
BESZÁMOLÓ 

Kunfehértó Község Önkormányzat fenntartásában működő 

Tanyagondnoki szolgálat 2021. évi tevékenységéről 

A szociális igazgatásról szóló és az ellátásról szóló. 1993. évi III. törvény. 60.§-a 

tanyagondnoki szolgáltatást a szociálisalap ellátások között szabályozza. 2020.01.01.-től 

megváltozott a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás jogszabályi meghatározása. Ezek 

szerint a falugondnoki - és tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi 

vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi 

közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését 

segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való 

hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének 

segítése. A tanyagondnoki szolgálat legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakos számú 

külön jogszabályban meghatározott külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen 

működtethető. A szolgáltatás kiterjed az alapszolgáltatás megszervezésével a szociálisan 

rászorulókra, valamint egészségi állapotuktól, mentális állapotuktól vagy más okból származó 

problémák miatt rászoruló személyekre, a tanyagondnok által ellátandó egyéb 

szolgáltatásokra.  

A közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladataink a koronavírus miatt  

ebben az évben is megváltoztak. 

 

Közreműködés az étkeztetésben: 

Kiemelt alapfeladatom a külterületen élők részére, aki igényli, a napi egyszeri meleg étel 

ételhordóban történő házhoz szállítása a Sporttábor konyhájából, 10 személy részére. Az 

ételszállítás hétköznapokon 11 órától 12 óráig történt. 

Kiegészítő feladatom az Általános Iskolába, a Waldorf iskolába, és a Mini Bölcsődébe történő 

tízórai, ebéd és uzsonna szállítása, valamint az ebéd után elmosogatott ételhordók 

visszaszállítása is a Mosolyvár Óvoda konyhájába. Az általános iskolában van 4 olyan tanuló, 

akik ételallergiásak, az óvodában pedig 2 gyermek, nekik Jánoshalmáról kellett az ebédet 

hoznom. Ezek a feladatok naponta reggel fél 8-tól 8 óráig, délelőtt fél 10-től fél 1-ig, délután 

fél 2-től 2-ig történtek. Az óvodába a nyári időszakban is hoztam az ebédet az ételallergiás 

gyermek részére. (1 fő) 

A Covid19 vírus ideje alatt mindez megváltozott. A felnőtt ebédszállítást a tavaszi zárlat ideje 

alatt is elvégeztem a szigorú védekezési szabályok betartásával. Külterületen a gyermekek 

étkeztetését igény szerint folyamatosan biztosították az óvodai konyháról, melyet naponta 

kiszállítottam. (10 fő)  

 

 

 



Gyermekszállítás: óvodások, iskolások szállítása: 

Az óvodás gyermekek reggeli be és délutáni haza szállításában továbbra is segítettem, mivel a 

szülők nehezen tudnák bevinni az óvodába, iskolába őket, ugyanis arra az iskolabusz nem jár. 

Ebben a tanévben 5 gyermek szállítását láttam el.  

2021. évben is a nyári szünidei gyermekétkeztetési programban a külterületre az ebédet a 

tanyagondnoki szolgálat szállította az óvodai konyháról. (6 fő) 

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése: 

A településünk lakossága egyre inkább öregedő, sokan maradnak egyedül, segítség nélkül. Az 

idősek egészségi állapota romlik, így gyakrabban kell a kül- és belterületen élő nyugdíjasokat, 

rászorulókat háziorvoshoz vizsgálatokra, vérvételre, Covid oltásra, szakorvosi ellátásra, 

kórházba szállítanom. A Covid19 ideje alatt a betegszállítás szünetelt. A gyógyszerek 

kiváltását, a betegekhez való kijuttatását folyamatosan intéztem. A zárlat ideje alatt a faluban 

segítettem a kézfertőtlenítők, maszkok házhoz szállítását. 

Közreműködés a házi segítségnyújtásban: 

Az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó, szakképesítést nem igénylő feladatom: gázpalack, ajtózár, 

stb. cseréje, a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, fogyasztási 

cikkek bevásárlása. A postai levelek feladása. A bevásárlási kérelmeket és erre adott 

összegeket írásban rögzítem, az előleggel a nyugta alapján számolok el. Heti két alkalommal 

végeztem nagybevásárlásokat. 

A közösségi és szociális információk eljuttatása a külterületi lakossághoz: 

Ebben az évben is folytatódott a kormány által a rászoruló családok élelmiszer csomaggal 

való segítése. A Gyermekjóléti szolgálattal közösen veszek részt ebben a feladatban, ez pedig 

a csomagok kihozatala Kiskunhalasról és eljuttatása a családokhoz. 

A védőnő munkáját segítettem abban, hogy meg tudja látogatni a külterületen élő 

kismamákat, számukra az általa összeállított babaváró csomagokat kiszállítottam. Az állam 

által adományozott kisgyermekes családoknak járó csomagokat is kiszállítottam 

Kiskunhalasról a külterületre. 

A szociális biztonság megteremtéséhez és a belterület közösségi életébe való 

bekapcsolódáshoz szükséges információkat eljuttatom a külterületen élőkhöz. Ilyen feladat pl. 

a hirdetmények, szórólapok kihelyezése a külterületek frekventált közterületein elhelyezett 

hirdetőtáblákra illetve szóban is tájékoztatom őket. Segítem a kint élőket hivatali ügyeik 

intézésében, a hivatallal közreműködök a különböző levelek és nyomtatványok 

kézbesítésében. 

A szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások: 



A tanyagondnoki szolgálat egyik fő célja, hogy a külterületen és a belterületen élő rászorulók 

életminőségét javítsa. A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények a járvány 

ideje alatt szüneteltek. 

A tanyagondnoki szolgáltatás összteljesítményét jelző mutatók: 

A tanyagondnoki tevékenység túlnyomó részben gépjármű igénybevételével látható el, Skoda 

YETI személyautóval történik, az autó 8 éves, ezért fontos a karbantartás, javítás, a műszaki 

állapotra való odafigyelés még helyettesítés ideje alatt is! 2021.01.02.-től 2021.12.31.-ig kb. 

18616 km-t futott az autó, ehhez hozzá adódik a szabadságom alatt helyettesítők által megtett 

kilométerek.  

Személyi feltételek: 

A tanyagondnoki szolgáltatást tanyagondnoki végzettséggel, közalkalmazotti jogviszonyban 

látom el. Előírt kötelezettségem a folyamatos tanulás és továbbképzés. Az előírt 60 ponthoz 

még szükségem van egy kötelező 30 pontos továbbképzés elvégzésére. Igyekszem ezt minél 

hamarabb teljesíteni. Köszönetet kell mondanom a Megyei Önkormányzatnak és a 

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének, hogy a pandémia alatt segítette munkámat a 

védőfelszerelések biztosításával. 

 

A beszámolót készítette: Horváth István tanyagondnok 

 

 

 

          

 


