Tiszacsege Város Önkormányzatának
25/2012. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város Önkormányzatának Tanyagondnoki Szolgálatáról
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §‐ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja a Tiszacsege külterületi településrészén, Nagymajor térségében
bejelentett

lakó‐

vagy

tartózkodási

hellyel

rendelkező

természetes

személyek

életkörülményeinek javítása.
2. A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet területi hatálya Tiszacsege külterületi településrészére, Nagymajorra és
térségére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya az érintett területen bejelentett lakó‐ vagy tartózkodási
hellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki.
3. A szolgáltatás jellege
3. § A tanyagondnoki szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) a sajátos helyi igényekhez
rugalmasan alkalmazkodó tevékenységével az alapvető szükségletek kielégítésére irányuló
szolgáltatások, a közszolgáltatások, valamint egyes alapszolgáltatások elérhetőségének
biztosítása, továbbá az infrastrukturális hiányosságok egyéni és közösségi szintű negatív
hatásainak enyhítése révén – a települési komfortérzet fokozásával – az ellátotti kör
életszínvonalát emelve a környék népességmegtartó erejének megőrzéséhez is aktívan
hozzájárul.
4. A Szolgálat feladatai
4. § (1) A Szolgálat tevékenysége során
a) közvetlen, személyes (alap‐ és kiegészítő jellegű), illetve
b) az önkormányzati feladatok ellátását segítő, közvetett
szolgáltatásokat nyújt.
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(2) A 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 támogatása;
c) az óvodás‐, illetve iskoláskorú gyermekek szállítása, így
ca) az óvodába, iskolába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
(3) A közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a
lakossági szolgáltatások, így
a) a közösségi, művelődési, sport‐ és szabadidős tevékenységek szervezése, támogatása,
b) az egyéni hivatalos ügyintézés segítése,
c) a lakossági igények továbbítása,
d) a közreműködés egyéb lakossági vagy alapszolgáltatás nyújtásában.
(4) Az önkormányzati feladatok ellátását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül
a) az ételszállítás az önkormányzat intézményeibe,
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság számára,
c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
5. Tájékoztatási kötelezettség
6. § (1) Az egyes tanyagondnoki szolgáltatásokra, illetve azok elérhetőségére vonatkozó
legfontosabb információkat a helyben szokásos módon
a) hirdetményekben,
b) az érintett lakásokba eljuttatott szórólapokon,
c) helyi rendezvényeken (közmeghallgatás, tanyafórum), valamint
d) a helyi médiában (rádió, tv, kábel‐tv, újság, hírlevél)
kell közzétenni.
(2) A szolgáltatásokat érintő részletes felvilágosítással munkaidejében a tanyagondnok,
ügyfélfogadási időben a polgármester vagy a Polgármesteri Hivatal arra felhatalmazott
dolgozója szolgálhat.
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6. A szolgáltatások igénybevételének módja
7. § (1) A településrész lakói az egyes szolgáltatásokra irányuló igényeiket személyesen,
telefonon, illetve írásban a falugondnoknál vagy a Polgármesteri Hivatalban, a kijelölt
kapcsolattartó személynél jelezhetik.
(2) Az igényeket
a) településen belüli szolgáltatások esetén legalább három,
b) településen kívüli szolgáltatások esetén legkevesebb nyolc
munkanappal a szolgáltatás tervezett igénybevétele előtt kell jelezni.
7. Térítési kötelezettség
8. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
(2) A Szolgálat tevékenységére tekintettel díjazást sem a fenntartó Önkormányzat, sem a
tanyagondnok nem fogadhat el, és nem köthet ki.
8. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2013. január 1‐jén lép hatályba.
Tiszacsege, 2013. február 15.
Szilágyi Sándor

Füzesiné Nagy Zita

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2012. november 15. napján kihirdetésre került.
Tiszacsege, 2012. november 15.
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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