Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2009. (XI. 30.) TKt rendelete
a falugondnoki szolgálatról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
I.
A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) A falugondnoki szolgáltatás célja az intézményhiányból eredő hátrányok enyhítése, az
alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz,
valamint az alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi
szintű szükségletek teljesítésének kielégítése.
(2) A rendelet hatálya Told község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó
személyekre terjed ki.
(3) A falugondnoki feladatok ellátását Told Község Önkormányzata biztosítja.
II.
A FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FELADATOK
2. §
A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:
- alapellátási feladatok
- egyéb szolgáltatási feladatok
- egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok.
Alapellátási feladatok
3. §
A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:
a./
étkeztetésben való közreműködés
b./
házi segítségnyújtásban való közreműködés
c./
családsegítésben való közreműködés.
Étkeztetésben való közreműködés
4. §

(1) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja a
rászorultak számára az étkezés szállítását.
(2) Az étkeztetésben való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezően
ellátandó feladat.
Házi segítségnyújtásban való közreműködés
5. §
(1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja a
rászorultak számára a napi bevásárlást.
(2) A házi segítségnyújtásban való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára
kötelezően ellátandó feladat.
Családsegítésben való közreműködés
6. §
(1) A családsegítésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja:
a./ a családgondozó ellátotthoz való szállításával, és/vagy
b./ az ellátott, illetve családja családsegítő központban, majd onnan településre történő
szállításával,
c./ azzal, hogy közreműködik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. törvény 64. § (4) bekezdésében a családsegítő szolgálat egyéb
feladataiként meghatározott tevékenységének ellátásában, ennek érdekében a
lakossággal és a családsegítő szolgálattal folyamatosan párbeszédet folytat,
észrevételeit, tapasztalatait továbbítja.
(2) A családsegítéshez kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.
A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok
7. §
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 a lakosság között,
e./ egyéb nem részletezett, szolgáltatási jellegű feladatok.

Személyszállítási feladatok
8. §
(1) A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja:
a./ a betegek háziorvoshoz, gyermekorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe
történő szállítását,
b./ nagybevásárlás céljára történő szállítást,
c./ önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítást.
d.) az óvodások és általános iskolások oktatási, nevelési intézménybe történő szállítását
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok közül a falugondnok:
- kötelező feladata: az a./ és d./ pontban meghatározott szállítási feladat
- nem kötelező feladata: a b.) és c.) pontban meghatározott szállítási feladat.
Betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítása
9. §
(1) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az
érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a falugondnok Told Község
Önkormányzatának polgármestere (a továbbiakban: polgármester) felhatalmazása alapján
látja el. Halasztást nem tűrő rendkívüli helyzetben – baleset bekövetkezése, közvetlen
életveszély elhárítása – esetén a falugondnok a polgármester utólagos tájékoztatásával
saját döntése alapján végezheti a rászoruló személy vagy személyek szállítását.
(3) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni:
- az igénylő egészségügyi állapotát, (mozgáskorlátozott, várandós kismama, idős stb.)
- a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegű, stb.),
- az igénylő és családja szociális helyzetét.
(4) A szállítási szolgáltatás térítésmentes, alanyi jogon jár.
Nagybevásárlás céljára történő személyszállítás
10. §
(1) Az igénylők nagybevásárlás céljára történő szállítása a településről, illetve az onnan való
visszaszállítását jelenti.
(2) A szállításért minden esetben térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértéke az
üzemanyag költség (a gépkocsi üzemanyag-felhasználási normája és az APEH által
közzétett üzemanyagár) + 9 Ft/km +ÁFA.
(2) A falugondnoki szolgálat számára a feladat nem kötelezően teljesítendő.

Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás
11. §
(1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az önkormányzat által
olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó közigazgatási területet érintő
szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat
falugondnoki szolgálat keretében való megoldását is.
A személyszállítás történhet:
- meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre, és/vagy
- rendezvényről 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 kötelező feladat.
Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével, lebonyolításával
kapcsolatos feladatok
12. §
(1) A falugondnoki szolgálat feladata önkormányzati rendezvények szervezésében,
lebonyolításában való részvétel.
A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester
irányításával kell megfelelően ellátni.
(2) Önkormányzati rendezvények, összejövetelnek számít többek között:
- képviselő-testületi ülés,
- közmeghallgatás,
- falugyűlés,
- egyéb lakossági fórum,
- önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények:
- falunap,
- gyermeknap,
- idősek napja, stb.
(3) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli szolgáltatás.

Az óvodások és általános iskolások oktatási, nevelési intézménybe történő szállítása
13. §
(1) Az óvodások és iskolások szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani a település
közigazgatási területén lakó gyermekek általános iskolába és óvodába történő szállítását.

(2) A szállítási szolgáltatás ingyenes.

Kapcsolattartási feladat
14. §
(1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát:
- az önkormányzat és a lakosság,
- az önkormányzat intézményei és a lakosság között.
A falugondnoki feladatokat ellátó köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot, vagy
önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat
haladéktalanul továbbítani a polgármester felé.
(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált
feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelező.
(3) A feladatellátásért a falugondnoki szolgálatnak térítés nem jár.

Egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok
15.§
(1) A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, lakosság érdekét szolgáló,
komfortérzetét növelő feladatot is, ha az nem ellentétes az e rendelet 1. §-ában
meghatározott céllal. A feladatokat a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület
határozza meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok a falugondnoki szolgálat számára kötelezőek és
térítésmentesek.
III.
A FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FELADATOK
RANGSOROLÁSA
16. §
A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell
ellátnia.
A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó
feladatellátással ne ütközzön.
Az egyéb - nem kötelező- szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha azok kötelező
feladatok ellátását nem veszélyeztetik.

17. §
A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a polgármester
iránymutatása szerint.
IV.
A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELI RENDSZERE
Igénybevétele határozat alapján, illetve alanyi jogon, valamint a jogtalanul igénybe vett
ellátás jogkövetkezményei
18. §
(1) A falugondnoki szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos döntés a falugondnok javaslata
alapján a polgármester hatásköre.
(2) A döntést a polgármester határozatban rögzíti. A határozat ellen annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül lehet fellebbezni Told Község Önkormányzat Képviselőtestületéhez. A képviselő-testület döntésének közlését követő 30 napon belül kereseti
kérelemmel pert lehet indítani a megyei bíróságnál a határozat felülvizsgálata iránt.
(3) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele ügyében, ellenérdekű ügyfél hiányában, a
kérelemnek helyt adó határozat egyszerűsített formában meghozható.
19. §
(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége:
- egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján,
- más szolgáltatások esetében alanyi jogon jár.
(2) Ahol e rendelet az alanyi jogon való igénybevételről nem rendelkezik, ott a szolgáltatás
igénybevételét kérelmezni kell.
A kérelem történhet szóban és írásban. A szóban jelzett kérelmeket feljegyzéssel rögzíteni
kell.
Az igénybevétel lehetőségéről a kérelmezőt határozatban értesíteni kell.
(3) A hozott határozatok egy példányát a falugondnoki szolgálatnak is át kell adni.
A határozatoknak tartalmazniuk kell, hogy az adott ellátás:
- a falugondnoki szolgálat számára kötelezően előírt feladat, tehát a szolgáltatás az
ellátást megítélő határozat alapján ténylegesen igénybe vehető, illetve, hogy
- a falugondnoki szolgálat számára nem kötelezően előírt feladat, ezért a határozat a
vonatkozó ellátás igénybevételének lehetőségét nyitja meg, de adott szolgáltatás
falugondnoki szolgálat keretében való tényleges megvalósítását nem garantálja.
(4) Az alanyi jogon igénybe vehető ellátások esetében határozatot nem kell hozni. A
szolgáltatás igénybevételének jogosságát a falugondnoki szolgálatot ellátó személy ítéli

meg. Az igénybevétel jogtalanságának gyanúja esetén haladéktalanul megkeresi a
polgármester, aki intézkedik a jogosultság megvizsgálása tárgyában.
(5) A jogtalanul igénybe vett szolgáltatásokért, a térítési díjköteles szolgáltatásokra
általánosan előírt térítési díj kétszeresét kell alkalmazni.
(6) A szolgáltatások igénybevételéből ki kell zárni azt a személyt, aki a szolgáltatások árát
nem fizette meg.
A kizárást a tartozás megfizetésétől számított 6 hónapig fenn kell tartani.
A falugondnoki szolgálat ellátása
20. §
(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok – a szolgálat
rendelkezésére álló gépjármű segítségével – látja el.
A falugondnok a feladatait a munkaköri leírásában, valamint a polgármester utasításának
megfelelően kell ellátnia.
(2) A falugondnok felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(3) A feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben
köteles ellátni.
A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.
(4) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes
távolmaradása esetében helyettesíteni kell.
Vegyes és záró rendelkezések
21. §
A rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
Told, 2009. november 27.
Béres Barnabás sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2009. november 30.
Árgyelán Andrea
jegyző

