Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete
a Falugondnoki szolgálatról
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló – módosított – 1993.évi III. törvény 60. § (2) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási
feladatok körét, valamint a falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási
feladatokat e rendeletben állapítja meg.
A rendelet célja, hatálya
1.§
A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között: -a
település lakói számára a településen hiányzó, az alapvetı szükségletek kielégítését
segítı szolgáltatásokhoz, illetve közszolgálatokhoz való hozzájutást elısegítse, -a
rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá, hogy -a település
lakosságát érintı információk győjtését és továbbítását biztosítsa.
2.§
A rendelet hatálya a község közigazgatási területén:
− életvitelszerően tartózkodó személyekre,
− -mőködı egyes meghatározott tevékenységet végzı termelıkre és
szolgáltatókra, valamint
− -tevékenykedı egyéb szervezetekre terjed ki.
A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok
A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok
3. §
(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:
a.) étkeztetésben való közremőködés
b.) házi segítségnyújtásban való közremőködés
4. §
(1) Az étkeztetésben való közremőködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az
étel házhoz szállítását.
(2) A szállításért külön díjat nem kell fizetni

(3) Az étkeztetésben való közremőködés a falugondnoki szolgálat számára
kötelezıen ellátandó feladat.
5. §
(1) A házi segítségnyújtásban való közremőködés során a falugondnoki szolgálat
biztosítja:
-A házi gondozó ellátotthoz való szállításának,
-A házi gondozó munkájában történı – nem szakmai jellegő – feladatok ellátásának,
pl.
-favágás, fa behordás,
-takarítás,
-bevásárlás,
-gyógyszer kiváltás.
(2) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.
(3) Az (1) bekezdésben leírt feladatok ellátása kötelezı.
A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok
6. §
(1) A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi
feladatok tartoznak:
a.) személyszállítási feladatok,
b.) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,
c.) az önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos
feladatok,
d.) kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei és a lakosság között,
e.) egyén nem részletezett szolgáltatási jellegő feladatok.
Személyszállítási feladatok
7. §
( 1) A falugondnoki szolgálat személyszállítási feladatai között ellátja:
a.) az óvodások nevelési intézménybe szállítását,
b.) a betegek házi orvoshoz történı szállítását,
c.) munkanélküliek munkaügyi központba történı szállítását,
d.) nagybevásárlás céljára történı szállítást,
e.) önkormányzati, illetve egyéb, települési rendezvényre történı szállítást.

8. §
(1) Az óvodások szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani az önkormányzat
közigazgatási területén lakó gyermekek (2) bekezdésben meghatározott
intézménybe, illetve onnan vissza a közigazgatási területre történı szállítását.
(2) Az óvodai nevelést ellátó intézmény neve és székhelye: Napközi Otthonos Óvoda
Nemesgulács, 8284 Nemesgulács József A. u. 32.
(3) A falugondnoki szolgálat egyéb, a (2) bekezdésben nem megjelölt oktatási
intézménybe történı rendszeres szállítási feladatot egyedi képviselı-testületi
határozat alapján végezhet.
Ez a feladat ellátás a falugondnoki szolgálat számára kötelezı.
(4) A szállítási szolgáltatás ingyenes.
9. §
(1) A betegek házi orvosi,szakorvosi rendelıbe szállítása az érintett személy
településrıl intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti.
(2) A szállítás térítésmentes
10. §
A munkanélküliek munkaügyi központba történı szállítása a kapcsolattartásra
kötelezett munkanélküli személyek szállítási feladatát jelenti az illetékes Munkaügyi
Központba, illetve vissza a településre.
11.§
(1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az
önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó
közigazgatási területet érintı szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza
a személyszállítási feladat falugondnoki szolgálat keretében való megoldását is.
A személyszállítás történhet:
-meghatározott gyülekezıhelyrıl a rendezvényre, és/vagy
-rendezvényrıl meghatározott településrészre, lakóházhoz.
(2) A szállítás térítésmentes, alanyi jogon jár.
(3) A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a
falugondnoki szolgálat számára kötelezı feladat.
12.§
(1) A falugondnoki szolgálat az önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási
feladatai között ellátja:
a.) a lakossági igények kielégítését szolgáló mezıgazdasági tevékenységhez
kapcsolódó mezıgazdasági termékek:

-szállítási,
-termelési,
-felvásárlási feladatait.
13.§
(1) Az önkormányzat által meghirdetett, lakosság igényei kielégítését célzó,
mezıgazdasági tevékenységhez kapcsolódó tanyagondnoki szolgáltatások:
-az egyes mezıgazdasági termékek beszerzésében,
-egyes mezıgazdasági termékek termeltetésében,
-egyes mezıgazdasági termékek felvásárlásában való közremőködés.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat az önkormányzat – a
falugondnoki szolgálat közremőködésével – a lakossági közzétételt követıen teljesíti.
(3) A szolgáltatást csak magánszemélyek vehetik igénybe, de ık alanyi jogon. Az
önkormányzat a meghirdetett szolgáltatás tekintetében mennyiségben, vagy
értékben korlátokat megadhat.
14. §
(1) A falugondnoki szolgálat feladata önkormányzati rendezvények szervezésében,
lebonyolításában való részvétel.
A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a jegyzı, illetve a
polgármester, vagy a képviselı-testület tagja irányításának megfelelıen kell ellátni.
(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között:
-képviselı-testületi ülés,
-közmeghallgatás,
-falugyőlés,
-egyéb lakossági fórum,
-önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények:
-falunap, gyermeknap, idısek napja, stb.
(3) A feladatellátás a jegyzı, illetve a polgármester intézkedése alapján kötelezı,
térítés nélküli szolgáltatás.
15. §
(1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát:
-az önkormányzat és a lakosság, valamint
-az önkormányzat intézményei és a lakosság között.
A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat a
jegyzı határozza meg.

A falugondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkezı, önkormányzatot, vagy
önkormányzati intézményt érintı közérdekő kéréseket, javaslatokat, egyéb
információkat haladéktalanul továbbítani az illetékes vezetı felé.
(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján
konkretizált feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelezı.
(3) A feladatellátásért a falugondnoki szolgálatnak térítés nem jár.
16. §
(1) A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, 3-15. §-ba nem tartozó
feladatokat, ha azok ellátására a jegyzı utasítja, illetve a polgármester intézkedése
kötelezi, és az nem ellentétes az e rendelet 1.§-ban meghatározott céllal.
(2) Az (1) bekezdés szerint ellátott feladatok a falugondnoki szolgálat számára
kötelezıek és térítésmentesek.
17. §
A falugondnoknak elsısorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat
kell ellátnia. A többi kötelezı feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz
kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.
Az egyéb – nem kötelezı – szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha az
kötelezı feladatok ellátását nem veszélyezteti.
18. §
A kötelezıen ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi, a polgármester
iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében -amennyiben rangsorolni kell -a
polgármester dönt.
19.§
(1) A 3.§-ban foglalt ellátásokat az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján alkotott helyi rendeletén alapuló
határozatban foglaltak alapján lehet igénybe venni.
(2) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy határozatban
döntsön egyes falugondnoki szolgáltatás igénybevételérıl, ha adott helyzet azonnali
intézkedést kíván, az igénylı, illetve ellátásra szoruló személy a szolgáltatást a soron
következı képviselı-testületi ülés elıtti idıpontban igénybe kívánja venni.
20.§
(1)A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének
lehetısége:
-egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján biztosított,

-más szolgáltatások esetében alanyi jogon jár.
(2) Ahol e rendelet az alanyi jogon való igénybevételérıl nem rendelkezik, ott a
szolgáltatás igénybevételét kérelmezni kell.
A kérelem történhet szóban és írásban.
Lehetıség van arra, hogy az önkormányzat hivatalból is megállapítsa az adott
szolgáltatás igénybevételének lehetıségét.
(4) Az alanyi jogon igénybe vehetı ellátások esetében határozatot nem kell hozni. A
szolgáltatás igénybevételének jogosságát, a falugondnoki szolgálatot ellátó személy
ítéli meg. Az igénybevétel jogtalansága gyanúja esetén haladéktalanul megkeresi az
önkormányzati hivatalt, amely intézkedik a jogosultság megvizsgálása tárgyában.
A falugondnoki szolgálat ellátása
21.§
(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok – a
szolgálat rendelkezésére álló gépjármő segítségével – látja el.
A falugondnoknak a feladatait a munkaköri leírásban, valamint a polgármester
utasításainak megfelelıen kell ellátnia.
(2) A feladatokat a meghatározott munkarend szerinti idıben köteles ellátni. A
munkarendjét a feladatellátáshoz igazodó rend szerint kell megállapítani.
(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb
törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a
polgármester határozza meg.
Vegyes és záró rendelkezések
22.§
(1)

A rendelet a kihirdetést követı elsı napon lép hatályba.

(2)
Hatályát veszti a 8/2008.(XII.01.) önkormányzati rendeletet a falugondnoki
szolgálatról,
Káptalantóti 2012. november 22.
Csom Károlyné
polgármester

Benczik Zsolt
körjegyzı

Kihirdetve: 2012. november 22.
Benczik Zsolt
körjegyzı

