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Jászszentlászló és Móricgát Önkormányzatok Képviselő-testületei a
határozat mellékletében szereplő tanyagondnoki beszámolót
elfogadja és tudomásul veszi.
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TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS
JÁSZSZENTLÁSZLÓ

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Tisztelt Képviselő testület!
Jászszentlászló összlakosságából 319 ember külterületen él. Közülük vannak olyanok, akik számára
nehezen elérhetőek a belterületen elhelyezkedő egészségügyi és közintézmények, valamint
kereskedelmi egységek, illetve a napi meleg étel elkészítése is gondot, jelent néhányuk számára.
Nekik nyújt segítséget a tanyagondnoki szolgálat. Feladatom szinte évek óta ugyanazok, sajnos az
ellátottak személye változik halálozások miatt. A napi rendszerességgel ellátottak
száma 14 fő, akik ebédszállítást igényelnek, továbbá bevásárlás és egyéb teendőkre igényt tartók
száma 26 fő.
A tanyagondnoki szolgálat által végzett tevékenységek:
- Idősek ellátása
- Civil szervezetek segítése
- Közösségi rendezvények lebonyolításának segítése
- Polgármesteri Hivatal munkájának segítése
- Gépjármű üzemeltetés
- Egyéb munkák
Az idősek ellátása:
Ebédszállítás, ebédpénz összeszedése
Bevásárlások rendszeresen, illetve alkalomszerűen
Betegek orvoshoz, illetve szakrendelőbe szállítása
Rossz útviszonyok esetén orvost beteghez szállítani
Gyógyszeríratás, kiváltás kiszállítás
Rendelőintézetekben időpontok és beutalók intézése
Postai küldemények felvétele, csekk befizetés és ügyintézés
Kórházi látogatások, (krónikus belgyógyászat, popsi törlő és tisztálkodó szerek bejuttatása, ellátási díj
befizetése)
Vérnyomásmérések
Magányos, egyedül élők meglátogatása, informálása
Kisebb házkörüli munkák, fahasogatás, tüzelőbehordás
OSZI vizsgálatra szállítás
Iskola, Óvoda Gyermekek versenyre, vetélkedőre szállítása
Civil szervezetek:
Mozgáskorlátozottak helyi egyesülete (adományok szállítása, egyéb szállítások)
Nyugdíjas klub (személyszállítás találkozókra)
Községi Rendezvények:
A településen megrendezésre kerülő szinte minden rendezvény lebonyolításában segédkezem.
A Polgármesteri Hivatal munkájának segítése:

- Ügyintéző szállítása környezettanulmányra
- Gyermekvédelmi munkatárs szállítása
- Hirdetmények, felhívások kifüggesztése
- Anyagbeszerzések
- Tanyakutatók szállítása
Gépkocsi üzemeltetés:
2009 márciusa óta Opel Vivaro mikro busszal látom el feladatomat, amely alkalmas kerekes székes
személy szállítására is
Képzések, tanyagondnok találkozók:
Az ötévente kötelező továbbképzési 60 credit pont megszerzése folyamatban van , a már meglévő 40
ponthoz
Még 20 pontot kell gyűjtenem . A tanyagondnoki találkozókon a lehetőségekhez képest részt veszek,
mindig van új Információ szerzésre lehetőség. Nagy örömömre szolgál, hogy segíthetem a község
lakóinak, intézményeinek, civil szervezeteinek mindennapi munkáját, mindennapi gondjaik
megoldását, valamint osztozhatok sikereikben.
Kérem a Képviselőtestületet beszámolóm elfogadására.
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