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A falugondnoki szolg álattő|

Ipolyszög I(özség Örrkotmány zatának Polgármestere a katasz|tőfavódelemtől és a hozzá

kapcsolóáó "gy". törvények módosításáről szőLő 2011. ér,i CX,WIII. töwény 46. § (4)

be'kezclésében kapott lratáskörében eljátva, tekintettcl a veszÓlylrelyzet kilrirdetésérŐ| szŐIŐ

47s/2020. (xL 3) I(otm. rerrdelette, az t\Iaptöwóny 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja szcrinti

feladatkörben, l,alanrint a szociális ígazgatást;ől és szociálrs ellátásokról szőIő 1,993. évi III. törvénY

92, § (1) bekczdés a.) pontja alapján a lrövctkezőket rendeli el:

1", §

A tendelet hatá|ya

(1) Á renclelet hatálya Ipolyszög lrözség kőzigazgatási terülctérr életvitelszctűel élŐ azon

a) rnagyar állarnpol5;átokra,
b) ber.áncloroltakra és letclepedettckre,
c) hontalanokra,
d) magyat hatóság által menekültként elismett személyekre,
e) hajléktalanokfa,

akik szociáüs körülrnényeik, ezcn beliil koruk, cgószségi áIlapotuk ós egyób aktuális élethelyzetük

alapján alkalrrrilag vagy tartósan jogosulttá válrrak a szolgáItatás igérrybcr.ételérc.

2.§

A rendelet célja

(1) A tcndelet célja a falugondnoki szolgáltatás keretci között:

a szociális alapellátásolr színvotralának ja:,itása, segítsógrryújtás a jobb életmirróség

elérésélrez,

a közsóg intézmónyhiányábőI etedőhátán),ainak enyhítése a lalrosság mrnderrnapi életében,

a helyi adottságokhoz és salátosságokhoz tgazodő egyéni és közösségi szintír igények

kielégítése,

a települósen lakó családok életfeltételeirrck javítása,

a he\,i közösségek és cir.,il szféta etósítésc az együttmííködós jegyében,

a közös s égi kcjzlekedés hiárryo s ságaib ól ad(lcló lrátárnyok cny lrítás c,

az alapvető sziikséglctck iriclógítését scgítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való

hozzálutás biztosítása.

3.§

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

(1) r\ falugondrroki szcllglrlat keretóberr eLlátandó felaciatok:

közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tttoző alap fcladatok,

lrözvetlen, szcmélye s szolgáltatások kötóbc tattozó l<tegészitő feladatok,

önkormán1, zati feladatok megoldás át scgítő, közvctctt szolgáltatások.

(2) A falugondrrolri szolgáIat kcretében cllátarrdó közvctlerr szemólyes szolgáItatások kötébe

tltttto z ó alap felada tcl lr ;

ü az étkeztetés feladataiban l,aló közrcrrrűkö dós házhozszáÜtással,
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b) aházj segítségnyírjtásban való kijzr:eműködés, melynek ketetein belül a falugondnok
lrérelemrc ellátja:

aházi gondozó ellátotthoz valő száIlítását,

a házt gorrclozó rnunkájába taftoz,ő - nem szaktnai jellegű - alább fclsorolt
fcladatolrat:

fűté s el(íkés zítés (f av ágás, tüz eIő b ehordás a),

bevásárlás,

gyógyszer kiváltás,

orvos lakásrahívása,
hivatalos tigyck ilrtézése.

c) közössógi szociáLis információk szolgáltatásában való lrözteműködés:

a szocláIis ós gyermekr.édelmi törvényben meghatározott személyes
gondoskoclást nyújtó ellátásokkal ós szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi
ellátással kapcsolatban,

a lrelyben igénybe vehető pénzbeli és tcrmószetbeni cllátások, illetve a személyes
gondoskoclást nyíljtó alap- ós szalrellátások körétől, feltételeir,ől és ̂

zigényb er.ételicl kap csolatos elj 1rrási kórdóselrről,
d) egószsógtigyi ellátáslroz v,alő hozzájltás scgítóse, melvnek során a falugorrdnoki

szolgálta tás f,ela data:

a betcgek lráziorr.osi tcnclelőbe, illetve egyéb egészségiigyi tntézménybe szál7itása,

illetve onnan lakólrelyre szállítása,

a gyógyszcrkiváltás és a győgyászaú segédeszközökhöz való hozzájutás
biztosítása.

O ór.odáskorú, iskoláskorú g),.r-"k.k szálJlitása:

óvo d á s l<orír gyermcl<ek nevclé si- o k tatási intézményb c, v alamlnt az

int ózményl>ől a települó síc töltéfl ő s zál7ttása,

óvodáskorír, illetve általárros iskolás gyermekek cgyéb célú szálÁtása, (pélclául
veís enyle, s zínházb a, az őv o dai, is lrolai éIethez kap cs oló dó e s emónyre) .

(3) A száIlítás során figyelembe kell r,enni;

az tgénylő egészsógi ál|apotát,

a kezelés jellcgét (sziikséges, ajállott, rehabilitációs jelleg stb.),

azigénylő ós családja szociális helyzetét.
Az egészségi állapot, a kezclés jellege, valamint a szociális helyzet megítélósc sotán szükség

szerint ki kcll kérrri a háziorr.os, aházi gondozó véleményét.

(4) r\ falrrgondnoki szolgálat keretében cllátandó közvetlen, személyes szolgáltatások kötébe

tarto z ő kiegés zítő feladatok :

a) közösségi, míívelódési, spoít- ós szabadiclős ter,ékenységek szervezése, segítésc:

az esemén;,ek szctvezésében és lebclrryolításában való aktív tészvétel,

a képvisclő-testtileti lilésen, közrneghallgatáson, egyéb lakossági fórumorr, állami- és

önkormánl,zati iirrrrepckcn és ötrkotmányzaú tendezvénycken valő tószvétel segítóse,

b) egyéni hivatalos iigyck irrtézésének segítóse, lal<ossági igények továbbítása:

segítséget rryújtani a b.ivatalos ügyek intézósében,
közreműködés az C)nkormárrl,z,athoz benyújtott kérelmekkel kapcsolatban a különbözó
ellátások igényléséhez sztikséges ilatok beszerzésében,

c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a (2) bel<ezdéserr írtakorr kívtili egyéb szociális és

gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításáb an valő köztcrnűköclés:
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_ a feladat ellátása során a falugorrdnolri szolgáltatás biztosítja a családgottdoző elfátotthoz

történő szál]ttását yagy 
^z 

ellátott, illetve családja Család- és Gyermekióléti SzolgáIathoz

tőr.énő szállítását.

(5) A falugondnolri szolgálat keretébcn eilátarrdó az önkormányzaú felaclato]< megoldását segítŐ,

közvetett szolgáltatások:
a) az önkormányzat által szewezett közmunka programokban r.aló közreműköclés, melynek

keretein belül a falugondnolr a polgármester utasítása alaplŐn

szetvezí és irányítja a foglalkoztatott szenrólyek rrapi rnunkavégzésót,

e\v ógzt az any agb esz ctz ést.

b) a lakosság tészérc az önl<otrnányzaú inforrnációk közvetítóse, különösen:

az Ö nkorm ány zat áItaI sz els, ezett pro gramo kr ól,

a képviselő-tcstület ülésének tdőpontlfuóI,
a lakosságot éintő egyéb infotmációkr,ól.

.) a falugonclnoki szolgálat mííködtetésével kapcsolatos teendők ellátása:

s z eméIy s z áILítá s i fela da to k,

nappali ellátást nyújtó szociáLis intézménl,b e tötőnő szál\itás,

ö nkotmánl,z ati, ille tve e gyéb teleptilési rcn d ezr, ón),te száIlít ás,

önlrotmárryzaü feladatlr oz tlttoző egyéb szállítási fcladatok,

e gyéb, s z olgáltatás j ellc gű fe la cla to k ellátás a,

önkormárryzati tulaj donú ingatlanok ellenőrzése.

(6) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási felaclatokat kell
ellátnia. ,\z egyéb feladatokat írgy kell ellátnia a falugonclrrokrrak, b,ogy az az alapellátásh<>z

kapcsolódó feladatellátást ne r.eszéI)reztcssc.

4.§

A falugondnoki s z olg áltatás igé nyb evé te léne k mó dj a

(1)A falugondnoki szolgáItatás keretében rryújtott cllátások igérry§g1,{1gle ir,ánti eljátás az űgyfél,

illetve törvényes képviselőj énck kérelmére irrdul.

(2) r\ szolgáItatás igénybevétele iránti kérclmet a falugorrdnoknál vng), az Örrkormányzvllr61
kell bejelenteni személyesen, telefonon, vagy ír,ásban. r\z igények elbír,álása fontossági
szempont alapján töténik. Iilőrryben kell részesíteti a szociális alapellátási feladatokhoz
kapcsolódó igényeket.

(3) 
^ 

falugtlrrclrrok a rrrűködési errgcclél),ezést végző hatóság áItaI elwátt tartalmú
tcvókenységnaplóban és a lrasználatába, aclott falugondnokr gépjátmű menetlcvelében
doktrmcntálja ru;pi tevékcnységét. r\ dokumentumbarr a szolgáItatást igénybe ver,Ők

aláítása nem szükséges.

(4) A falugondnoki szcigáltatás igénybevétele térítésmcntes.

(5) A falugondnoki szolgáltatás nyőjtása megszűnik:

^) 
kételnező halálával,

b) |<érclmező lemondása által,
.) ha az ellátásban részesülíí személy a szolgáltatásía 11cm szorul rá.
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5.§

(1)

(2)

(3)

A faltrgondnoki szolg áltatás ellátása

A falugorrdnokot páIyázat ala;:jánhatározatlan időre a képviseló-testület nevezi kr és rnenU

fel, míg az egyéI> munkáltatói jogokat a polgármester gyakoroija felette. A falugondnok
kinel,ezése és foglalkoztatása sotán a közalkalm^zottaklogá|}ásátőIszőIő 7992. ér,i X,LYIII.
törvény ren deilrezós cit kell alkaltnaznt,

A faltrgonclnol<i szolgálratás kcretébcrr cllátancló felaclatolrat a falugondnok a szolgálat
tenclel,kczés &e í[ő, önkormánl,zati tr"rlajdonú géplátmű segítségével Látja eI, mely érvényes

műszaki vizsgávaI, kötclczó felelősség- és CASCO biztosítással tendelkezik. A gépjármú
üzemképes állapotáétt a falugondnok a felelős, aki a gépjátmű tendellenes használatábőI,
valamirrt a faltrgorrdnok hibájábóla gépjátműben vagy idcgcn dologbarr keletkezett károkér:t

anyagi felelősséggcl tattoz]k.

Á falugonclrrok fcladatait a munkaköti \ettásában, a Falugorrclnolri Szolgá7at Szal<nai
Programjában, e íctlclclctbcn, r.alatnint ,L .von^tkozó egyéb 1ogszabáIvokbarr fc-lglaltak

figl,clcnrbcvótcli,r,cl ]<cll cllárnia.

A faltrgondnok fclaclatát rnűködési errgedély a|apján, a rntrnkaköri letásában
meghatátozottak, a jelcrr rcndcletben foglaltak, valanrrnt a polgármestet utasításai szerint
köteles ellátni. T'er.ékenységéről éverrtc beszámol a képviselő-tcstületnek.

A faltrgonclncllu szolgáltatást a faltrgorrdnok szabaclsága, betcgsége, egyéb törvényes

távolmaradása csctében is biztosítani keLl. ,,\ helyettesítés terrdjót a falugondnok mtlnkaköri
lcír,ása tafiaLmazz,a.

6.§

zátő tendelkezések

(1) T],z a rendelet a krhirdetését követíj napon lép hatályba.

(4)

(5)

'l(J-e+-
/: I{árdásiJ

polgárrne ster

i(ihtdetve: Ipolyszög, 2020. novembcr 30.
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