KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgáltatásról

Kővágóörs Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.)
Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:
1. Általános rendelkezések
1. §1 A rendelet célja: a települési hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása;
és ezentúl a helyi adottságokhoz igazodó közösségi szintű igények kielégítése.
2. §2 A rendelet hatálya kiterjed Kővágóörs közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyekre.
3. § A falugondnok elsősorban az alapfeladatnak minősülő szoláltatásokat köteles ellátni, a
kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatások, az önkormányzati feladatok
megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, valamint a szolgálat által nyújtott egyéb
szolgáltatások csak akkor teljesíthetők, ha azok biztosítása az alapfeladatok ellátását nem
veszélyezteti.
4. § A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
2. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok
5. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok
a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok
b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok
c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások
d) egyéb feladatok

1 Hatályon kívül helyezte a 7/2021. (VI.12.) önkormányza

rendelet 2. § a) pontja, hatálytalan 2021. június 13.

napjától.
2 Hatályon kívül helyezte a 7/2021. (VI.12.) önkormányza

rendelet 2. § b) pontja, hatálytalan 2021. június 13.

,


,


,


:


ti

ti

.


napjától.

(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe
tartozó alapfeladatok:
a) közreműködés az étkeztetésben
b) közreműködés a házi segítségnyújtásban
c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
d)3 egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
da) a háziorvosi rendelésre szállítás,
db) az egészségügyi intézménybe szállítás,
dc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása
4
e) gyermekszállítás, óvodások, iskolások szállítása.
(3) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe
tartozó kiegészítő feladatok
a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése
b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
c) egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben való közreműködés
d) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
(4) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó önkormányzati feladatok megoldását segítő,
közvetett szolgáltatások
a) ételszállítás önkormányzati intézménybe
b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére
c) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása
(5) A falugondnoki szolgálat az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szolgáltatások részekén
a) szállítás
b) megkeresés é
c) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket biztosít
(6) A feladatellátás szakmai tartalmát, az igénybevétel módját, a biztosított szolgáltatások
formáit, körét, rendszerességét a Szakmai Program tartalmazza.
3. 5
6. § (1) A falugondnok feladatait a munkaköri leírásában, a jelen rendeletben foglaltak és a
szakmai program szerint, valamint a polgármester utasításának megfelelően köteles ellátni. A
falugondnok tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek.
(2) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az
előre bejelentett és időközben felmerült igények ismeretében – a falugondnok feladata és
felelőssége.
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(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások körébe tartozó, a rendelet 5.§ (2)
bekezdésében meghatározott közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok
ellátását akkor is biztosítani kell, ha a feladatellátásban a falugondnok távolléte – így
különösen táppénz, szabadság – miatt akadályoztatva van
(4) Az (3) bekezdésben foglaltak végrehajtásának megszervezéséért a polgármester a felelős.
4. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2021. március 1. napján lép hatályba.

Horváth Dezső
polgármester

dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja: 2021. január 20.
dr. Szabó Tímea
jegyző

Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva 2021. június 12.
Hatályba lépés kezdete: 2021. június 13.
Dr. Szabó Tímea
jegyző

