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Tájékoztatás 
Tájékoztatjuk Józsefháza tisztelt lakosait, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzatának 

intézménye, a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. május 01. naptól 

Tanyagondnoki Szolgáltatást biztosít a településen a következők alapján: 

A szolgáltatás célja a településrészek hátrányainak enyhítése, a közlekedési nehézségekből fakadó 

hátrányok leküzdése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, 

egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá, egyéni, közösségi szintű szükségletek 

kielégítése. 

Ellátandó célcsoport: 

A településrészen élő szociálisan rászorultak, illetve akik koruk, egészségi, mentálhigiénés állapotuk 

miatt nem képesek gondoskodni Önmagukról, ezen belül: 

- Idős lakók 

- Fogyatékkal élők 

- 18 éven aluli gyermekek 

Jogosultságot az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet, valamint az 1993.évi III. tv. alapján a tanyagondnok 

bírálja el! 

Igénybe vehető szolgáltatások 

- Háziorvosi rendelésre szállítás 

- Tiszavasváriban működő járóbeteg ellátásra történő szállítás 

- Gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása 

- Közreműködés az alapvető élelmiszerek beszerzésében, valamint az étkeztetésben (szociális 

étkeztetés igénye esetén) 

- Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 

- Egyéb lakossági szolgáltatások, egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés 

- Intézményi információk közvetítése a lakosság részére 

- Önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatások 

- Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése 

 

Az ellátás igénybevételének módja 

A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője 

kérelmére történik. A szolgáltatás iránti igényeket személyesen vagy telefonon lehet jelezni a Házi 

segítségnyújtás szervezeti egység munkahelyi vezetőjénél, Bakos Sándornál a 0630-5683730-as, vagy a 

Tanyagondnoknál, Róka Lászlónál, a 0630-8987254-es telefonszámon.  

A szolgáltatásra igényt tartó személynek a településen belüli szolgáltatási igényét minimum egy 

munkanappal előbb kell bejelentenie és egyeztetnie a tanyagondnokkal, a településen kívüli szolgáltatási 

igényét pedig három munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A feladatellátás egyrészt a 

bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ.  

Tanyagondnok: Róka László 

Telefonszám: 0630/8987254 

Tiszavasvári, 2021.04.30. 

         Makkai Jánosné s.k. 

         Intézményvezető 


