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Rendelet szövege
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testületének
11/2012.(IX.27.) önkormányzati rendelete
a tanyagondnoki szolgálatról szóló 7/2005( X.10) önkormányzat rendeletének
módosításáról
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.Cikk (1) d) pontjában foglalt feladatkörében
eljárva a következıket rendeli el:
1.§
A tanyagondnoki szolgálatról szóló 7/2005( X.10) önkormányzat rendelet ( továbbiakban
Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Önkormányzattal kötött ellátási szerzıdés alapján az étkeztetés és a házi segítségnyújtás szociális
alapellátásokat az Önkormányzat közigazgatási területén a Közösségi Misszió (5600 Békéscsaba,
Luther u. 20. fsz. 2. ) szociális szolgáltató látja el.
A tanyagondnok a szociális szolgálatóval egymás munkáját kölcsönösen segítve együttmőködik.”
2.§
A Rendelet) 2.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) a)A tanyagondnoki szolgálat végzi a gábortelepi gyermekek medgyesbodzási óvodába történı
utaztatását.
b) A szolgálat ellátja a gyermekek Medgyesegyházára történı szállítását iskolai rendezvényekre,
valamint az Ó-Maros menti Hagyományırzık Egyesületével kötött megállapodás alapján
közremőködik a Bozsik program rendezvényeire történı gyermekutaztatásban.”
3.§
A Rendelet) 2.§ az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
(6) A tanyagondnoki szolgálat az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás érdekében:
a) háziorvosi rendelésre szállítja a betegeket
b)egyéb egészségügyi intézménybe ( gyermekorvos) szállítja a betegeket
c) gondoskodik a gyógyszerek kiváltásáról, gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutásról

4.§
A Rendelet III. címében az „egyéb szolgáltatási „ szövegrész helyébe a „ kiegészítı „ szöveg lép.
A Rendelet) 3.§ (1) (2) (3) bekezdései helyébe bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1)A közösségi, mővelıdési, sport- és szabadidıs rendezvények szervezése, segítése során az
Ó-Maros menti Hagyományırzık Egyesületével kötött megállapodás alapján a tanyagondnoki
szolgálat szállítja a Medgyesbodzás -Gábortelep Se labdarúgócsapatot az idegenbeli mérkızésekre.
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Közremőködik továbbá a helyi civil szervezetek rendezvényekre, színházi elıadásokra szállításában.
(2)Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, szervezése kapcsán a tanyagondnok szolgáltatást
igénylıket adott hivatalokba, intézmények beszállítja, illetve a személyes jelenlétet nem igénylı
ügyeket az ellátottak számára elintézi.

(2)Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közremőködés során a tanyagondnok igény
szerint beszerzéseket szervez, illetve végez.”
5.§
A Rendelet az alábbi IV. címmel egészül ki:

„IV. Cím
A tanyagondnoki szolgálat által ellátott közvetett szolgáltatások

4§ (1)A nyári gyermekétkezés során az ételhordóba kiadagolt ételeket a tanyagondnok gábortelepi
közösségi szobába szállítja, ahonnan a jogosultak azt elviszik

(2)Az önkormányzat feladatinak elısegítése érdekében Önkormányzati információkat közvetítése a
lakosság felé- plakátok kihelyezésével önkormányzati levelek kézbesítésével-, valamint az
önkormányzati ügyintézıket , védınıt, családgondozót környezettanulmányokra, ügyintézési
helyszínekre szállítja.

(3)Az önkormányzat és szerveinek különbözı eszközbeszerzéseit alapfeladataival összehangolva végzi.

(4)A tanyagondnoki szolgálat mőködtetésével kapcsolatos feladatokat -adminisztratív és mőszaki a
vonatkozó szabályzatok alapján -felelısen ellátja.”

6.§
A Rendelet az alábbi 6. §-al egészül ki:
„(6) § A fenntartó a tanyagondnok távolléte esetén is köteles a feladatot képzett munkaerıvel ellátni
az adott évben elıírt munkaórák teljes mennyiségében.
A helyettesítést
- tanyagondnoki alapképzésnél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezı szociális/humán
képesítéssel rendelkezı személy feladatellátásával- családsegítı szolgálat ( 5663 Medgyesbodzás
Széchenyi u. 45.) családgondozója közremőködésével
- az önkormányzat tulajdonában álló Škoda Octavia Combi személygépjármő bevonásával kell
megoldani.”

7.§
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A Rendelet az alábbi 7. §-al egészül ki:

A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 3
munkanappal elıbb bejelentheti és egyeztetheti a tanyagondnokkal, a településen kívüli szolgáltatási
igényét pedig 10 munkanappal elıbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A feladatellátás egyrészt a
bejelentés sorrendjétıl, másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ. A kérelmet mind szóban
mind pedig írásban elı lehet terjeszteni a tanyagondnoknál illetve a Polgármesteri Hivatalban
8. §
Hatályát veszti a Rendelet 2§ (2) (3) bekezdése, 3§ (5) (6) bekezdései, valamint a Rendelet melléklete.
9.§
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Medgyesbodzás, 2012. szeptember 14.

Krucsai József
polgármester

dr. Sódar Mária
jegyző

Kihirdetve: 2012. szeptember 27.

dr. Sódar Mária
jegyző
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