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1.Általános rész 

A Tanyagondnoki Szolgálat Makó Város Önkormányzata által fenntartott Makói Egyesített 

Népjóléti Intézmény keretein belül működik.  

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 

1993. évi III. törvény és az 1/2000.  (I. 7.)  SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló szabályzók 

alapján az alábbi szakfeladatokat látja el: 

 

Szociális alapszolgáltatások 

 tanyagondnoki szolgáltatás, 

 az étkeztetés, 

 a házi segítségnyújtás, 

 a családsegítés, 

 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

 a nappali ellátás 

o idősek klubja 

o nappali melegedő  

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást 

 az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény  

o időskorúak átmeneti gondozóháza 

o hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a 

15/1998. NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

szabályzók alapján két szakfeladatot lát el. Ezek a szakfeladatok a következőek:  

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

 a gyermekjóléti szolgáltatás, 

 a gyermekek napközbeni ellátása, 

o bölcsőde 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a területi védőnői ellátásról szóló 

49/2004.(V. 21.)ESZCSM  rendelet, valamint az iskolai egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX.3) NM rendelet alapján két szakfeladatot lát el. Ezek a szakfeladatok a következőek:  

Az egészségügyi alapellátás körében: 

 védőnői ellátás  

 iskola-egészségügyi ellátás  

  

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló szabályzók alapján egy szakfeladatot lát 

el. Ez a szakfeladat a következő:  

 Gazdasági ellátó szolgálat 

 

A 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről és a 62/2011. (VI. 

30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 

élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló szabályzó alapján a következő feladatot látja el:  

 Intézményi étkeztetési szolgálat 
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A szakfeladatok szakmai egységekbe osztva képezik az Intézmény szervezeti struktúráját. (1. 

számú ábra) Az egyes szakmai egységek az egységen belül és az egységek közötti szoros 

együttműködésben végzik szakmai tevékenységüket, mindenkor a kompetenciahatárokat 

betartva. A szakmai egységek élén szakmai vezetők állnak, akik az intézmény 

gyermekvédelmi és szociális igazgatási törvény alá tartozó szakfeladatokkal összefüggésben 

szervezik, irányítják és ellenőrzik a szakmai munkát. Az Intézményen belüli 

kommunikációról a Kommunikációs útvonalterv szabályzat rendelkezik.  

 

1. számú ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 535/2005. (XII.14.) MÖKT. Határozatával 

Tanyagondnoki Szolgálatot hozott létre. A Tanyagondnoki Szolgáltatás 2006. január 1-től 

kezdte meg működését. 

A Tanyagondnoki Szolgáltatás működési területe Makó város közigazgatási területe. 

A Tanyagondnoki Szolgáltatás a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény önálló szakmai 

egységként működik. A tanyagondnok közvetlen felettese a nappali gondozási szolgálat 

szakmai vezetője. 

 

Telephely: Makó, Tinódi u. 8/A 

 A szolgáltatás telephelye azonos a Központi Irányítás és a Nappali Gondozási Szolgálat 

telephelyével. Az épület a város központjában, könnyen megközelíthető helyen áll. Részben 

akadálymentesített. A tanyagondnoknak rendelkezésére áll vezetékes telefon, számítógép, 

telefax, fénymásoló, internet hozzáférés, szakmai segédanyagok. Önálló használatra 

mobiltelefonnal és személygépkocsival rendelkezik. Adminisztratív feladatainak ellátására 

önálló íróasztala van.  

INTÉZMÉNYVEZETŐ 

Nappali Gondozási Szolgálat 

 Szociális étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

 Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

 Bányai Júlia- és 

Vertán EndreIdősek 

Klubja 

 Tanyagondnok 

 

Időskorúak Átmeneti 

Gondozóháza 

 

Éjjeli Menedékhely és 

Nappali Melegedő 

 

Gazdasági Ellátó 

Szolgálat 

 

Intézményi 

Étkeztetési Szolgálat 

 

Iskola- egészségügyi 

Szolgálat 

Védőnői Szolgálat 

 

Intézményvez

ető helyettes 

 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Bölcsőde 
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A közös telephely előnye, hogy a tanyagondnoknak napi szinten van lehetősége az ott 

dolgozó szakemberekkel a problémák megbeszélésére és megoldások keresésére.   

 

I. A szolgáltatás célja 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületi 

vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő 

hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása,  

a közszolgáltatásokhoz, szociális alapszolgáltatásokhoz  való hozzájutás elősegítése,  továbbá 

egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése a jobb életminőség elérése 

érdekében.  

 

II. A megvalósítandó konkrét program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott 

szolgáltatások, tevékenységek 

 

A tanyagondnok Makó város közigazgatási területén, a hátrányos helyzetű belterületeken és a 

külterületeken élő lakosok mindennapi ügyeinek intézésében nyújt segítséget. 

 A szolgáltatás segíti a külterületeken élőket az információhoz jutásban. 

 Jelzéssel él a külterületen felmerült igényekről, a megoldásra váró - több külterületi 

lakost érintő - problémákról. 

 Hozzájárul a közösség fejlesztéséhez, a civil szféra erősítéséhez, az életminőség 

javításához. 

 Figyelemmel kíséri az ellátási területén élők egészségi állapotát, különös tekintettel az 

életkoruk, vagy korábbi egészségügyi problémáik miatt veszélyeztetett csoportokra 

(idősek, gyermekek, krónikus betegek). 

 Megoldja a bevásárlást, gyógyszerfelíratást és kiváltást, valamint közreműködik a 

beteg személy háziorvoshoz, szakrendelésekre történő szállításában. 

 A tanyagondnok téli időszakban gondoskodik arról, hogy a hó elől elzárt tanyák 

megközelíthetőek legyenek, amennyiben ez nem sikerül, akkor gondoskodik a 

tanyákon élők élelemmel, gyógyszerrel történő ellátásáról. 

 Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében, a kérelmek kitöltésében, illetve egyes 

ügyek intézését átvállalja. 

 

A Tanyagondnoki Szolgáltatás feladatát 1 fő tanyagondnok látja el. A feladat ellátásához 

terepjáró gépkocsi áll a rendelkezésére. 

 

III. Más intézményekkel történő együttműködés módja 

Az integrált intézmény előnye, hogy az egymásra épülő szociális alap és szakosított ellátások 

egy intézményen belül valósulnak meg (Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres 

Házi segítségnyújtás, Időskorúak Gondozóháza, Család- és gyermekjóléti szolgálat). 

A Szolgálat kiemelkedően jó kapcsolatot alakított ki: 

 Észlelő-jelzőrendszeri tagokkal (mezőőrök, polgárőrök) 

 Civil szervezetekkel (ÉFOÉSZ, SINOSZ, Mozgáskorlátozottak helyi szervezete) 

 Önkormányzattal,  

 Munkaügyi Központtal, 

 Egészségügyi intézményekkel, házi orvosokkal, 
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IV. Az ellátandó célcsoport jellemzői 

 

Az ellátottak köre Makó város külterületein, egyéb, hátrányos helyzetű belterületin, valamint 

a tanyasi lakott helyein élő emberek. 

 

A tanyagondnok ellátási területein élők száma 360 fő, ebből 168 fő él külterületen.  

 

A tanyavilág Makó várost körbeveszi, a városközponttól kisebb-nagyobb távolságra 

helyezkedik el. A legnagyobb távolság meghaladja a 20 km-t. A tanyákhoz vezető „főutak” 

betonozottak, de a mellékutak nem. Ez csapadékos időszakban nagyon megnehezíti a 

közlekedést.  

 

A tanyavilág lakosainak közel felét a 60 év feletti lakosok teszik ki. Sokan közülük egész 

életüket itt élték le. A tanya, amiben élnek, szüleiké, nagyszüleiké volt. Iskolai tanulmányokat 

csak alapszinten folytattak, szakmával nem rendelkeznek. Jellemző tulajdonságuk a 

zárkózottság. Nem szívesen mozdulnak ki saját környezetükből, nehezen tudnak ügyet 

intézni, kommunikálni hivatalos helyeken.  

 A fiatalabb családok az olcsóbb megélhetés érdekében a városi, magas közműdíjjal 

rendelkező lakhatásukat cserélték fel tanyára. Megélhetésüket a mezőgazdaságból, 

napszámból próbálják biztosítani. Ez számukra nagyon nehéz, mivel nem rendelkeznek a 

mezőgazdasági munkához szükséges tapasztalatokkal. A továbblépésre elsősorban is az 

anyagi okok miatt, nincs lehetőségük. 

Elmondható, hogy a tanyán élőknek igen alacsony a jövedelem. Körülményeik általában 

rendezettek, de szerények. Vannak tanyák, ahol a közművek kiépítetlensége miatt az alapvető 

villany, víz és gáz is hiányzik. A tanyákhoz vezető utak rosszak, nem betonozottak. Téli 

időszakban a hó, csapadékos időszakban a belvíz tovább nehezíti a közlekedést. .  

Az ellátottak körében kis számban fogyatékkal élők és nagycsaládosok is vannak. (Jelenleg 

egy nagycsaládos és három fogyatékkal élő család veszi igénybe az ellátást.) 

 

V. Feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások köre, 

rendszeressége 

 

Kialakításra kerültek a Tanyagondnoki körzetek, amely alapján meghatározásra került a 

Tanyagondnok munkarendje. 

Makó város külterületét négy területi egységre osztottuk, az egymáshoz közelebb eső, vagy 

azonos irányban lévő tanyákat tekintettük egy csoportnak. Az egy-egy tanyacsoportot a 

tanyagondnok heti rendszerességgel látogatja. Az útirány a következő: 

Hétfő: Rákosi út és a körülötte lévő tanyavilág (Ugar tanyacsoport, Járandó tanyacsoport, 

Makó-Rákos, Bogárzó) 

Kedd: Igási út és a hozzá közel lévő tanyák (Járandó tanyacsoport, Igás, 

Semlyéktanyacsoport, Hatrongyos tanyacsoport) 

Szerda: Földeáki út, Maroslelei út, Ószegedi út és a hozzá közel eső tanyák (Ugar 

tanyacsoport, Járandó tanyacsoport) 

Csütörtök: Csanádpalotai út, Királyhegyesi út és a hozzá közeli tanyák (Járandó 

tanyacsoport, Dáli tanyacsoport) 

Péntek: elsősorban a hétközben felmerült ügyek intézésére, bevásárlására szolgál. Előzetes 

megbeszélés alapján a tanyagondnok ezen a napon is bármilyen feladatot, bármely területen 

ellát.           Ezek a napok rendszeressé, ismertté, elfogadottá váltak a tanyasi lakosok körében. 
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A biztosított szolgáltatások köre, rendszeressége: 

 

1. Alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való 

hozzájutás segítése: 

 

1/1. a szolgáltatást igénybe vevők esetenkénti háziorvoshoz, szakrendelésre szállítása  

 

Makón öt felnőtt háziorvosi rendelőben 11 háziorvos rendel hétköznapokon. A 

szakrendelések helyszíne a kórházhoz tartózó rendelőintézet. A háziorvoshoz történő szállítás 

igény szerint történik.  A szakrendelésekre történő szállításnál minden esetben figyelembe 

vesszük az előjegyzési időpontokat. A tanyagondnoki szolgálat járműve nem helyettesíti a 

mentőt, sürgős esetekben csak megfelelő képzettséggel rendelkező szakember nyújthat 

segítséget! 

 

A feladatellátás rendszeressége: alkalomszerű. 

 

Az ellátottak köre: azok a külterületen élő lakosok, akik maguk, vagy családjuk orvoshoz és 

szakrendelésre történő szállításáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy a szállítás 

számukra aránytalanul nagy terhet jelentene. 

 

1/2. krónikus betegségben szenvedők rendszeres gyógykezelésre, fizikoterápiás kezelésre 

szállítása 

 

Krónikus betegségben szenvedők esetében különösen fontos, hogy az egészségügyi 

állapotuknak megfelelő gyógykezeléseket rendszeresen megkapják. A kezelések többsége 

helyben megoldható, de előre egyeztetés után, abba az esetben, ha ez nem ütközik más feladat 

ellátásával, vidékre történő szállításra is van lehetőség.  

 

A feladatellátás rendszeressége: folyamatos, alkalomszerű. 

 

Az ellátottak köre: azok a külterületen élő lakosok, akik krónikus betegségben szenvednek és 

az ehhez kapcsolódó rendszeres kezelésre történő szállításáról más módon nem tudnak 

gondoskodni, vagy a szállítás számukra aránytalanul nagy terhet jelentene. 

 

1/3. gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszköz beszerzése 

 

A rendszeresen vagy alkalomszerűen szedett gyógyszerek és szükséges gyógyászati 

segédeszközök kiváltására minden esetben megkérhető a tanyagondnok. A gyógyszereket 

személyenként külön csomagolva, névvel és blokkal együtt ellátva viszi, így a gyógyszerek 

összekeveredése kizárt, ezen kívül könnyen elszámolható.  

 

A feladatellátás rendszeressége: alkalomszerű. 

 

Az ellátottak köre: minden külterületi lakos, aki erre igényt tart. 

 

1/4. élelmiszer és egyéb szükségleti cikkek beszerzése 

 

Az élelmiszer és egyéb szükségleti cikkek beszerzése történhet az ellátott kereskedelmi 

egységbe történő szállításával vagy megbízással is.  Ebben az esetben a pénz átvételéről a 

tanyagondnok elismervényt ad, melyen feltüntetésre kerül az átvett összeg. A megvásárolt 
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élelmiszert minden esetben személyenként külön csomagolva, névvel ellátva a blokkal együtt 

viszi ki a tanyagondnok. Mindez hozzásegíti a külterületen élőket ahhoz, hogy bármilyen 

körülmények között (belvizes időszak, havazás) biztosítva legyen számukra a folyamatos 

ellátás. 

 

A feladatellátás rendszeressége: alkalomszerű. 

 

Az ellátottak köre: minden külterületi lakos, aki erre igényt tart. 

 

1/5. terménybeszerzés, gázpalack csere, háztartási gépek javíttatása 

 

A tanyasi élet jellemzője az állattartás. Az itt élő emberek számára nagyon fontosak az 

állataik, gyakran családtagnak tekintik őket. Az állatok ellátása, gondozása a mindennapi élet 

fontos része.  

Háztartási gépek javíttatásánál figyelembe kell venni, hogy a tanyagondnok rendelkezésére 

álló gépkocsiban csak kisebb méretű berendezések szállítására van lehetőség. A 

meghibásodott gép átvételéről és visszaszállításáról a tanyagondnok minden esetben átvételi 

elismervényt ad!  

 

A feladatellátás rendszeressége: alkalomszerű. 

 

Az ellátottak köre: minden külterületi lakos, aki erre igényt tart. 

 

1/6. közüzemi szolgáltatóknál történő ügyintézés, közüzemi számlák befizetése, postai 

ügyintézés (levélfeladás, csomagfeladás)  

 

A tanyagondnok törekszik arra, hogy jó kapcsolatot építsen ki a Makó városában közüzemi 

szolgáltatást nyújtó cégekkel annak érdekében, hogy a külterületen élő emberek számára is 

elérhetőek legyenek szolgáltatásaik.  Igény szerint az ügyfélszolgálatra szállítja az ellátási 

területén élőket ügyintézés érdekében. Befizetés esetén az átvett összegről bizonylatot ad, a 

befizetési nyugtával pedig elszámol.  

A feladatellátás rendszeressége: alkalomszerű. 

 

Az ellátottak köre: minden külterületi lakos, aki erre igényt tart. 

 

1/7. pénzbeli és természetbeli ellátásokról való tájékoztatás, az azokhoz való hozzájutás 

segítése. 

 

A tanyagondnok napi munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátási területén 

élőket. Felhívja a figyelmüket az őket megillető pénzbeli és természetbeli ellátásokra és 

juttatásokra. Közreműködik az igényléshez szükséges dokumentumok beszerzésében, 

kitöltésében és leadásában.  

Ha olyan ellátásról kérnek tőle tájékoztatást, melyről nem rendelkezik kellő információval, 

vagy helyben nem érhető el, a tanyagondnok intézkedik az ellátási lehetőségek felkutatása 

érdekében, valamint segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az 

ügyintézésben. 

 

A feladatellátás rendszeressége: alkalomszerű. 
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Az ellátottak köre: minden külterületi lakos, aki kora, egészségi állapota, élethelyzete, 

szociális helyzete miatt rendszeres vagy alkalomszerűen adható pénzbeli vagy természetbeli 

juttatásra válik jogosulttá. 

 

2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése: 

 

2/1. család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársainak helyszínre szállítása az  

egyes, a szolgálat feladat körébe tartozó problémák megoldása érdekében 

 

A tanyagondnok kötelessége folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátási területén élőket, 

különös gondot fordítva a veszélyeztetett családok életkörülményeire. Fel kell figyelnie a 

kialakult problémákra, krízishelyzetekre különösen az olyan családokban, ahol gyermekek, 

egyedülálló idős emberek vagy fogyatékkal élők élnek.   

Amennyiben ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles tájékoztatni arról a családsegítő 

és gyermekjóléti szolgálat családgondozóit, hogy a szükséges intézkedést meg lehessen tenni. 

Helyszínre szállítja a szolgálat családgondozóit és aktívan közreműködik a családgondozói 

munkában. 

 

A feladatellátás rendszeressége: folyamatos, alkalomszerű. 

 

Az ellátottak köre: a külterületen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt 

veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok. 

 

2/2. védőnői szolgálat munkatársainak szállítása a tanyán élő 0-6 éves korú gyermekek 

és várandós anyák gondozása érdekében 

A tanyagondnok igény szerint gondoskodik a tanyán élő várandós nők és 0-6 éves korú 

gyermeket nevelő családok védőnői ellátáshoz való hozzájuttatásához. Ennek érdekében 

kiszállítja a védőnőt a családhoz, vagy közreműködi a várandós nő vagy a kisgyermekes 

édesanya tanácsadásra történő szállításában.  

 

A feladatellátás rendszeressége: folyamatos, alkalomszerű. 

 

Az ellátottak köre: a tanyán élő 0-6 éves korú gyermekeket nevelő családok és a várandós 

anyák. 

 

2/3. egyedül élő, önellátásra csak segítséggel képes idős tanyasi lakosok ellátásához 

juttatása (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak gondozóházába történő 

elhelyezés) 

 

A tanyagondnok feladatkörébe tartozik azon személyek felkutatása, akiknek már nehézséget 

jelent saját maguk ellátása és a napi meleg ebéd házhoz történő kihordása és/vagy a házi 

segítségnyújtás megkönnyíti mindennapjait, ezzel életminősége javul. Közreműködik a 

szolgáltatások igénylésében, a mindennapi ebéd kiszállításában és szükség szerint a 

házigondozást végző szakember szállításában is.  

 

A feladatellátás rendszeressége: folyamatos, alkalomszerű. 

 

Az ellátottak köre: akik szociálisan rászorultak, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt 

nem képesek gondoskodni a legalább napi egyszeri meleg étkezésről, az alapvető 
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élelmiszerek beszerzéséről, valamint akik koruk, egészségi állapotuk miatt hátrányt 

szenvednek, önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. 

 

3.  A tanyagondnoki szolgálat egyéb – szolgáltatás jellegű – feladatai 

 

3/1. a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése, 

azok lebonyolításában való közreműködés (színház, kirándulás, helyi rendezvények) 

 

A tanyagondnok közreműködik a különböző helyi rendezvények előkészítésében és 

lebonyolításában.     

A város lakosai számára szervezett rendezvényekre (Nyugdíjas bál, Batyu bál, Operett 

fesztivál) az intézmény szállítási eszközei (terepjáró, 9 személyes kisbusz) rendelkezésre 

állnak, a tanyagondnok igény szerint gondoskodik a rendezvényre történő odaszállításról és a 

hazaszállításról.  

 

A feladatellátás rendszeressége: alkalomszerű. 

 

Az ellátottak köre: a külterületen élő lakosok, akik maguk, gyermekük vagy más 

hozzátartozójuk szállításáról – koruk, egészségi állapotuk, anyagi helyzetük miatt – más 

módon nem tudnak gondoskodni, vagy mindez számukra aránytalanul nagy terhet jelentene. 

 

3/2. lakossági igények továbbítása.  

A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat, problémákat az 

önkormányzat vagy a megfelelő szerv felé tolmácsolni, valamint az önkormányzat és az 

egyéb szervek intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a visszajelzéseket továbbítani.   

 

A feladatellátás rendszeressége: folyamatos. 

 

Az ellátottak köre: minden külterületi lakos. 

 

A tanyán élők demográfia összetétele jórészt meghatározza azokat a feladatokat, amelyek a 

tanyagondnokra hárulnak 

 

A tanyagondnok segítő beszélgetésekkel próbálja feltárni azokat a problémákat, amelynek 

megoldásában személyesen vagy szakemberek bevonásával segítséget tud nyújtani. 

 

A mezőőrökkel az együttműködés folyamatos és példaértékű. Közösen tesznek 

erőfeszítéseket az ellátási területen élők tulajdonának a megóvására.   

A tanyagondnok jó kapcsolatot alakított ki a terület önkormányzati képviselőjével, aki ismeri 

a tanyán élőket, életkörülményeiket. 

Mindezek a kapcsolatok, a több irányból érkező jelezések segítséget nyújtanak a valós 

problémák feltárásához, a szükséges intézkedések megtételéhez. 

 

A tanyagondnok évi 1 alkalommal tanyafórumot tart, ahol a lakosságnak lehetősége van az 

időközben felmerülő közösségi és egyéni problémák megbeszélésére.  

 

A tanyagondnoki szolgálat célja, hogy enyhítse a tanyán élők elszigetelődését, 

közreműködjön a felmerülő problémák rövid időn belül történő orvoslásában.  
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VI. Az ellátás igénybevételének és megszűnésének módjai 

 

A Tanyagondnoki Szolgálat feladatait alapellátás keretében végzi, mely szolgáltatás 

önkéntesen és térítésmentesen vehető igénybe Makó közigazgatási területén élők számára.  

A szolgáltatás igénybevételének módja: 

 a szolgáltatás iránti igényt be lehet jelenteni a tanyagondnoknál személyes látogatás 

alkalmával, a mezőőröknél, a tanyákon járőröző polgárőröknél, illetve telefonon, vagy 

üzenet útján. 

A szolgáltatás igénybevételének megszűnése: 

 a szolgáltatás megszűnik az igénybevevő kérésére 

 a fennálló probléma megszűnik  

 az igénybevevő gondozási helye megváltozik 

 az igénybevevő halálával. 

 

VII. Szolgáltatásról szóló tájékoztatás, helyi módja 

 

Intézményünk több szociális alap és szakosított ellátást biztosít Makó város lakosainak. 

Valamennyi szolgáltatásról, az igénybe vétel módjáról, az intézmény elérhetőségéről 

szórólapokon keresztül értesülhet a lakosság. 

Az intézmény a makói városi televízió hirdetései útján is tájékoztatja a lakosságot, valamint 

saját internetes Web-lappal is rendelkezik. Mindezek mellett szórólapokkal, melyeket a 

polgárőrök, mezőőrök, valamint a tanyagondnok juttatott el a tanyasi lakosokhoz. 

 

VIII. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogaival kapcsolatos szabályok 

 

Az ellátottak általános jogai:  

 

 Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi, mentális állapotára, speciális 

helyzetére és egyéni szükségletére tekintettel a szolgáltatás igénybevételére.  

 Az ellátottnak a szociális szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő 

bánásmódhoz.  

 Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásokban figyelemmel kell lenni az 

alkotmányos és emberi jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi 

épségéhez, testi-lelki egészségéhez) maradéktalan és teljes körű biztosítására.  

 Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 

magánéletével kapcsolatos titokvédelem.  

 Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 

kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. 

 

Az ellátást igénybe vevő az ellátással kapcsolatos panaszaival  az intézmény vezetőjéhez   és 

az ellátottjogi képviselőhöz fordulhat.  

 

Intézményvezető székhelye és elérhetősége: Makó, Tinódi u. 8/A 

                                                                        Tel.: 62/213-420 
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Az ellátást igénybevevőnek joga van bármely kérdéssel a mindenkori ellátottjogi és betegjogi 

képviselőhöz fordulni. Az ellátottjogi és betegjogi képviselők elérhetőségét minden igénybe 

vevő külön szóróanyagon megkapja, személyi változás esetén új szóróanyag kerül kiosztásra. 

 

Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást 

biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve szolgáltatásban részesülő részére nyújt 

segítséget jogai gyakorlásában. 

 

Az ellátottjogi képviselő feladatai: 

 tájékoztat; 

 segít az ellátással kapcsolatos kérdések, konfliktusok megoldásában, panaszok 

megfogalmazásában és kivizsgálásában (kivéve jogviszony keletkezése és 

megszűnése, áthelyezés); 

 a szociális szolgáltatásokat igénybevevő személy képviseletében járhat el 

 

A szociális szolgáltatást végzők jogai:  

 

A munkaviszonyban álló közalkalmazottaknak biztosítani kell, hogy:  

 

- a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapja  

- tiszteletben tartsák emberi méltóságát és személyiségi jogait, 

- munkáját elismerjék, 

- valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számára. 

 

A Tanyagondnoki Szolgálat munkakörét betöltő személy közfeladatot ellátó személynek 

minősül. 

 

Helyettesítés rendje 

 

A tanyagondnoki távollét esetén okleveles tanyagondnoki helyettes látja el a feladatokat. 

Valamennyi szakdolgozó munkaköri leírásában meghatározásra került a helyettesítés rendje.  

 

 

 

Kelt: Makó, 2019. május 15. 

 

 

 

   Tóthné Balázs Andrea 

      

           intézményvezető  

 

 

 

 

 

 


