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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. január 31. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2021.(VI.30.) önkormányzati 

rendeletének módosítása 

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (II. 1.) 

önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) 

Kormányrendelet 31. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 8a.) 

pontjában foglalt feladatkörében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 92/B. § (1) bekezdésében meghatározott 

hatáskörében eljárva Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdésében 

biztosított megvitatást követő véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Oktatási 

Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

(Az Önkormányzat fenntartásában biztosított alapszolgáltatások a következők:) 

„e) tanyagondnoki szolgálat” 

2. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki: 

„16/A. § 

(1) A tanyagondnoki szolgálat célja Medgyesegyháza településen külterületen, illetve Bánkút 

településrészen élők életminőségének javítása az ott nem hozzáférhető szolgáltatásokhoz való 

hozzájutás elősegítése, és ezáltal az izoláció csökkenése, az esélyegyenlőség biztosítása. 

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás a 3. mellékletben felsorolt körzetekre terjed ki. 

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó 

alapfeladatai: 

a) közreműködés étkeztetésben 

b) közreműködés házi segítségnyújtás biztosításában 

c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában 

d) közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben 



e) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése 

f) gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása 

(4) A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó 

kiegészítő feladatai: 

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése 

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 

c) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés 

d) segítségnyújtás a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét meghaladó 

feladatok megoldásában 

e) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában 

f) ügyintézési feladatok 

(5) A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott közvetett – az önkormányzati feladatok 

megoldását segítő – szolgáltatások: a személyes segítségnyújtáson túl, a szabad kapacitások 

terhére a tanyagondnok közreműködik olyan önkormányzati feladatok lebonyolításában, 

melyek a külterületen és Bánkút településrészen élők ellátását, tájékoztatását célozzák, de 

kívül esnek a személyes és közvetlen segítségnyújtás körén. 

(6) Egyéb, kötelező feladaton túl, a szabad kapacitás terhére vállalt szolgáltatások: 

a) családi eseményekre, civil szervezeti rendezvényekre történő szállítás 

b) a településrészen vagy a településrész lakossága részére máshol szervezett események, 

rendezvények lebonyolításában való közreműködés, például egészségügyi 

szűrővizsgálatok, véradás, alapítványok egyéb szervezetek által nyújtott adományok, 

segély csomagok eljuttatása 

c) igénybe vevők szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézménybe szállítása 

(7) A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét legalább 

egy munkanappal előbb bejelenti és egyezteti a tanyagondnokkal, a településen kívüli 

szolgáltatási igényét pedig három munkanappal előbb kell bejelentenie és egyeztetnie. A 

feladatellátás a bejelentés sorrendjétől, a szolgáltatást igénybe vevők számától és a bejelentett 

probléma fontosságától függ. 

(8) A szolgáltatás térítésmentesen kerül biztosításra az igénybe vevők részére.” 

3. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki. 

4. § 

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontjában a „ .” szövegrész. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba. 

 

Medgyesegyháza, 2022. január 31.  

               

 

              Kraller József                                                     dr. Kávássy Leila Viola 

                polgármester                                                                    jegyző   

 

 

Záradék: a rendelet kihirdetése 2022. január ….. napján megtörtént. 

 

 

Medgyesegyháza, 2022. január …… 

 



 dr. Kávássy Leila Viola 

  jegyző 

 

1. melléklet 

„3. melléklet 

Tanyagondnoki körzetek 

1. 5666 Medgyesegyháza külterület körzete 

1.1. Tanya 1-152. 

1.2. Lászlótelep 1-79. 

2. 5752 Medgyesegyháza-Bánkút belterület körzete 

2.1. Bánkút-Árpád u. 1-22. 

2.2. Bánkút-Honvéd u. 1-22. 

2.3. Bánkút-Rózsa u. 2-36. 

2.4. Bánkút-Baross u. 1-34. 

2.5. Bánkút-Dózsa u. 1-32. 

2.6. Bánkút-Kossuth u. 1-17. 

2.7. Bánkút-Petőfi u. 1-52. 

2.8. Bánkút-Rózsamajor 0-36.” 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2022. január 28. 

 

 

           Kraller József s.k. 

  polgármester 

 

Ellenjegyezte:  

 

  dr. Kávássy Leila Viola s.k.  

       jegyző 


