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A tanyagondnoki gépjármű (LGU – 159, Opel Vivaro) 2013. október 18-ig 117720 
km-t tett meg. 
 
I.  
A tanyagondnoki szolgáltatás célja, feladata 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás célja a Medinán és Medina, Szőlőhegyen  élők 
életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális 
alapellátások kiépítésének elősegítése, a település szolgáltatási funkcióinak bővítése, 
közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.  
A tanyagondnoki szolgálat Medina Község Önkormányzat Képviselő- testületének 
9/2007.(XII.12.) rendelete, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 39. § (1;2;3;) bek., 
valamit a helyi szükségletek alapján : 
- közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat), 
valamint 
- az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez. 
 
A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre: a településen életvitelszerűen 
tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota 
és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a 
tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére.  
A tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme Medina, Szőlőhegyen 
térítésmentes. 
A tanyagondnoki szolgálat feladata: 

- a kistelepülési önkormányzat társadalmi hanyatlásának megállítása, e 
folyamat visszafordítása 

- az önkormányzat települési hátrányainak csökkentése 

- a településen élők számára az életfeltételek javítása 

- a településen élők számára a közszolgálatokhoz való hozzájutás elősegítése 

- az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és 
működtetésének elősegítése. 

 

 

 



A tanyagondnoki szolgálat e célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat 
látja el:  

A.) különféle, a szociális alapellátás körébe tartozó feladatok (Medina, 
Szőlőhegyen térítésmentesen vehető igénybe) 

B.) egyéb - szolgáltatás jellegű - feladatok (térítés ellenében vehető igénybe) 

 

A tanyagondnoki szolgálat szociális alapellátás körébe tartozó feladatai különösen: 

 - étkeztetés 

- házi segítségnyújtás (bevásárlás, gyógyszer beszerzése önmaguk ellátására 
saját erőből nem képes személyek esetén) 

- az óvodások és általános iskolások szállítása 

- járóképtelen betegek és idősek szállítása háziorvosi rendelőbe, illetve más 
egészségügyi intézménybe 

- önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások 

- kapcsolattartás az önkormányzatok és intézményeik, valamint a lakosság 
között 

 

A tanyagondnoki szolgálat egyéb - szolgáltatás jellegű - feladatai: 

Medina község rendbetartásában irányító szerepe (a falunkba dolgozó 
közfoglalkoztatottak munkájának koordinálása) 

Amint látják a feladatom széleskörű. Naponta a találkozom a gyerekek 
szüleivel, a pedagógusokkal, az egészségügyi dolgozókkal, betegekkel, 
idősebbekkel. Kiemelném, hogy Szőlőhegyen naponta többször is megfordulok. A 
szolgáltatásnak pont az a célja, hogy ne érezzék az ott lakók a távolságot a falunk 
között. Így szinte minden felmerülő problémát, kérést, javaslatot még aznap 
orvosolni tudom a kollégáim illetve az önkormányzati dolgozók segítségével. A 
falu karbantartásában én is intenzíven részt veszek, hiszen a fűnyírás, parkok, 
temető karbantartását a kollégáimmal közösen végezzük. A falunkban történő 
rendezvények előkészítésében, lebonyolításában és az utána lévő rendbetételében is 
részt veszek. A feladatomat lelkesen végzem, hiszen látom, a munkám eredményét 
érzem, hogy bizalmukba fogadtak a lakótársaim érzem azt, hogy számíthatnak rám. 
Önöknek is köszönöm a támogatást. Kérném elfogadni a beszámolómat.  

Medina, 2013. október 18. 
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