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A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek 

intézményi hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás 

biztosítása, az elszigeteltség feloldása. 

Ezen szolgáltatási formának jelentős szerepe van a területi hátrányok felszámolásában. 

 

Feladata a különböző szolgáltatások megjelenítése, a lakosok ezekkel való kapcsolatának 

javítása, a közösségeken belül működő kapcsolatrendszerek megerősítése, ha szükséges 

működtetése, továbbá az egyéni és közösségi szintű igények kielégítésének biztosítása. 

 

 

 Az ellátottak köre 

 

A tanyagondnoki szolgálat tevékenysége a Vásárosnamény város közigazgatási területéhez 

tartozó Perényi tanya –mint egyéb belterületi lakott helyen- és a Károlyi-tanyán- mint 

külterületi lakott helyen- élő lakosságra terjed ki. 

A szolgáltatás igénybevevők száma HAVONTA rendszeresen 35-40 fő változó. 

 

  

 

A feladatellátás szakmai tartalma 

 

A tanyagondnoki szolgálat együttműködve a szolgáltatásokat végző intézményekkel 

segítséget nyújt az ellátottaknak, hogy képesek legyenek otthonukban és 

lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, vagy egészségi állapotukból, 

mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában. 

 

- A szociális ellátásokhoz való hozzáférés. 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében különös jelentőséggel bír a szociális jellegű ellátást 

vagy szolgáltatást igénylők megfelelő tájékoztatása. 

- Az információs szolgáltatás.  

Célja, hogy a szolgáltatásokat, ellátásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az 

ellátások hozzáférhetőségével, és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. 

- Az intézmények szolgáltatásainak a lakosok felé történő közvetítése.  

Tájékoztatja az érintetteket a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, családtámogatási, 

munkaügyi és egyéb ellátások igénylése tekintetében. Részletes tájékoztatást ad az 
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intézmények elérhetőségéről, nyitvatartási rendjéről, a szolgáltatások köréről, jellegéről, 

elérhetőségéről és az igénybevételük módjáról, az ellátások igényléséhez szükséges 

iratokról. 

 

- Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása. 

A Tanyagondnoki Szolgálat az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást oly módon biztosítja, 

hogy elszállítja az ellátottakat a – háziorvosi; - gyermekorvosi; - szakellátási rendelésekre, a 

probléma súlyosságától függően értesíti a mentőszolgálatot, továbbá ha igény van rá biztosítja 

a különböző egészségügyi szűréseken való megjelenést (rákszűrés, tüdőszűrés stb.). 

A tanyagondnok tájékoztatja a lakosságot a rendelési időkről, helyszínekről, a gyógyszertárak 

nyitva tartásáról, mind az orvosi, mind pedig a gyógyszertári ügyeletekről. 

 

- A személyszállítási feladatok között ellátja: 

- Az óvodások és iskolások oktatási, nevelési intézménybe, 

sporttevékenységekre, és intézményi rendezvényekre, illetve onnan 

visszatörténő szállítását, ha az intézmény munkarendje, vagy a tevékenységek 

időpontja nem alkalmazkodik a tömegközlekedés rendjéhez. 

- Betegek háziorvosi rendelőbe, vagy egyéb egészségügyi intézménybe történő 

szállítását, illetve onnan vissza a lakóhelyig. A szállításkor minden esetben 

figyelembe kell venni az igénylő egészségügyi állapotát, szükség szerint ki kell 

kérni a háziorvos véleményét. 

- Kórházi, idősek otthonai, stb. látogatás céljára történő szállítást. 

- Temetésre, temetőbe történő szállítást. 

- Bevásárlásban való közreműködés. 

- Az önkormányzat által közzétett és meghirdetett, illetve a település által 

szervezett egyéb rendezvényre történő szállítást: - sportrendezvények; - 

társadalmi ünnepségek; - gyermeknap; - idősek világnapja; stb. 

 

 

Az ügyintézési feladatok: 

A tanyagondnok oly módon segít az ellátottaknak a különböző hivatali, vagy postai 

ügyintézésben, hogy az ellátottakat elkísérik az érintett helyekre, vagy személyesen 

intézkednek, ha ezt az ellátottak igénylik. 

Közvetlen személyes szolgáltatás során: közreműködés 

- Étkeztetésben 

- Házi segítségnyújtásban 

- A közösségi és szociális információk szolgáltatásában 

- Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása: a háziorvosi rendelésre 

szállítás 

- Egyéb egészségügyi intézménybe szállítás 

- Gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása 

- Kiegészítő szolgáltatások: közösségi, művelődési, sport-és szabadidős 

tevékenységek szervezése, segítése 

- Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, 

- Egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb alapszolgáltatások biztosításában 

való közreműködés 

- Önkormányzati feladatok ellátása: az ételszállítás önkormányzat intézményeibe 

- Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére 
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Köszönöm, hogy tájékoztatónkat figyelmesen átolvasta. További kérdéseivel forduljon 

hozzám bizalommal. 

 

Tanyagondnok: Kiss András 

 

Vásárosnamény, 2020. 

                   Koncz Edina 

                Intézményvezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


