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Készítette: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022.03.28. napi ülésére 

 

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Szakmai 

Programjának módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” 

pályázati kiírás 1 számú melléklete szerint új tanya- vagy falugondnoki szolgálat létrehozása 

esetén a pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó az illetékes kormányhivatalhoz 

benyújtott engedély iránti kérelem másolata. A szolgáltatás bejegyzése iránti kérelemhez 

szükséges volt a szolgáltatás szakmai programjának elkészítése. Az intézmény vezetője 

elkészítette a Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítását, melybe beépítésre 

került a tanyagondnoki szolgálat szakmai programja, ezt a Képviselő-testület 11/2022.(I.31.) 

Kt. határozatával elfogadta. A Békés Megyei Kormányhivatal tényállás tisztázására szólította 

fel a fenntartót, melynek keretében szükséges volt a szakmai program újabb módosítása. Ezt a 

Képviselő-testület 22/2022. (II.22.) számú határozatával elfogadta. Az engedélyezési eljárás 

keretén belül a Békés Megyei Kormányhivatal a szakmai program szakértői véleményezésére 

a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet kérte fel, melynek szakértője javasolta a 

szakmai program kibővítését, átdolgozását. Ennek megfelelően a Kormányhivatal tényállás 

tisztázására hívta fel a fenntartót és 3 napon belül kötelezte a szakmai program átdolgozására 

és ismételt megküldésére. A szakmai program átdolgozása a mellékletben található 

módosításokkal megtörtént, ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet hogy a szakmai 

program előterjesztés mellékletében szereplő módosításainak elfogadására! 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai 

Programjának - a határozat mellékletét képező tartalmú – módosításait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József- polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária-intézményvezető  

  

 

Medgyesegyháza, 2022. március 23. 

 

Kraller József 

polgármester 

 

 

Ellenjegyezte:  

Dr. Kávássy Leila Viola-jegyző           



A Szakmai Program III./8. Tanyagondnoki Szolgálat című fejezetében a szolgáltatás 

célja feladatai című rész első bekezdése kiegészül:  

 

A település külterületi lakott településrészein és Bánkút településrészen a lakosság 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférése nem biztosított, orvosi ellátás, gyógyszertár, 

polgármesteri hivatal, posta a településrészeken nem működik, csak a több kilométerre lévő 

Medgyesegyházán. Mindezek miatt, a szolgáltatás működtetésének kiemelt céljai a 

következők: 

- közszolgáltatások (hivatali ügyintézés, orvosi ellátás, posta, oktatásintézmények) 

elérésének javítása a lakosok szállításával  

- részvétel az intézmény más alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatásainak biztosításában, 

nappali ellátásban részesülő lakosok Idősek Klubjába történő beszállítása, házi 

segítségnyújtást végző szakember eljuttatása a külterületen élő lakossághoz stb.  

- helyben nem beszerezhető árucikkekhez, fogyasztási eszközökhöz való hozzáférés 

segítése, azok beszerzésével 

- Település rendezvényekre, programokra történő szállítás 

 

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott 

szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása című részben a feladatok felsorolása kiegészítésre 

került a helyi sajátosságokkal, s így a következőkre változik (az új szövegrészek dőlt 

betűvel): 

a) közreműködés étkeztetés, házi segítségnyújtás, és egyéb alapszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés biztosításában, közösségi és szociális információk szolgáltatásában 

A tanyagondnoki szolgálat hétköznap és munkanapokon végzi a szociális étkeztetésben 

részesülő ellátottak részére a napi egyszeri meleg étkezés kiszállítását. A szolgálat 

gépjárművével történik a házi segítségnyújtást végző szakember Bánkútra- illetve a 

külterületen élő ellátottak lakására történő kijutása. A tanyagondnoki szolgálat részt 

vesz a házi segítségnyújtás keretén belül végzett tevékenységek biztosításában, 

elsősorban személyes szükséglet mértékének megfelelő bevásárlás, ételkészítésben 

történő segítségnyújtás, mosogatás, ruhajavítás, vízhordás, tüzelő behordás, hó 

eltakarítás, síkosság mentesítés, takarítás, vészhelyzet elhárítása tekintetében.  

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése háziorvosi- és egyéb 

egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítás, gyógyszerkiváltás, segédeszközhöz való 

hozzájutás segítése 

A szolgáltatás biztosítja a Bánkút településrészen és a külterületi ingatlanokban élő 

lakosság egészségügyi alapszolgáltatást végző szolgáltatókhoz való beszállítását. A 

szolgáltatás igénybevételét az előzetes igények alapján, a háziorvos rendelés idejéhez 

igazodva biztosítjuk, heti rendszerességgel. A sürgős halaszthatatlan ellátást igénylő 

esetek szállítása soron kívül is történhet. A lakosság szükségletei alapján a gyógyszer 

kiváltás előre egyeztetett módon napi rendszerességgel történik.  

c) óvodás-és iskoláskorú gyermekek szállítása óvodába és iskolába történő szállítás, 

egyéb gyermekszállítás 

A szolgáltatás napi rendszerességgel végzi, elsősorban a tömegközlekedés önálló 

használatára még nem képes, általános iskolás gyermekek oktatási intézménybe 

történő szállítását Medgyesegyházára, az iskolai munkarendhez igazodva. Biztosítja 

továbbá a külterületen és Bánkút településrészen élő gyermekek iskolai- és egyéb 

programokra, közösségi rendezvényekre, versenyekre szállítását.  

 

Kiegészítő feladatnak minősülnek a következő lakossági szolgáltatások:  

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



A Bánúton és külterületi településrészeken élő lakosság jelentős problémája, hogy a 

településen igénybe vehető programokat, sportolási- és művelődési lehetőségeket a 

tömegközlekedés hiányosságai miatt nem tudják igénybe venni. A szolgálat 

gépjárművével intézményünk biztosítja a lakosság rendezvényekről történő 

tájékoztatását szükség esetén szállítást biztosít.  A közösségi alkalmak szervezésében 

lebonyolításában a szolgálat szervezési, tájékoztatási, anyagbeszerzési és szállítási 

feladatokat vállal. 

- egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 

Hivatalos ügyek intézése terén a szolgáltatás információt, tájékoztatást nyújt az ügyek 

intézéséhez. A tanyagondnok rendszeresen kapcsoltot tart a külterületen élő 

lakossággal, az általuk jelzett igényeket szükségleteket közvetíti az illetékes hivatalok, 

hatóságok felé. A tanyagondnok segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézéséhez 

szükséges nyomtatványok igénylők részére történő beszerzésében, eljutattásában, és 

kitöltésében.   

- egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés, valamint egyéb 

alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés az önkormányzati feladatok 

megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül 

A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki/tanyagondnoki 

szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, 

közvetett szolgáltatásnak minősülnek: 

a) az ételszállítás az önkormányzati intézménybe, 

A tanyagondnoki szolgálat gépjárműve időszakos jelleggel részt vesz az étkeztetés 

szállításába az Idősek Otthonba, Idősek Klubjába, valamint a nevelési- oktatási 

intézményekbe.  

b) önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére, 

A szolgáltatás rendszeren biztosítja az önkormányzati és intézményi információk 

eljuttatását a Bánkúti illetve külterületi lakott településrészekre, elsősorban 

személyes tájékoztatással információnyújtással, illetve szóróanyagok, plakátok 

kihelyezésével, érintettekhez történő eljuttatásával.  

c) tanyagondnoki szolgálat műkötetésével kapcsolatos teendők ellátása. 

A tanyagondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos adminisztráció vezetése a 

tanyagondnok feladata.  

A meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki. 

 

A szolgáltatás célja feladatai című rész kiegészül a következő alcímmel:  

 

Más intézményekkel történő kapcsolattartás: 

 

A tanyagondnoki szolgálat által biztosított szolgáltatások hatékonyságának növelése, a 

szolgáltatások színvonalának megőrzése, valamint ellátottjaink érdekeinek érvényesítése 

érdekében az intézmény folyamatosan kapcsolatot tart:  

 a fenntartóval 

 az intézmény szociális alap-és szakosított ellátást nyújtó szolgáltatásaival 

 a településen működő más szociális szolgáltatóval (Közösségi Misszió) 

 a településen működő egészségügyi szolgáltatókkal (védőnői szolgálat, háziorvosi 

szolgáltatók) 

 oktatás- és nevelési intézményekkel 

 településen működő civil-és érdekvédelmi szervezetekkel 

 a megyei-és regionális falugondnoki egyesületekkel (Falugondnokok Duna-Tisza Közi 

Egyesülete)  



 Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal  

 a Mezőkovácsházi Humán Szoláltató Központ, Család és gyermekjóléti Központjával 

 A helyi rendőrörssel 

 

Más intézménnyel történő kapcsolattartás megbeszélések, értekezletek formájában történik. A 

tanyagondnoki szolgáltatás, mint szociális szolgáltató a család-és gyermekjóléti szolgálat által 

működtetett veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer tagja. Veszélyeztetettségre utaló 

élethelyzet észlelésekor jelzési kötelezettsége van a család-és gyermekjóléti szolgáltatást 

végző szolgáltató felé.   

 

Az intézmény kapacitásainak felsorolása kiegészül a következővel: 

 

A tanyagondnoki szolgálat folyamatos működésének biztosítása érdekében a tanyagondnok 

távolléte esetén az intézmény a személyi feltételeket belső helyettesítéssel (más szolgáltatások 

szabad kapacitása estén) biztosítja. Amennyiben a belső helyettesítésre nincs lehetőség a 

tanyagondnok helyettesítésére külső munkavállaló bevonásával történik, megbízási szerződés 

keretében.  

 

 

A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT 

SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI főcím alatt a biztosított szolgáltatáselemek felsorolásai 

kiegészülnek  

az a.) pontban a szállítás cím alatti rész kibővül: 

Szállítás keretén belül kerül biztosításra a szolgáltatást igénybe vevők szállítása a településen 

működő egészségügyi szolgáltatókhoz. A háziorvosi rendelésre történő szállítás a háziorvosi 

rendelő működési rendjéhez igazodóan heti rendszerességgel keddi napokon történik. 

Vérvételre történő szállítás a mintavételi hely működéséhez igazodóan történik heti 

rendszerességgel szerdai napokon. A szolgáltatás gépjárműve végzi a nevelés- oktatási 

intézménybe járó gyermekek iskolába szállítását napi rendszerességgel. Az iskolába történő 

be-és hazaszállítás elsősorban a tömegközlekedést önállóan használni nem tudó gyermekek 

részére biztosított rendszeresen. Egyéb gyermekszállítás keretén belül történik az óvodás 

gyermekek fejlesztésre történő szállítása az óvoda bánkúti telephelyéről a székhely 

intézménybe heti rendszerességgel. A Bánkúton óvodába járó gyermekek óvodai 

rendezvényekre, közösségi programokra történő beszállítását szintén a szolgálat végzi.  

Szállítás keretén belül biztosított a Bánkúton és a külterületen élő lakosság települési 

rendezvényekre, sporteseményekre történő eljutásának segítése is. A szolgálat napi 

rendszerességgel biztosítja a külterületi településrészeken nem beszerezhető javak (pl.: 

élelmiszer, gyógyszer, takarmány, egyéb fogyasztási eszközök9 szállítását az igénybe 

vevőkhöz. Szállítás keretében biztosítjuk a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás 

segítését, előre egyezetett módon napi rendszerességgel végezzük az igénybevevők 

Medgyesegyházára történő beszállítását ügyintézés, bevásárlás és egyéb tevékenységek 

céljából. A érintett lakosság körében házi segítségnyújtást igénylő ellátottak ellátását, a 

szolgálat szállítással segíti, a gondozó ellátottakhoz történő eljuttatásával napi 

rendszeressséggel. 

 

a b.) pontban a megkeresés cím alatti szöveg kiegészül: 

A tanyagondnoki szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri a külterület lakott területeken élő 

lakosság mindennapjait. A látókörébe került lakosok felkeresésével, tájékoztatást, információt 

nyújt azokról az ellátásokról szolgáltatásokról melyek az adott településrészen nem érhetőek 

el. A megkeresésé a helyben szokásos gyakorlat (tájékoztatás honlapon, helyi hírlapban, 



kábeltelevízióban) mellett, a helyi sajátosságoknak megfelelően személyese, vagy 

szóróanyagok útján történik. Ezen szolgáltatási elem keretén belül az egyéni hivatalos ügyek 

intézésének segítése, a lakossági igények felmérése és továbbítása az ügyben érintett 

szolgáltatók hatóságok felé.  

a c. pontban a közösségi fejlesztés szövegrész kibővül:  

A  külterületen és Bánkúton élő lakosság elszigetelődésének megelőzése érdekében a 

szolgálat részt vesz a szociális és közösségi információk érintettek való eljuttatásában. Az 

izoláció csökkentése érdekében a szolgálat részt vesz a települési közösségi- szabadisős- és 

sportrendezvények szervezésében lebonyolításában. Szervező tevékenységével elősegíti a 

külterületen élők részvételét a település közösségi rendezvényein alkalmain.  

 

A Szakmai Program VI. A SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI 

MÓDJA című fejezete kiegészül a következő szövegrésszel: 

A tanyagondnoki tevékenység keretén belül igénybevehető ellátásról az intézmény 

folyamatosan tájékoztatja a külterületi településrészeken és Bánkúton élő lakosságot. A 

szolgáltatás potenciális ellátottjainak megkeresésének tájékoztatásának módjai a következők: 

 szórólapok, plakátok elérhetőségének folyamatos biztosítása az érintett 

településrészeken  

 tájékoztatás a helyi médiákban (helyi hírlap, kábeltelevízió, települési honlap) a 

szolgáltatásról, az igénybevétel módjáról, feltételeiről 

 személyes tájékoztatás telefonon, vagy írásban 

 személyes megkeresés 

 

 

 

 

 

 


