 1998. január 1-én lép hatályba. 
 
(3) A tanyagondnok munkaköri leírása ezen rendelet mellékletét képezi, naprakészségről 

a jegyző gondoskodik. 
 
 
Kelt: Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestületének 1997. December   18-ai ülésén. 
 
 
 
 

Nagy Sándor sk.    Márkus Erika sk. 
Polgármester           jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Módosította:11./2007./XII.21./ ÖR 13.§ /2/  Hatályos:2008. I.1-től 
12 Módosította: 9/2018 ( VI.29.) ÖR 1.§. Hatályos: 2018. VI. 30-tól. 
13 Módosította: 17/2002/XII.20./ ÖR 2.§ Hatályos:2003.I.1-től 
14 Hatályon kívül helyezte. 10/2003 /VI.20./ÖR 4.§Hatályos: 2004 I.1-től 


