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ELŐTERJESZTÉS 
 

Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata 18/2021. (VI.24.) számú határozatával tanyagondnoki 
szolgálatot hozott létre a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi 
keretein belül.  
 
Tóth Attila a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője megküldte a 2022. 
januártól októberig tartó időszakra vonatkozó tanyagondnoki szolgálat beszámolóját.  
 
Lesták Domonkos végzi a szolgáltatást, napi munkáját a jogszabályban meghatározott 
dokumentációban rögzíti. A mellékelt beszámoló tartalmazza a tanyagondnok elvégzett 
részletes tevékenységét, illetve a ráfordított idejét. 
 
A beszámolóban olvasható a tanyagondnoki szolgáltatás bővítésének szándéka, mely jelenleg 
adatgyűjtő fázisban van. Az új szolgáltatás beindítására vonatkozó javaslatuk a jövő év elején 
várható. 
 
A beszámoló az előterjesztés mellékleteként olvasható.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntésének 
meghozatalára! 

Biatorbágy, 2022. november 10. 

                                                                           Tarjáni István s.k. 
                                                                            polgármester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (XI. 24.) határozata 
Beszámoló tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

képező tanyagondnoki szolgálat 2022. januárt és 2022. október közötti időszakra vonatkozó 

beszámolóját. 

 
A beszámoló a határozat melléklete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői titkárság 

 
 

 
 





Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról 

2022. 01-10.hó 

 

Biatorbágy város Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatot hozott létre a Biatorbágyi Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szolgálaton belül az Ürgehegy külterületre vonatkozóan. A szolgáltatást 2021. 
októberében indítottuk, az érintett külterületen élőknek fórumon és tájékoztató nyomtatványokon ír-
tuk meg a tevékenységünkről szóló információt. Ezen kívül a tanyagondnok bejárta a területet és az 
életvitelszerűen ott élőkkel személyesen beszélt, tájékoztatást adott a munkájáról, az elérhetőségéről. 

A szolgáltatást az idei évben Lesták Domonkos végzi, aki elkezdte a foglalkoztatásához jogszabály 
alapján szükséges tanyagondnoki képzést Veszprémben, tanúsítványt várhatóan 2023. februárjában 
kap. A képzés során a Dunántúlon működő tanya és falugondnokokkal megismerkedik, szakmai tapasz-
talatot gyűjt. Domonkos a területen az önkormányzat tulajdonában álló Suzuki Ignis négykerék meg-
hajtású gépkocsival jár, szolgálati telefonon elérhető. 

A tanyagondnok napi munkáját a jogszabály alapján megkívánt adminisztrációban és űrlapon rög-
zíti. Ennek feldolgozásával az alábbi adatokat közöljük: 

1. Az igénybevevők halmozott száma: 738 
2. Az igénybevevők száma: 96 fő 
3. Megtett összes km: 8664 km, Napi átlag: 43 km 

Kód Tevékenységek  Ráfordított idő 
(perc) 

A1  
Közreműködés a napi egyszeri meleg étel házhoz szállításában 

26583 

A3 
Információk gyűjtése és tájékoztatás a településen elérhető szociális és közösségi 
szolgáltatásokról, ellátásokról (hivatalok, intézmények, egyéb szervezetek) 1920 

D3 

Bevásárlás, vásárláshoz szállítás, gépjárműben szállítható áruk beszerzése és házhoz 
szállítása. Kapcsolattartás a szociális és egyéb, a szolgáltásás kapcsán érintett szerve-
zet munkatársaival. Részvétel a települési jelzőrendszer működtetésében.   1020 

B2 Járóbetegek szakrendelésre szállítása 4520 

D2 

Tájékoztatás az adott ügyben illetékes hivatalok, intézmények, szolgáltatók elérhetősé-
geiről (cím, telefon, félfogadás), az ügyintézéshez szükséges dokumentumok (űrlapok, 
nyomtatványok) beszerzésének, kitöltésének segítése, segítségnyújtás a lakossági ké-
relmek, igénylőlapok, egyéb beadványok továbbításában. 4365 

B1 Felnőtt- és gyermek-háziorvoshoz történő szállítás. 1230 

A2 

A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó személyszállítás (gondozó szállítása); segítség-
nyújtás a ház körüli munkák elvégzésében, segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő-
nek a környezetével való kapcsolattartásába. 20260 

B3 
Orvosi rendelvényre felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiváltása, beszer-
zése és házhoz szállítása. 150 

E3 Gépjármű karbantarás, tisztítás. Adminisztráció 12540 

D1 
Személyszállítás ügyintézéshez (önkormányzat, bank, járási hivatal), kulturális ese-
ményre, könyvtárba. 540 

C2 
Gyermekek szállítása készségfejlesztő, egészségmegőrző programokban való részvé-
telük érdekében. 660 



 

 

 
4. Kapcsolatok: 

 
A területen kiépített kapcsolatok: Kisbolt tulajdonosa.  Nála összefutnak különböző hí-

rek rászorulókról.   
Külterületi tanácsnok: felvettük egymással a kapcsolatot, közösen számontartott ügy-

felekről tájékoztatást adunk, a rászorulók adományhoz jutását is megbeszéljük. 
Az Ürgehegyen élők egymásra figyelnek, értesítik a szakembert, ha valaki szükséget 

szenved. Ez a funkció egyre erősödik, amivel növekedett a közösség összetartó ereje. 
A tanyagondnoki szolgáltatás bővítésére vonatkozóan jelenleg még adatgyűjtést vég-

zünk a Kutyahegy-Szarvashegy, illetve a Katalin hegy vonatkozásában. Az önkormányzat Igaz-
gatási Osztálya segítségünkre van. Szeretnénk az új szolgáltatás beindítására a következő év 
elejére javaslatot tenni.  
 
 
 Tóth Attila Lesták Domonkos 
 intézményvezető tanyagondnok 
 
2022. 11. 10. 
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