Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (IX.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról és a gyermekétkeztetés intézményi
térítési díjáról szóló 17/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.
§ (4) bekezdésének d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjába
foglalt feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési
díjáról szóló 17/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli
el:
1. § A Rendelet 2.§-a a következő c) ponttal és ca) alponttal egészül ki:
„c) személyes gondoskodást nyújtó ellátás:
ca) tanyagondnoki szolgálat.”
2.§ A Rendelet 3.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgáltatást saját fenntartásában működő
szolgáltatója – Álmosd Község Tanyagondnoki Szolgálata – útján biztosítja.”
3.§ A Rendelet a 4.§-át követően a következő 4/A.§-al egészül ki:
„4/A. §
(1) Az önkormányzat a település külterületi, egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott
helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek
kielégítését
segítő
szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatáshoz,
valamint
egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében tanyagondnoki szolgálatot
működtet.
(2) A tanyagondnoki szolgálat ellátási területe:
a) Álmosd Község közigazgatási területéhez tartozó külterületi lakott helyek: Bihari tanya,
Szőlőskert tanya.
b) Álmosd Község közigazgatási területéhez tartozó egyéb belterületi lakott helyek: Ady
Endre utca, Hunyadi utca, Szőlőskert utca, Vörösmarty utca.
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás az alapfeladatnak minősülő feladatai mellett az alábbi
kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatásokat biztosítja:
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése
(különösen színház- és múzeumlátogatás, kirándulás, gyógy- és egyéb fürdőlátogatás, helyi
rendezvények, környező települések rendezvényein a részvétel biztosítása, könyvtári
kölcsönzés, sporteseményre szállítás),
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) egyéb lakossági szolgáltatások (bevásárló utak szervezése, háztartási gépek, berendezések
javításának intézése, vetőmag-, táp-, terménybeszerzés, piacra, vásárra, beteglátogatásra
szállítás, a helyközi tömegközlekedés eléréséhez segítségnyújtás, hozzátartozók szállítása
temetésre, ballagásra, esküvői rendezvényre, egyéni hivatalos ügyek intézése járási

hivatalban, földhivatalban, bíróságon, közjegyzőnél, stb.), illetve az étkeztetésen és házi
segítségnyújtáson kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában
való közreműködés.
(4) A tanyagondnoki szolgáltatás a (3) bekezdésben foglaltakon kívül ellátja az
önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat:
a) ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása,
d) egyéb önkormányzati feladatokban való közreműködés (különösen árubeszerzés az
önkormányzat és intézményei részére, stb.).
(5) A tevékenységnaplót a szolgáltatást igénybe vevőkkel nem kell aláíratni.”
4.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Álmosd, 2019. szeptember 26.
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