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Tisztelt Társulási - tanács!
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
intézményvezetője a tanyagondnoki szolgáltatás bevezetésének kezdeményezésével kereste meg
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületét és a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
Társulási-tanácsát (előterjesztés 1. melléklete), amely a szakmai koncepciót is tartalmazza.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szoc.tv.) 60. § -a rendelkezik a Tanyagondnoki szolgáltatásról a következők szerint
(Lajosmizsére irányadó rendelkezések):
„60. § (1) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a 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.
……..
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön
jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.
Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok
közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait figyelemmel a lakosságszám korlátra - a fenntartó települési önkormányzat rendeletében
határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg.
Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követően a külterületi vagy egyéb belterületi
lakott hely lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a
szolgáltatás tovább működtethető.
(4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében
részletesen meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, valamint - az önkormányzat
rendeletében meghatározott módon - közreműködhet az étkeztetés biztosításában.
(5) Egy településen - amennyiben a település mind a tanyagondnoki, mind a falugondnoki
szolgáltatásra vonatkozó feltételeknek megfelel - vagy falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
működtethető.
(6) Ugyanazon ellátási területen csak egy falugondnoki szolgálat, illetve egy tanyagondnoki
szolgálat működtethető.
(7) A társulás keretében megszervezett falugondnoki szolgáltatás csak azon települések tekintetében
működtethető, amelyek megfelelnek a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek. A társulás
keretében megszervezett tanyagondnoki szolgáltatás csak azon ellátási területen működtethető, amely
megfelel a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.”
Fentiekben foglalt rendelkezéseknek eleget téve a koncepció és a Szakmai Program pontosan
meghatározza a Szoc.tv. 60. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a feladatokat.
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a következők szerint rendelkezik a
Tanyagondnoki szolgáltatás tekintetében:
„39. § (1) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás
számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül
a) a közreműködés
aa) az étkeztetésben,
ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,
így
ca) az óvodába, iskolába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
(2) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára
meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a
lakossági szolgáltatások, így
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli
egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.
(3) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára
meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül
a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
(3a) A (3) bekezdésben meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki.
(4) A falugondnok tevékenységét a 8. számú melléklet szerinti tevékenységnaplóban kell
dokumentálni. A szolgáltatáshoz használt gépjármű menetlevelén fel kell tüntetni, hogy a gépjárművet
a falugondnoki szolgáltatás ellátásához veszik igénybe.
(5) Falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a
foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falués tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától
számított egy éven belül elvégzi.
(6) A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
a) szállítás,
b) megkeresés és
c) közösségi fejlesztés
szolgáltatási elemet biztosít.
(7)
(8) Ha a falugondnoki szolgálat feladatait más intézmény keretében látja el, az intézményben
biztosítani kell a falugondnoki szolgálat önálló szakmai egységként történő működtetését. Ebben az
esetben az intézmény alapító okirata tartalmazza a falugondnoki szolgálat feladatainak ellátását is.
(9) E rendeletnek a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó szabályait a tanyagondnoki szolgáltatás
esetén is alkalmazni kell.”
A Rendeletben egy tanyagondnoki körzet kerülne meghatározásra, amely Lajosmizse külterületén a
Lajosmizse, Mizse tanya 2.- Mizse tanya 253. folyamatos számozását jelentené.
A Szoc.tv. 115/A. § (1) a) pontja alapján a tanyagondnoki szolgáltatást térítésmentesen kell
biztosítani.
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A Tanyagondnoki Szolgálat Személyi, Tárgyi, és Finanszírozási feltételeit a szakmai
koncepció részletesen tartalmazza.
A vonatkozó szakmai rendelet értelmében a tanyagondnoki szolgáltatás 1 fő személyi létszám
biztosításával lehetséges.
A tanyagondnoki szolgálat szükséges tárgyi feltétele a gépjármű.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 19-i ülésén 48/2018.(IV.19.)
határozatával a következők szerint döntött:
„4/2018.(IV.19.) ÖH.
Tanyagondnoki Szolgálat bevezetéséhez kapcsolódó elvi döntés
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Lajosmizse Város
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében tanyagondnoki
szolgáltatás bevezetéséhez támogató hozzájárulását fejezi ki.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási-tanács, mint fenntartó részére, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás
bevezetését támogassa és hozza meg a bevezetéséről szóló döntést.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. április 19.”

A szolgáltatás bevezetéséhez szükséges döntések meghozatala rendjében ez volt az első döntés,
amelyek további rendje a következők szerint alakul:
II.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa, mint az Intézmény fenntartója:
-

III.

dönt a tanyagondnoki szolgáltatás bevezetéséről;

Felsőlajos Község Önkormányzata:
- dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011.(V.20.)
önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulásról;
- dönt a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás Társulási megállapodásának módosításáról.

IV.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
-

V.

elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011.
(V.20.) önkormányzati rendelet módosítását;
elfogadja a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodásának módosítását.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa:
-

jóváhagyja az ehhez kapcsolódó – módosított - Szakmai dokumentumokat (Szakmai
Program, SzMSz…);
jóváhagyja az Intézmény alapító okiratának módosítását.
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A Tanyagondnoki szolgáltatás normatív támogatásra akkortól lesz jogosult, amikortól érvényes
működési engedéllyel bír. A működési engedélynek már tartalmaznia kell a használt gépjármű: a)
Gyártmányát; b) Típusát; c) Rendszámát.
Fenti döntések meghozatala nélkül működési engedély nem igényelhető, így a kérelemben a
szolgáltatás bevezetéseként a 2018. augusztus hónapot tervezzük megjelölni.
Április-május hónapban több ülés megtartására is sor kerül, de a döntések meghozatala jogszerűen
fenti sorrend betartásával történhet, amelyhez az előterjesztéseket folyamatosan készítjük.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetre teszek javaslatot.

Határozat- tervezet
../2018. (….) TH.
Tanyagondnoki Szolgálat bevezetéséről döntés
Határozat

1) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási-tanácsa úgy dönt, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézményében a tanyagondnoki szolgáltatást bevezeti.
2) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási-tanácsa felkéri Basky András elnököt, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás
bevezetéséhez szükséges dokumentumok elfogadását készítse elő és a döntésről
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa.
Felelős: Társulási-tanács
Határidő: 2018. április 26.

Lajosmizse, 2018. április 20.
Basky András sk.
polgármester
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Előterjesztés 1. melléklete
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