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Meghívottak:
--Tisztelt Képviselő-testület!
A Falugondnoki Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) szabályszerű működéséhez, szükséges
a Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, valamint munkaruha juttatási
szabályzattal is rendelkezni kell.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján a munkaruha juttatásra jogosító
munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a
munkáltató állapítja meg.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján a személyes gondoskodás körébe
tartozó feladatokat ellátó személy – falugondnok – részére munkaruhát kell biztosítani. A
munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. Az ellátást igénybe vevőkkel
közvetlenül foglalkozó személyek – falugondnok – részére védőruhát is kell biztosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatokat
meghozni szíveskedjen.
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MUNKARUHA JUTTATÁSI SZABÁLYZAT
Falugondnoki munkakörben
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. § -a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM
rendelet 6. § (11) bekezdése alapján a falugondnoki munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazott részére biztosítandó munkaruha juttatásról az alábbi szabályzatot alkotja:
1. A munkaruha juttatásra való jogosultság a munkakörbe történő közalkalmazotti kinevezés
napján, illetve a munkaruha fajtára meghatározott kihordási idő lejártával nyílik meg.
2. A falugondnoki munkakört betöltő közalkalmazottat megillető munkaruha fajtája,
mennyisége, kihordási ideje:
munkaruha fajtája
utcai
felsőruházat
(így
különösen nadrág, pulóver
vagy póló vagy ing)
kabát
cipő

mennyiség
1 öltözet

kihordási idő
1 év

1 darab
1 pár

2 év
2 év

3. A munkaruha juttatás összegét a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben
állapítja meg.
4. A munkaruha beszerzéséről a közalkalmazott gondoskodik. A vásárlást követő 3
munkanapon belül a beszerzett munkaruhát a közalkalmazott köteles a Szigligeti Közös
Önkormányzati Hivatal Nemesgulácsi Kirendeltség ezzel megbízott ügyintézőjénél
bemutatni, aki a munkaruhát nyilvántartásba veszi, továbbá a vásárlást igazoló az
Önkormányzat nevére kiállított számla alapján a közalkalmazott részére a munkaruha árát az
Önkormányzat házipénztárából kifizeti, azzal, hogy a 3. pontban meghatározott összegen
felüli többletkiadást a közalkalmazott viseli.
A munkaruha beszerzésének határideje tárgyév november 30.
5. A kihordási idő a munkaruha nyilvántartásba vételével kezdődik.
6. A munkaruha a kihordási időtartam alatt az Önkormányzat tulajdonát képezi, a
közalkalmazott elszámolási kötelezettséggel veszi át, továbbá a javítási, tisztítási költségek a
közalkalmazottat terhelik.
7. A munkaruha a kihordási idő lejártát követően térítés nélkül a közalkalmazott tulajdonába
megy át.
8. Amennyiben a falugondnok közalkalmazotti jogviszonya a kihordási idő letelte előtt
megszűnik – kivéve halála vagy a nyugdíjazása esetét – köteles a nyilvántartott ár időarányos
részét egy összegben visszafizetni vagy a munkaruhát visszaadni.
9. A legalább hat hónapig tartó határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
falugondnok részére a teljes évre megállapított munkaruha juttatás arányos része jár.
10. Részmunkaidősként foglalkoztatott falugondnok esetében a munkaruha kihordási ideje a
teljes munkaidőhöz képest arányosan hosszabbodik meg.
11. Jelen Szabályzat a Képviselő-testületi jóváhagyást követő napon lép hatályba.

A Szabályzatot Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2016. (…)
határozatával jóváhagyta.
Káptalantóti, 2016. ……………..

Csom Károlyné
polgármester

KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FALUGONDNOKI
SZOLGÁLATÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezése
szerint a települési önkormányzat feladata a szociális alapellátás ellátórendszerének kiépítése
és működtetése, a területén lakó szociális rászorulók ellátásának a megszervezése. A
falugondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint
a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű
szükségletek teljesítésének segítése.
1. A szolgáltatás megnevezése: Káptalantóti Község Önkormányzata Falugondnoki
Szolgálata
2. Fenntartója: Káptalantóti Község Önkormányzata
3. Székhelye: 8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.
4. Ügyfélfogadás helye: 8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.
5. Működési területe: Káptalantóti község közigazgatási területe
6. Jogállása: önkormányzati szakfeladaton működő egyszemélyes falugondnoki szolgálat
7. Kormányzati funkció kód: 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
8. A Szolgálat költségvetése Káptalantóti Község Önkormányzata költségvetésébe épül be.
9. A Szolgálat gazdálkodási feladatait Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Nemesgulácsi
Kirendeltsége (a továbbiakban: Hivatal) - 8284 Nemesgulács, József A. u. 59. - látja el.
10.
A
Szolgálat
elérhetősége:
Telefon/fax:
87/471-125;
e-mail:
onkormanyzat@kaptalantoti.hu;
I. Általános rendelkezés
1.
2.

Káptalantóti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2009. április 24.
napjától kezdődően Falugondnoki Szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) hozott létre.
A Szolgálat ellátja az Önkormányzat területén lakó személyek szakmai programban
meghatározott feladatait.

III. A Szolgálat szervezeti felépítése, működése
1. A Szolgálat feladatait 1 fő falugondnok látja el.
2. A falugondnok munkaideje heti 40 óra.
3.
A Szolgálat munkarendje: hétfőtől péntekig 7.00 – 15.00 óra. Amennyiben azt az
ellátandó feladatok indokolják, a falugondnok, kizárólag a Polgármester utasítására, ezen
időtartamon túl is kötelezhető munkaköre ellátására. A rendes munkaidőn túl végzett
munkáért azonos időtartamú munkaidő-kedvezmény jár. Munkaszüneti illetve ünnepnapokon
történő munkavégzés esetén kétszeres mértékű munkaidő-kedvezmény.
4. A Szolgálat ügyiratkezelése: beépül a Hivatal ügyiratkezelésébe, az iratokat a Hivatal
kijelölt ügyintézője kezeli.

IV. A Szolgálat feladata
1.

A Szolgálat által ellátandó alapfeladat:

1.1. Szociális információs szolgáltatás

A szociális információs szolgáltatás elérhetőségéről és a szolgáltatás keretében biztosított
információk köréről rendszeresen a lehető legteljesebb körben tájékoztatást kell adni. A
tájékoztatás közzététele Káptalantóti községben a helyben szokásos módon – hirdetményi
úton – történik. A tájékoztatás közzétételére az önkormányzat honlapja
(www.kaptalantoti.hu) is használható.
A szociális információs szolgáltatás keretében részletes tájékoztatást kell nyújtani:
a) a Sztv-ben, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és
szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban,
b) a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az
igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről,
c) a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük
módjáról,
d) a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a
családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal
kapcsolatban,
e) az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv
elérhetőségéről,
f) az ellátások igényléséhez szükséges iratokról,
g) ifjúsági ügyekben.
1.2. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve önmaguknak és eltartottjaik
részére tartósan nem képesek biztosítani.
Étkeztetést nyújtó intézmény: Káptalantóti községben az étkeztetést a Balaton-felvidéki
Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi ügyeleti Szolgálat 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. látja
el.
1.3. A házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtást nyújtó intézmény: A házi segítségnyújtás alapszolgáltatást a
Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi ügyeleti Szolgálat 8300
Tapolca, Nyárfa u. 3. látja el.
A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja
az önkormányzat hatályos rendeletében megállapított feladatok ellátását:
a) a házi gondozó munkájába tartozó – nem szakmai jellegű – feladatokat pl. bevásárlás,
gyógyszerkiváltás,
b) az egyének és családok kapcsolatkészségének fenntartása, javítása érdekében
családlátogatásra, családi eseményekre (tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, kórházi,
szociális otthoni látogatás, temetés stb.) majd onnan visszaszállítás,
c) orvosi vizsgálatra, szűrésre stb. történő szállítás,
d) szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programokra és onnan történő
visszaszállítás,
e) bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés szállításában való
közreműködés,
f) egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézményekbe történő szállítás.

1.4. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
Egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény: Káptalantóti községben az egészségügyi
alapellátást biztosító intézmény: dr. Maczó Háziorvos és Szolgáltató Bt. 8263
Badacsonytördemic, Római út 149.
Kihelyezett rendelő: 8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.
Rendelési időn túl: a Háziorvosi Ügyelet 8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.

Káptalantóti község a rendelési időn túli egészségügyi alapellátást a a Balaton-felvidéki
Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi ügyeleti Szolgálat látja el.
A falugondnoki szolgálat feladata az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás érdekében:
a) kihelyezett rendelésen túl a központi rendelőbe történő szállítás,
b) rendelési időn túli időben az orvosi ügyeletre történő szállítás,
c) szükség esetén kórházba, szakrendelésre történő szállítás.
A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni:
a) az igénylő egészségi állapotát,
b) a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott stb.),
c) az igénylő és családja szociális helyzetét.
1.5. Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb
gyermekszállítás
Káptalantóti község önkormányzata az óvodai nevelésről – mint kötelezően ellátandó
feladatról – a Nemesgulács Község Önkormányzatával megkötött közoktatási
megállapodás alapján a Napsugár Óvoda Nemesgulács (8284 Nemesgulács, József A. u.
32.) gondoskodik.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola: Keresztury Dezső Általános és Szakiskola
(8284 Nemesgulács, József A. u. 72.). A szabad iskolaválasztás jogán a gyermekek
igénybe veszik a tapolcai, valamint a badacsonytomaji általános iskolákat is.
A falugondnoki szolgálat feladata:
a) együttműködik a közoktatási intézménnyel, annak vezetőjével, nevelőivel,
ifjúságvédelmi felelőssel,
b) a gyermekek és tanulók oktatási intézménybe történő rendszeres szállítását a
Képviselő-testület döntésének megfelelően a polgármester utasítása alapján végezheti.
1.6. A helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az
önkormányzat és a lakosság között
A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatási, szállítási feladatok:
a) művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezése, segítése (színház, kirándulás,
helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés stb.),
b) lakossági szolgáltatások (bevásárló utak szervezése, háztartási gépek javításának
intézése, különféle ügyintézés stb.),
c) nagybevásárlás céljára történő szállítás,
d) az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése,
e) közreműködés az önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában,
f) kapcsolattartás az önkormányzat és a lakosság között,
g) egyéb nem részletezett szolgáltatás jellegű feladatok,
h) közreműködés a közterületek állapotának fenntartásában.
1.7. Személyszállítási feladatok
1.7.1. A falugondnoki szolgálat feladata:
a) a kapcsolattartásra kötelezett munkanélküli munkaügyi központba és onnan
visszaszállítása,
b) az egyének és családok kapcsolatkészségének fenntartása, javítása érdekében
családlátogatásra, családi eseményekre (tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, kórházi,
szociális otthoni látogatás, temetés stb.) majd onnan visszaszállítás,
c) szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programokra és onnan visszaszállítás,
d) lakossági szolgáltatások (bevásárló utak szervezése, háztartási gépek javításának
intézése, különféle ügyintézés stb.),
e) nagybevásárlás céljára történő szállítás.
A személyszállítási feladatok a kérelmekben megjelölt helyekre, intézményekbe és onnan
visszaszállítást jelent.

1.7.2. A Szolgálat feladata az önkormányzat működésével kapcsolatban:
a) a Szolgálat évente beszámol a végzett munkájáról,
b) kezdeményezi a települési önkormányzatnál az új ellátások bevezetését.
1.7.3. A Szolgálat feladata az ügyfélfogadás terén:
a) a kulturált, udvarias ügyfélfogadás az SZMSZ-ben rögzített ügyfélfogadás teljes
időtartama alatt,
b) kulturált, udvarias kapcsolattartás az SZMSZ-ben rögzített teljes munkaidő alatt,
c) az ügyfelek önkormányzati ügyeinek döntésre való előkészítése,
d) az ügyfelek ügyeinek törvényes, gyors intézésének segítése, és a szakszerű
tájékoztatás nyújtása.
1.7.4.
a)
b)
c)

A Szolgálat feladata a kapcsolattartás, együttműködés terén:
együttműködik a társadalmi szervekkel,
kapcsolatot tart fenn a közszolgáltatást végző szervekkel,
gondoskodik a lakosságot érintő előírások kihirdetéséről, a lakosság tájékoztatásáról
(hirdetmény, szükség esetén szórólap útján),
V. A Szolgálat működéséről szóló tájékoztatás rendje

A Szolgálat által nyújtott szolgáltatások elérhetőségéről és a szolgáltatás keretében biztosított
információk, elérhetőségek köréről az önkormányzat hirdetőtábláján és Káptalantóti község
honlapján (www.kaptalantoti.hu) kell tájékoztatást adni.
VI. A szolgáltatások igénybevételének rendje
1. A szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérelmére történik.
2. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmet a törvényes képviselő beleegyezésével,
vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozza – önállóan
terjesztheti elő.
3. A kérelmet a falugondnoknál vagy a Hivatalnál lehet előterjeszteni.
VII. A Szolgálat munkájának az értékelése
1. A Szolgálat munkatársa a képviselő-testület tagjainak, évente egy alkalommal beszámolót
készít az adott évben végzett munkájáról.
2. A beszámolónak tartalmaznia kell:
a) az értékelés napjáig eltelt idő, végrehajtott feladatait,
b) a beszámoló napja utáni időszak feladatait, figyelemmel a megvalósulás módjára, a
személyi és tárgyi feltételek meglétére.
3. A polgármester a falugondnokkal hetente egyszer munkamegbeszélést tart mely során a
falugondnok tájékoztatja a végzett munkáról a következő időszak feladatairól, a polgármester
meghatározza az időszerű feladatokat, azok megvalósulási módját, különös figyelemmel a
személyi és tárgyi feltételek meglétére.
A falugondnok köteles a munkamegbeszélésen elhangzottak maradéktalan betartására.

VIII. A Szolgálat vagyona
1. A Szolgálat elhelyezésére szolgáló iroda, természetben Káptalantóti, Petőfi u. 48. szám
alatt található. Az ingatlan és annak beépített tartozékai, a feladatellátást biztosító
berendezések, felszerelések az Önkormányzat tulajdonát képezik.

2. A Szolgálat fenntartásának költségeit az Önkormányzat viseli.
IX. A pénzgazdálkodás
1. A Szolgálat gazdálkodása az Önkormányzat gazdálkodásába épül be, annak végrehajtása az
Önkormányzatra és a Hivatalra vonatkozó szabályok szerint történik.
2. A Szolgálat önálló bankszámlával nem rendelkezik, pénzeszközeit az önkormányzat
költségvetési elszámolási számláján vezeti.
X. Záró rendelkezések
A Falugondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Káptalantóti Község
Önkormányzata Képviselő-testületi jóváhagyását követő napon lép hatályba.

Káptalantóti, 2016. ………………

Csom Károlyné
polgármester

Záradék:
Káptalantóti község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……./2016. (……) Kt.
határozatával a Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyta.

Lutár Mária
jegyző

KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FALUGONDNOKI
SZOLGÁLATÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezése
szerint a települési önkormányzat feladata a szociális alapellátás ellátórendszerének kiépítése
és működtetése, a területén lakó szociális rászorulók ellátásának a megszervezése. A
falugondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint
a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű
szükségletek teljesítésének segítése.
1. A szolgáltatás megnevezése: Káptalantóti Község Önkormányzata Falugondnoki
Szolgálata
2. Fenntartója: Káptalantóti Község Önkormányzata
3. Székhelye: 8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.
4. Ügyfélfogadás helye: 8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.
5. Működési területe: Káptalantóti község közigazgatási területe
6. Jogállása: önkormányzati szakfeladaton működő egyszemélyes falugondnoki szolgálat
7. Kormányzati funkció kód: 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
8. A Szolgálat költségvetése Káptalantóti Község Önkormányzata költségvetésébe épül be.
9. A Szolgálat gazdálkodási feladatait Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Nemesgulácsi
Kirendeltsége (a továbbiakban: Hivatal) - 8284 Nemesgulács, József A. u. 59. - látja el.
10.
A
Szolgálat
elérhetősége:
Telefon/fax:
87/471-125;
e-mail:
onkormanyzat@kaptalantoti.hu;
I. Általános rendelkezés
1.
2.

Káptalantóti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2009. április 24.
napjától kezdődően Falugondnoki Szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) hozott létre.
A Szolgálat ellátja az Önkormányzat területén lakó személyek szakmai programban
meghatározott feladatait.

III. A Szolgálat szervezeti felépítése, működése
1. A Szolgálat feladatait 1 fő falugondnok látja el.
2. A falugondnok munkaideje heti 40 óra.
3.
A Szolgálat munkarendje: hétfőtől péntekig 7.00 – 15.00 óra. Amennyiben azt az
ellátandó feladatok indokolják, a falugondnok, kizárólag a Polgármester utasítására, ezen
időtartamon túl is kötelezhető munkaköre ellátására. A rendes munkaidőn túl végzett
munkáért azonos időtartamú munkaidő-kedvezmény jár. Munkaszüneti illetve ünnepnapokon
történő munkavégzés esetén kétszeres mértékű munkaidő-kedvezmény.
4. A Szolgálat ügyiratkezelése: beépül a Hivatal ügyiratkezelésébe, az iratokat a Hivatal
kijelölt ügyintézője kezeli.

IV. A Szolgálat feladata
1.

A Szolgálat által ellátandó alapfeladat:

1.1. Szociális információs szolgáltatás

A szociális információs szolgáltatás elérhetőségéről és a szolgáltatás keretében biztosított
információk köréről rendszeresen a lehető legteljesebb körben tájékoztatást kell adni. A
tájékoztatás közzététele Káptalantóti községben a helyben szokásos módon – hirdetményi
úton – történik. A tájékoztatás közzétételére az önkormányzat honlapja
(www.kaptalantoti.hu) is használható.
A szociális információs szolgáltatás keretében részletes tájékoztatást kell nyújtani:
a) a Sztv-ben, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és
szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban,
b) a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az
igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről,
c) a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük
módjáról,
d) a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a
családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal
kapcsolatban,
e) az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv
elérhetőségéről,
f) az ellátások igényléséhez szükséges iratokról,
g) ifjúsági ügyekben.
1.2. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve önmaguknak és eltartottjaik
részére tartósan nem képesek biztosítani.
Étkeztetést nyújtó intézmény: Káptalantóti községben az étkeztetést a Balaton-felvidéki
Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi ügyeleti Szolgálat 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. látja
el.
1.3. A házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtást nyújtó intézmény: A házi segítségnyújtás alapszolgáltatást a
Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi ügyeleti Szolgálat 8300
Tapolca, Nyárfa u. 3. látja el.
A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja
az önkormányzat hatályos rendeletében megállapított feladatok ellátását:
a) a házi gondozó munkájába tartozó – nem szakmai jellegű – feladatokat pl. bevásárlás,
gyógyszerkiváltás,
b) az egyének és családok kapcsolatkészségének fenntartása, javítása érdekében
családlátogatásra, családi eseményekre (tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, kórházi,
szociális otthoni látogatás, temetés stb.) majd onnan visszaszállítás,
c) orvosi vizsgálatra, szűrésre stb. történő szállítás,
d) szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programokra és onnan történő
visszaszállítás,
e) bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés szállításában való
közreműködés,
f) egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézményekbe történő szállítás.

1.4. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
Egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény: Káptalantóti községben az egészségügyi
alapellátást biztosító intézmény: dr. Maczó Háziorvos és Szolgáltató Bt. 8263
Badacsonytördemic, Római út 149.
Kihelyezett rendelő: 8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.
Rendelési időn túl: a Háziorvosi Ügyelet 8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.

Káptalantóti község a rendelési időn túli egészségügyi alapellátást a a Balaton-felvidéki
Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi ügyeleti Szolgálat látja el.
A falugondnoki szolgálat feladata az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás érdekében:
a) kihelyezett rendelésen túl a központi rendelőbe történő szállítás,
b) rendelési időn túli időben az orvosi ügyeletre történő szállítás,
c) szükség esetén kórházba, szakrendelésre történő szállítás.
A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni:
a) az igénylő egészségi állapotát,
b) a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott stb.),
c) az igénylő és családja szociális helyzetét.
1.5. Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb
gyermekszállítás
Káptalantóti község önkormányzata az óvodai nevelésről – mint kötelezően ellátandó
feladatról – a Nemesgulács Község Önkormányzatával megkötött közoktatási
megállapodás alapján a Napsugár Óvoda Nemesgulács (8284 Nemesgulács, József A. u.
32.) gondoskodik.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola: Keresztury Dezső Általános és Szakiskola
(8284 Nemesgulács, József A. u. 72.). A szabad iskolaválasztás jogán a gyermekek
igénybe veszik a tapolcai, valamint a badacsonytomaji általános iskolákat is.
A falugondnoki szolgálat feladata:
a) együttműködik a közoktatási intézménnyel, annak vezetőjével, nevelőivel,
ifjúságvédelmi felelőssel,
b) a gyermekek és tanulók oktatási intézménybe történő rendszeres szállítását a
Képviselő-testület döntésének megfelelően a polgármester utasítása alapján végezheti.
1.6. A helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az
önkormányzat és a lakosság között
A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatási, szállítási feladatok:
a) művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezése, segítése (színház, kirándulás,
helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés stb.),
b) lakossági szolgáltatások (bevásárló utak szervezése, háztartási gépek javításának
intézése, különféle ügyintézés stb.),
c) nagybevásárlás céljára történő szállítás,
d) az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése,
e) közreműködés az önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában,
f) kapcsolattartás az önkormányzat és a lakosság között,
g) egyéb nem részletezett szolgáltatás jellegű feladatok,
h) közreműködés a közterületek állapotának fenntartásában.
1.7. Személyszállítási feladatok
1.7.1. A falugondnoki szolgálat feladata:
a) a kapcsolattartásra kötelezett munkanélküli munkaügyi központba és onnan
visszaszállítása,
b) az egyének és családok kapcsolatkészségének fenntartása, javítása érdekében
családlátogatásra, családi eseményekre (tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, kórházi,
szociális otthoni látogatás, temetés stb.) majd onnan visszaszállítás,
c) szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programokra és onnan visszaszállítás,
d) lakossági szolgáltatások (bevásárló utak szervezése, háztartási gépek javításának
intézése, különféle ügyintézés stb.),
e) nagybevásárlás céljára történő szállítás.
A személyszállítási feladatok a kérelmekben megjelölt helyekre, intézményekbe és onnan
visszaszállítást jelent.

1.7.2. A Szolgálat feladata az önkormányzat működésével kapcsolatban:
a) a Szolgálat évente beszámol a végzett munkájáról,
b) kezdeményezi a települési önkormányzatnál az új ellátások bevezetését.
1.7.3. A Szolgálat feladata az ügyfélfogadás terén:
a) a kulturált, udvarias ügyfélfogadás az SZMSZ-ben rögzített ügyfélfogadás teljes
időtartama alatt,
b) kulturált, udvarias kapcsolattartás az SZMSZ-ben rögzített teljes munkaidő alatt,
c) az ügyfelek önkormányzati ügyeinek döntésre való előkészítése,
d) az ügyfelek ügyeinek törvényes, gyors intézésének segítése, és a szakszerű
tájékoztatás nyújtása.
1.7.4.
a)
b)
c)

A Szolgálat feladata a kapcsolattartás, együttműködés terén:
együttműködik a társadalmi szervekkel,
kapcsolatot tart fenn a közszolgáltatást végző szervekkel,
gondoskodik a lakosságot érintő előírások kihirdetéséről, a lakosság tájékoztatásáról
(hirdetmény, szükség esetén szórólap útján),
V. A Szolgálat működéséről szóló tájékoztatás rendje

A Szolgálat által nyújtott szolgáltatások elérhetőségéről és a szolgáltatás keretében biztosított
információk, elérhetőségek köréről az önkormányzat hirdetőtábláján és Káptalantóti község
honlapján (www.kaptalantoti.hu) kell tájékoztatást adni.
VI. A szolgáltatások igénybevételének rendje
1. A szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérelmére történik.
2. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmet a törvényes képviselő beleegyezésével,
vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozza – önállóan
terjesztheti elő.
3. A kérelmet a falugondnoknál vagy a Hivatalnál lehet előterjeszteni.
VII. A Szolgálat munkájának az értékelése
1. A Szolgálat munkatársa a képviselő-testület tagjainak, évente egy alkalommal beszámolót
készít az adott évben végzett munkájáról.
2. A beszámolónak tartalmaznia kell:
a) az értékelés napjáig eltelt idő, végrehajtott feladatait,
b) a beszámoló napja utáni időszak feladatait, figyelemmel a megvalósulás módjára, a
személyi és tárgyi feltételek meglétére.
3. A polgármester a falugondnokkal hetente egyszer munkamegbeszélést tart mely során a
falugondnok tájékoztatja a végzett munkáról a következő időszak feladatairól, a polgármester
meghatározza az időszerű feladatokat, azok megvalósulási módját, különös figyelemmel a
személyi és tárgyi feltételek meglétére.
A falugondnok köteles a munkamegbeszélésen elhangzottak maradéktalan betartására.

VIII. A Szolgálat vagyona
1. A Szolgálat elhelyezésére szolgáló iroda, természetben Káptalantóti, Petőfi u. 48. szám
alatt található. Az ingatlan és annak beépített tartozékai, a feladatellátást biztosító
berendezések, felszerelések az Önkormányzat tulajdonát képezik.

2. A Szolgálat fenntartásának költségeit az Önkormányzat viseli.
IX. A pénzgazdálkodás
1. A Szolgálat gazdálkodása az Önkormányzat gazdálkodásába épül be, annak végrehajtása az
Önkormányzatra és a Hivatalra vonatkozó szabályok szerint történik.
2. A Szolgálat önálló bankszámlával nem rendelkezik, pénzeszközeit az önkormányzat
költségvetési elszámolási számláján vezeti.
X. Záró rendelkezések
A Falugondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Káptalantóti Község
Önkormányzata Képviselő-testületi jóváhagyását követő napon lép hatályba.

Káptalantóti, 2016. augusztus 4.

Csom Károlyné
polgármester

Záradék:
Káptalantóti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozatával a Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyta.

48/2016.

Lutár Mária
jegyző

(VIII.3.)

Kt.

MUNKARUHA JUTTATÁSI SZABÁLYZAT
Falugondnoki munkakörben
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. § -a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM
rendelet 6. § (11) bekezdése alapján a falugondnoki munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazott részére biztosítandó munkaruha juttatásról az alábbi szabályzatot alkotja:
1. A munkaruha juttatásra való jogosultság a munkakörbe történő közalkalmazotti kinevezés
napján, illetve a munkaruha fajtára meghatározott kihordási idő lejártával nyílik meg.
2. A falugondnoki munkakört betöltő közalkalmazottat megillető munkaruha fajtája,
mennyisége, kihordási ideje:
munkaruha fajtája
utcai
felsőruházat
(így
különösen nadrág, pulóver
vagy póló vagy ing)
kabát
cipő

mennyiség
1 öltözet

kihordási idő
1 év

1 darab
1 pár

2 év
2 év

3. A munkaruha juttatás összegét a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben
állapítja meg.
4. A munkaruha beszerzéséről a közalkalmazott gondoskodik. A vásárlást követő 3
munkanapon belül a beszerzett munkaruhát a közalkalmazott köteles a Szigligeti Közös
Önkormányzati Hivatal Nemesgulácsi Kirendeltség ezzel megbízott ügyintézőjénél
bemutatni, aki a munkaruhát nyilvántartásba veszi, továbbá a vásárlást igazoló az
Önkormányzat nevére kiállított számla alapján a közalkalmazott részére a munkaruha árát az
Önkormányzat házipénztárából kifizeti, azzal, hogy a 3. pontban meghatározott összegen
felüli többletkiadást a közalkalmazott viseli.
A munkaruha beszerzésének határideje tárgyév november 30.
5. A kihordási idő a munkaruha nyilvántartásba vételével kezdődik.
6. A munkaruha a kihordási időtartam alatt az Önkormányzat tulajdonát képezi, a
közalkalmazott elszámolási kötelezettséggel veszi át, továbbá a javítási, tisztítási költségek a
közalkalmazottat terhelik.
7. A munkaruha a kihordási idő lejártát követően térítés nélkül a közalkalmazott tulajdonába
megy át.
8. Amennyiben a falugondnok közalkalmazotti jogviszonya a kihordási idő letelte előtt
megszűnik – kivéve halála vagy a nyugdíjazása esetét – köteles a nyilvántartott ár időarányos
részét egy összegben visszafizetni vagy a munkaruhát visszaadni.
9. A legalább hat hónapig tartó határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
falugondnok részére a teljes évre megállapított munkaruha juttatás arányos része jár.

10. Részmunkaidősként foglalkoztatott falugondnok esetében a munkaruha kihordási ideje a
teljes munkaidőhöz képest arányosan hosszabbodik meg.
11. Jelen Szabályzat a Képviselő-testületi jóváhagyást követő napon lép hatályba.

A Szabályzatot Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 49/2016. (VIII.3.)
határozatával jóváhagyta.
Káptalantóti, 2016. augusztus 4.

Csom Károlyné
polgármester

