
Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2012. (VIII.17.) önkormányzati rendelete 

 
A tanyagondnoki szolgáltatásról 

 
Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt ) 60. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:  

1.§ 
A rendelet célja, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás szabályozott keretek között 
biztosítsa: 

- Serényfalva települése kül- és belterületén élők társadalmi hanyatlásának 
megállítását, a folyamat visszafordítását, 

- A külterületi telepeken élők elzártságának megszüntetését, 
- A településen az életfeltételek javítását, 
- A településen az intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítését, az 

alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítását 

- Az önkormányzat, Ózdi Többcélú Kistérségi Társulás által nyújtandó szociális 
alapszolgáltatások működtetésének elősegítését, 

- A közösségfejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítését, 
- A településen a jobb életminőség elérését. 

 
2.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed a Szt 3. §-ban szabályozott ügyfelekre, a hajléktalan 
személyekre, a mindenkori tanyagondnokra, valamint a tanyagondnoki 
szolgáltatást igénybevevő személyekre. 
 

3.§ 
 
(1) A tanyagondnok a Képviselő-testület által kinevezett közalkalmazott. 
 
(2) A tanyagondnoki tevékenység ellátásának alapfeltételei: 
 

a./ a tanyagondnoki feladat ellátására szolgáló gépjármű típusának megfelelő 
kategóriájú gépjárművezetői engedély, 
b./ legalább 8 általános iskolai végzettség, 
c./ büntetlen előélet, 
d./ tanyagondnoki tanfolyam elvégzése. 

(3) A 3. § (2) bekezdés d./ pontjában meghatározott tanfolyam megléte alól a 
kinevező jogkör gyakorlója felmentést adhat a kinevezéstől számított két év 
időtartamra. A tanfolyam költségeit az önkormányzat köteles fizetni. 
 

4.§ 
 

A tanyagondnoki szolgáltatás biztosítja: 
a) alapfeladatok: 

aa) Közreműködés az étkeztetésben – szabad-, ünnepnapokat és hétvégi 
napokat kivéve 
ab) A háziorvosi rendelésre szállítás  



ac) Egyéb egészségügyi intézménybe szállítás 
ad) Gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás 
biztosítása  
ae) Egyéb gyermekszállítás keretében óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek 
szállítása – alkalmanként 
af) Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában. 

b) kiegészítő feladatok: 
ba) Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, 
segítése: 
- színházba szállítás 
- kirándulásra szállítás 
- helyi rendezvényekre szállítás 

bb)  Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények 
továbbítása 

bc) Egyéb lakossági szolgáltatások keretében: 
- javító-szolgáltató igényhez kapcsolódó szállítás – alkalmanként 
- táp-termény beszerzés – alkalmanként 

c) Közvetett szolgáltatási feladatok: 
ca) Önkormányzati információk közvetítése a lakosság felé 

cb) Tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők. 
 

5.§ 
 

(1) A tanyagondnoki tevékenység engedélyköteles. 
 
(2) A tanyagondnok kinevezésére, bérezésére és egyéb járandóságainak 
megállapítására a közalkalmazottak jogállására vonatkozó 1992. évi XXXIII. 
törvényben foglaltakat kell alkalmazni.  
(3)  A tanyagondnok munkaideje napi 8 óra. 
 

6.§ 
 

(1) A tanyagondnok a szolgálat keretében ellátandó feladatokat a rendelkezésre 
bocsátott gépjármű használatával végzi, és a tanyagondnok munkakörének 
ellátásához szükséges eszközök, kisgépek használatával végzi. 
 
(2) A tanyagondnoki tevékenység irányítását, nem alapfeladatra történő 
igénybevétel engedélyezését átruházott hatáskörben a polgármester végzi. 
 
(3) A tanyagondnokot szabadsága, betegsége, törvényes távolléte esetén 
helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a Hét Községi Önkormányzattal – mint 
falugondnoki szolgáltatást ellátó önkormányzattal - kötött megállapodásban 
foglaltak határozzák meg. 
 

 
7.§ 

 
(1) A tanyagondnoki gépkocsi igénybevétele ingyenes. 
(2) Amennyiben a tanyagondnokot árubeszerzéssel, bevásárlással, 
gyógyszerkiváltással bízzák meg: 



 
a./ vásárlási előleg átvétele esetén az összegről elszámolási ismervényt ad, 

 
b./ a beszerzést követően a tényleges kiadásokkal elszámol. 
 

8.§ 
 

A tanyagondnoki szolgáltatás munkavédelmi szabályzata, gépjármű használati 
szabályzata a Serényfalva Községi Önkormányzat Szabályzatainak része. 
 
 

9. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a képviselő testület 12/2004. (XI.26.) rendelettel, a 12/2002. 
(XII.20.) rendelettel módosított 5/2000. (I.28.) rendelete. 
 
 
 
                       Szerna Csaba                                                    Nagy János 
                        polgármester                                                       jegyző 
 
  
 
A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 18. napján. 
 
                                                                                         Nagy János 
                                                                                             jegyző 
 
 
A rendelet hatálybalépésének  a napja: 2012. augusztus 23. 
 
                                                                                          Nagy János 
                                                                                              jegyző 
 
 


