Beszámoló
Medgyesbodzás Község Önkormányzat
tanyagondnoki szolgálatának
2019. évi tevékenységéről

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi
lakott hely, Gábortelep településrész esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek
javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének
elősegítése, szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint jobb életminőség
elérése.
Jogszabáliy háttér:
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-a
tanyagondnoki
szolgáltatást
a
szociális
ellátások
között
szabályozza:
E szerint a 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. A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és
legfeljebb négyszáz lakosságszámú – külön jogszabályban meghatározott – külterületi vagy
egyéb belterületi lakott helyen működtethető.
2. A törvény 60. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a Képviselő testület megalkotta a
tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 7/2005. (X.10.) önkormányzati rendeletét, mely a
szolgáltatás nyújtásának konkrét szabályait tartalmazza.
3. További részletszabályokat tartalmaznak az egyes miniszteri rendeletek, mint például a
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, vagy a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a
személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.
4. A Képviselő-testület a 69/2012. (IX. 14.) KT. számú határozatával elfogadta a tanyagondnoki
szolgálat szakmai programját, melyet szintén figyelembe kell venni a feladatellátás során.

A tanyagondnoki szolgálat
-

közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat),
valamint
az önkormányzati feladatok megoldását segítő

Medgyesbodzáson a szolgáltatás egy körzetben valósul meg, Gábortelepen.

Jelenleg 64 fő az állandó, folyamatos ellátásban részesülő tanyagondnoki ellátottak száma.
Az eseti ellátottak száma körülbelül 150 fő.
Havi átlagos megtett km: 1404,8 km.

A tanyagondnoki szolgálat által végzett tevékenységek:
I. Alapfeladatok
I.1. Közreműködés az étkeztetésben és a házi segítségnyújtásban
Az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján az étkeztetés és a házi segítségnyújtás,
szociális alapellátosokat az Önkormányzat közigazgatási területén a Közösségi Misszió
szociális szolgáltató látja el, így ebben a szociális alapellátási formában a szolgálat közvetlen
feladatokat nem lát el, de elmondható, hogy a szociális szolgáltatóval egymás munkáját
kölcsönösen segítve folyamatosan együttműködtem.
I.2. Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
A helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információkat igyekszem eljuttatni
a település lakói számára. Ezzel egy időben a lakosság által megfogalmazott igényeket és
észrevételeket továbbítom az önkormányzat felé.
I.3. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a településen élő betegek minél gyorsabban
jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez. Napi rendszerességgel orvosi
ellátás csak Medgyesbodzáson érhető el. Gábortelepen nincs gyógyszertár sem, ezért a receptek
kiváltása és a gyógyszerek időben történő házhoz szállítása nagy segítség a betegeknek.
Háziorvosi valamint gyermekorvosi rendelésre szállítom a betegeket hetente több alkalommal.
Illetve védőnőt viszem családokhoz és a háziorvost hívás esetén a betegekhez. Napi
rendszerességgel intézem a gyógyszerek kiváltását.
I.4. Az óvódáskorú és iskoláskorú gyermekek szállítása
A tömegközlekedés hiányossága miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a
tanyagondnoki gépjármű részt vesz a gyermekek szállításában. Gábortelepen nincs óvoda és
iskola így a gyermekek szállítását Medgyesbodzásra a tanyagondnoki szolgálat végzi. Naponta
általában 20 gyermeket szállítok Gábortelepről.
Az intézménybe szállításon kívül végzem az úszásoktatásra, gyermekszínházba, kisebb
környékbeli kirándulásokra történő utaztatást is.
Az Ó-Maros menti Hagyományőrzők Egyesületével kötött megállapodás alapján a
tanyagondnoki szolgálat közreműködött 2019. évben a Bozsik program rendezvényeire történő
gyermekutaztatásban.
A gyógypedagógiai ellátásban részesülő gyermekeket szállítom ezen kívül Medgyesegyházára.

II. A tanyagondnoki szolgálat kiegészítő feladatai
II.1. A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése
A tanyagondnoki szolgálat a hagyományosan megrendezésre kerülő programok szervezésében
és lebonyolításában hangsúlyos szerepet kap.
2019. évben aktívan részt vettem a gábortelepi falunap lebonyolításában, a nagy sikerű
gyermeknap szervezésében, közreműködtem abban, hogy a gábortelepi lakosok is részt
vehessenek az adventi rendezvénysorozat eseményein.
Az Ó-Maros menti Hagyományőrzők Egyesületével kötött megállapodás alapján a
tanyagondnoki szolgálat szállítja a Medgyesbodzás-Gábortelep SE labdarúgócsapatot az
idegenbeli mérkőzésekre.
A civil szervezetek rendezvényein való részvételt biztosítottam, ilyen volt például a
nagycsaládosok Egyesületének Családi nap rendezvénye, a Vöröskereszt nyári tábora.
Szolgálatom végzi a gyermekek és szülők utaztatását az óvoda és az iskola rendezvényeire.
A szolgálat szállítja továbbá a helyi nyugdíjasklubokat, civil szervezeteket azok
rendezvényeire, színházi előadásokra.

II.2. Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, szervezése
Feladataim közé tartozik a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében segítségnyújtás, amely
történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve
amennyiben az ügy típusa megengedi általam történő intézésével.
A feladat ellátása során rendszeres kapcsolatban vagyok a lakossággal, problémáikat,
kéréseiket továbbítom az önkormányzat felé.
Az önkormányzati munkát segítem a hivatal leveleinek, szórólapjainak kézbesítésével, a helyi
hirdetmények hirdetőtáblára történő kihelyezésével.

II.3. Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
Igény szerint beszerzéseket szervezek.
A fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az állattartáshoz
szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzését és házhoz szállítását, gázpalackok beszerzését az
elmúlt évekhez hasonlóan végeztem.

III. A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott közvetett szolgáltatásokhoz
III.1. Ételszállítás önkormányzati intézménybe
2019. évi szociális nyári gyermekétkeztetés során a gábortelepi igénybe vevőknek az ételt a
gábortelepi közösségi helyhez szállítottam.

III.2. Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, önkormányzati ügyintézők,
védőnő, családgondozó szállítása
A közös önkormányzati hivatal ügyintézőit, védőnőt, családgondozót, környezettanulmányra,
ügyintézésre a háziorvost beteghez szállítottam igény szerint

III.3. Az önkormányzat és szerveinek különböző eszközbeszerzései
A település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzéseket az önkormányzat és
intézményei számára egész évben folyamatosan elláttam.

III.4. A tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos feladatok
EMVA pályázati úton beszerzett Mercedes Benz Sprinter busszal látom el feladatomat. Átlagos
havi megtett kilométer 2019. évben: 1404,8 km.
A jogszabályok által előírt dokumentációt folyamatosan vezetem.

Képzések, tanyagondnok találkozók:
A kötelező továbbképzéseken 2019. évben nem vettem részt.
A tanyagondnoki találkozókon a lehetőségekhez képest részt veszek.
A szolgáltatás költsége és díja:
Bevételek:

Kiadások:

Állami
normatíva

4 028 000

Ágazati pótlék
Összes bevétel

222 000

Személyi
juttatások
Munkaadókat
terhelő járulék
Dologi és egyéb
folyó kiadások
Készletbeszerzés
(hajtó-és
kenőanyag,
munkaruha)
Szolgáltatás
vásárlás
Egyéb
folyó
kiadások
(biztosítás,
műszaki
vizsgadíjak)
ÁFA
Összes kiadás

2 704 851

Önkormányzat
saját erő
A szolgáltatás térítésmentes.
Ellenőrzések
2019. évben nem történt a szolgálatnál ellenőrzés.

4 250 000

457 094

884 349

54 980
252 631

270 154
4 624 059
374 059

Összegzés
Nagy örömömre szolgál, hogy segíthetem a község lakóinak, intézményeinek, civil
szervezeteinek mindennapi munkáját, mindennapi gondjainak megoldását.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy tájékoztatómat vitassák meg, kérdéseiket, javaslataikat
mondják el.

Medgyesbodzás, 2020. július 10.

Szabó György
tanyagondnok

