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Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2019.évi működéséről és munkájáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A tanyagondnoki szolgálat 2019. május 1-je óta működik,a Kéthely község 

belterületén található Kis-Hamvad településrészen, amelyet a Széchenyi István utca, Diófa 

utca, Haladás utca, Malom utca, Sugár utca alkot. Az adott településrészen 267 fő él. A 

tanyagondnoki szolgálat létrehozásának a célja volt, hogy az érintett településrészen élő 

idősek, egyedül élőkmindennapi életét megkönnyítsük, valamint az alapvető szükségletekhez 

való hozzájutást elősegítsük.  

A tanyagondnoki feladatokat egyedül látom el a településen. A tanyagondnoki 

szolgálat működéséhez és a munkakör betöltéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott 

szakmai képzést,2019. novemberében kezdtem el, az idei év júliusában pedig sikeresen be is 

fejeztem. A tanyagondnoki feladatok ellátására Kéthely Község Önkormányzatának 

tulajdonában lévő Volkswagen 7HC típusú gépjármű áll a rendelkezésemre. 

A tanyagondnoki szolgálat létrehozását követően azonnal megkezdtem a munkát. A 

szolgálat során ellátandó mindennapi feladatok közé tartozik: 

- közreműködés a házi segítségnyújtásba: bevásárlásban való segítés 

- közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában: hirdetmények, 

szórólapok eljuttatása az érintett területekre, észrevételek eljuttatása a lakosságtól a 

hivatalhoz 

- közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben: családsegítő 

szolgálat, védőnői szolgálat segítése azzal, hogy bejuttatja a rászorulókat a 

szolgálathoz 

- az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése: lakosság háziorvosi rendelőbe 

szállítása, gyógyszerek kiváltása, járóbetegek kórházi szakrendelésre szállítása 

- szükséges esetén pedig besegít a Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak az idősek 

részére történő ételkiszállításban. 
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A 2019-es évben napi szinten 6-7 személyt részesítettem az előbb felsorolt ellátások 

valamelyikében. 

Úgy gondolom a falugondnoki szolgálat létrehozását pozitívan fogadták a településen, 

és egyre nagyobb bizalommal fordulnak felém, kérik segítségemet. Örömmel tapasztalom, 

hogy segítségemmel jelentősen megkönnyítem a mindennapjaikat. Azt gondolom, hogy 

tevékenységem a fizikális szükségletek kielégítésén túl, az emberi kapcsolatokra gyakorolt 

hatásában is rendkívül fontos, ugyanis nagyon sok egyedül élő, idős ember számára sokat 

jelent, ha valaki figyelemmel és odaadással hallgatja meg problémáikat. 

 Véleményem szerint a tanyagondnoki munka már az első év tapasztalata alapján 

sikeresnek mondható. Remélem, hogy az elkövetkezendő években minden olyan a működési 

területemen élő idős emberhez eljut majd a tanyagondnoki szolgálat híre, akiknek szüksége 

van a segítségemre. 

 

Kelt: Kéthely, 2020.08.12. 

 

  Gombai Imre 
 tanyagondok 

 

 

 

 


