Medina község
Önkormányzati Képviselı-testületének

9/2007. /XII.12./ számu

Rendelete

A TANYAGONDNOKI
SZOLGÁLATRÓL
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MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban:
Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról szóló –többször módosított –
1990. évi LXV. tv-ben és a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – többször módosított és kiegészített – 1993. évi III. tv.-ben kapott felhatalmazás alapján Medina-Szılıhegy, külterületi lakott hely ellátása érdekében, a tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat e rendeletben állapítja meg.

I.

fejezet

A rendelet hatálya
1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Medina község közigazgatási területéhez tartozó Medina-Szılıhegy lakosaira.

A rendelet célja
2.§.
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 60 §
falugondnok, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a
külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredı hátrányainak enyhítése, az alapvetı szükségletek
kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintő
szükségletek teljesítésének segítése A rendelet célja, hogy a Tanyagondnoki szolgálat /a továbbiakban: Szolgálat/ szabályozott keretek között:
• a Településeken hiányzó, az alapvetı szükségletek kielégítését
segítı közszolgáltatásokhoz, illetve a közszolgálatokhoz való hozzájutást elısegítse,
• közremőködjön a rászorult személyek ellátásában és biztosítsa
szállításukat, továbbá,
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• a Települések lakosságát érintı információkat összegyőjtse, továbbítása az illetékesek felé vagy az információk alapján a feladatot ellássa.

II. fejezet

A Szolgálat keretében ellátandó feladatok
3.§.
A Szolgálat keretében - kötelezıen ellátandó - alapellátási feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Közremőködés az étkeztetésben
A házi segítségnyújtásban
Közösségi és szociális információk szolgáltatásában
Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
Gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása
Egyéni hivatalos intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
A szociális alapellátás körébe tartozó kötelezı önkormányzati feladatok ellátásában közremőködés.
Gyermekjóléti és gyámügyi feladatokban való közremőködés.
A Települések közösségi rendezvényeinek segítése, az azokban
való közremőködés.
A Települések lakosságának medinai közösségi rendezvényekre
történ ı szállítása.

III. Fejezet
4.§.
Az óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása

/1/ A Szolgálat az oktatási napokon, továbbá az óvodai és iskolai közösségi rendezvényeken biztosítja az óvodás és általános iskolás gyerme3
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kek szállítását a Település – Medina Általános Iskola és Óvoda – Település viszonylatban.
/2/ Abban az esetben, ha a gépjármőben szabad ülıhely van, a szállítást – a háziorvosi szolgáltatást igénybe venni szándékozó - felnıtt
személy is igénybe veheti.

5.§.
A háziorvosi alapellátást igénybe vevık szállítása, igény esetén
gyógyszerbeszerzés.
,
/4/ A Szolgáltat gondoskodik mindazok orvoshoz, szakrendelésre vagy –
nem sürgıs esetben - a kórházba szállításáról, aki arról saját maga
gondoskodni nem tud.

6.§.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

/1/ A Szolgálat a szociális információs szolgáltatásban való közremőködéssel elısegíti azt, hogy a szociális szolgáltatásokat igénylık
megfelelı tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetıségérıl és
az igénybevétel szabályairól. .
/2/ A Szolgálat az étkeztetés mint szolgáltatásban való közremőködéssel elısegíti azt, hogy a szociálisan rászorultak legalább napi
egyszeri meleg étkeztetésben részesüljenek.
/3/ A Szolgálat a házi segítségnyújtásban való közremőködéssel
elısegíti azt, hogy a rászorultak az alapvetı gondozási, ápolási segítséget megkapják.
4./ A Szolgálat a családsegítés szolgáltatásban való közremőködéssel elısegíti, hogy a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve
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egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylı személyek, családok
számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet
megszüntetése valamint az életvezetési képesség megırzése biztosított legyen.
/5/ A Szolgálat a jelzırendszeres házi segítségnyújtásban való közremőködéssel elısegíti, hogy a rászorultak igénylése, a segítség
nyújtása mindgyorsabb és mindtejesebb legyen, különös tekintettel a
segítséghez kapcsolódó szállítási feladatok ellátásában.
/6/ A támogató szolgáltatásban való közremőködésben elısegíti a fogyatékos személyek mindtejesebb életminıségének biztosítását, különös tekintettel az életminıség fenntartásához szükséges beszerzésekre.
/7/ Az utcai szociális munkában történı közremőködésben elısegíti a
hajléktalan személyek ellátását, különös tekintettel a szállítási feladatokra.
/8/ A nappali ellátás keretében segítséget nyújt az ellátással kapcsolatos szállítási feladatok megoldásában.
7.§.
A Szolgálat az /1/ - /8/-ban foglalt feladatainak ellátását a Szociális bizottság határozatában foglalt rendelkezés alapján látja el. E rendelkezés végrehajtása érdekében együttmőködik a Családsegítı Szolgálattal.
8.§.
A Településeken élık a 6.§.-ban foglalt szociális alapellátások iránti igényeiket a Szolgálatnál is bejelenthetik.

9.§.
Gyermekjóléti és gyámügyi feladatok ellátásban való közremőködés
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/1/ A Szolgálat közremőködik a Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat részére a Települések gyermekjóléti és gyámügyi igazgatási feladatainak ellátásában.
/2/ A Szolgálat az /1/ bek.-ben foglalt feladatainak ellátását a körjegyzı
határozatában foglalt rendelkezés vagy a Gyermekjóléti Szolgálat felkérése alapján látja el. A körjegyzıi határozat végrehajtása érdekében
együttmőködik a Családsegítı Szolgálattal.
/3/ A Településeken élık a gyermekjóléti önkormányzati feladat ellátása
iránti igényt a Szolgálatnál is bejelenthetik.

10.§.
A Települések közösségi rendezvényeinek segítése, az azokban
való közremőködés.

A Szolgálat ellátja a Településeken az önkormányzati rendezvények
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat

11.§.

A Települések lakosságának medinai közösségi rendezvényekre történı szállítása.

A Szolgálat ellátja a Településeken élık Medinán rendezendı közösségi
rendezvényekre történı szállítását.

IV. Fejezet

12§.
Vegyes és záró rendelkezések
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/1/ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szalai László
polgármester

Dr. Fábián László
körjegyzı
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