5. napirend
Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől
4266 Fülöp, Arany János út 19.
Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com
„Az előterjesztés törvényes.”

ELŐTERJESZTÉS
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 21-én tartandó
ülésére Fülöp Község Tanyagondnoki Szolgálatának 2015. évi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A tanyagondnoki szolgáltatást, mint alapszolgáltatást a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szól 1993. Évi III. törvény, valamint önkormányzatunk
a
7/2013.(IV.5.) Kt. sz. rendelete szabályozza.
Fülöp Községben a Tanyagondnoki szolgálat 2008. március 1-jével indult el, és végzi a
örvényben és önkormányzati rendelettel szabályozott - szolgáltatással kapcsolatos teendőit.
Általános és bevezető szabályok:
A tanyagondnoki szolgálat
- székhelye: 4266. Fülöp, Arany János u. 21.
- működési (ellátási) területe: Fülöp Község közigazgatási területe
- szakfeladata: 889928 Tanyagondnoki szolgáltatás
- ágazati azonosító: S0250551
A szolgálat felépítésének leírása:
A tanyagondnoki szolgálat osztatlan körzetként a település egészét átfogó szolgálatként, nem
önálló intézményként, hanem önkormányzaton belül egyszemélyes szolgálatként működik.
Az 1 fő tanyagondnok ( Hutóczki Imre ) az Önkormányzat közalkalmazottja. A tanyagondnok
feletti munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja.
Szolgálat irányítási és működési rendje:
A tanyagondnok munkáját a polgármester irányításával végzi. Munkájáról a polgármesternek
rendszeresen, a Képviselő-testületnek évente egyszer beszámol. A tanyagondnok állandó
főfoglalkozású, határozatlan időre kinevezett, közalkalmazotti jogviszonyban álló személy.
Munkaideje heti: 40 óra, napi 8 óra.

A tanyagondnok feladatköre:
A tanyagondnok feladatát Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes
szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 7/2013.
(IV.05.) KT. sz. rendelete, valamint Fülöp Község Önkormányzata tanyagondnoki szolgálat
szakmai programja – amely az 1/2000 (I. 7) SzCsM rendelet 39. §-a alapján készült – és a
tanyagondnok részletes munkaköri leírása határozza meg.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái és köre:
a). Egészségügyi és fizikai ellátás:
- Háziorvoshoz, védőnőhöz, vérvételre szállítás :,Vpércs egészségcentrum
alkalommal
- Szükség esetén a megfelelő szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás segítése:
alkalommal
- Egészségügyi szűrővizsgálatokra szállítás :
21alkalommal
- Gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése :
alkalommal

64
46

81

b). Mentális ellátás:
- Segítség nyújtás a társas kapcsolatok megtartásában :
51 alkalommal
- Önkormányzati és egyéb települési rendezvényekre való szállítás :
18
alkalommal
- Községi rendezvényeken való részvétel segítése :
9 alkalommal
- Szabadidős, sport és társasági rendezvényeken való részvétel segítése: 12 alkalommal
- Segítségnyújtás az ellátott környezetével történő kapcsolattartásban : 22 alkalommal
- Az ellátott mentálhigiénés állapotának figyelemmel kísérése, jó közérzet fenntartása
84 alkalommal
c). Szociális segítségnyújtás:
- Étkezés biztosítása :
221 napon, naponta
- Napi-és nagybevásárlások, anyag-és eszközbeszerzés :
144 alkalommal
- Hivatalos ügyekben történő szállítás, ügyintézés segítése :
47 alkalommal
- Szociális juttatásokhoz való hozzájutás segítése és intézése :
41 alakalommal
- Szociális információk szolgáltatása:
35 alkalommal
d). Az előzőekben felsorolt tevékenységek mellett, napi feladatai, közé
tartozik még:
- a gyermekszállítás (iskolába, óvodába a téli hónapokban időjárási viszonyoktól függően)
- ebédkiszállítás napi szinten:

221 alkalommal, naponta

Tanyagondnoki szolgálat számára biztosított eszközök:
A szolgálat rendelkezésére áll egy VOLKSWAGEN 7HC TÍPUSÚ 9 személyes kisbusz,
rendszáma:
NIT-071, amelyet az önkormányzat - Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból - pályázat útján nyert támogatásból vásárolt 2015.10.16. napján,
illetve a korábban szintén MVH támogatással vásárolt LKR- 667 frsz-ú jármű.
A tanyagondnoki szolgáltatás célja:
Fülöp Község közigazgatási területéhez tartózó lakott külterületeinek intézményhiányából
eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
Az ellátás iránti kérelmet (Megállapodási szerződés) formanyomtatvány kitöltésével, illetve
az ellátást nagykorú személy, vagy törvényes képviselője igényelheti közvetlenül az
Önkormányzaton belül működő Tanyagondnoki szolgálatnál. A tanyagondnoki szolgáltatás
igénybevételének engedélyezéséről a polgármester dönt. A tanyagondnoki szolgáltatás lehet
eseti (egy alkalomra szóló), vagy folyamatosan nyújtott ellátás. A folyamatos ellátásra való
jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatról hozott döntés az ellátást vagy
megszünteti, vagy az ellátás folyamatos biztosításáról rendelkezik.

7. Az ellátásra való jogosultság megállapításánál, az alábbi szempontokat kell
figyelembe venni:
Az ellátásra jogosultak a szociális étkeztetésben történő közreműködésénél a koruk és/vagy
egészségi állapotuk miatt rászoruló azon személyek, akik önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek és mások róluk nem gondoskodnak. Az ellátottak körébe tartoznak továbbá azok,
akik a tömegközlekedés hiányosságai miatt és a szociális helyzetükből adódóan a belterületen
és a környező településeken elérhető közszolgáltatásokat nem tudják igénybe venni:
- -70 év feletti idősek
- a megromlott egészségi állapotuk miatt rászorulók
- a legalább 67 %-ban egészségkárosodottak
- fogyatékos, szenvedélybeteg és hajléktalan személyek
- valamint azon személyek, akik egészségügyi rászorultságukat a háziorvos által
igazolják.
- óvodás és iskolás korú gyermekek szállítása
8.) Tanyagondnoki gépjárműnek a szolgáltatások ellátása alatt futott kilométere:
2015-ben havi szinten 2000 km.
9.) 2015 évben a tanyagondnoki szolgálatot az alább felsorolt esetekre vették igénybe,
összesen 847 alkalommal.
- általános iskolába, óvodába, majd haza történő szállítás,- nyugdíjasok rendezvényekre
szállítása

- nappali egyszeri meleg étel házhoz szállítása,, - házi orvoshoz történő szállítás ellátottaknak történő alapvető élelmiszer bevásárlás , - gyógyszerkiváltás, - gyermekek
tanulmányi és atlétika versenyre szállítása, - labdarúgók szállítása, - önkormányzatnak
ügyintézés és anyagbeszerzés ,- önkormányzati közcélú dolgozók szállítása , - önkormányzati
közcélú dolgozók üzemorvoshoz szállítása- családgondozó és védőnő szállítása- élelmiszer
segély kiszállítása - segélyezéshez használt ruhák begyűjtése - ebédpénz beszedése és
befizetése - bevásárlás falunapra.

Tisztelt Képviselőtestület !
A fent felsorolt feladtok ellátásán kívül a tanyagondnok ellát minden olyan feladatot amivel
a polgármester megbízza.
Kérem a tájékoztató megvitatását, kiegészítését és megvitatás utáni szíves elfogadását.

Fülöp, 2016. szeptember 12.
Hutóczki Péter sk.
polgármester

