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Tisztelt Képviselő-testület!
A falugondnoki, illetve tanyagondnoki 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. A falu- és
tanyagondnokok – az önkormányzat rendeletében meghatározott módon –
közreműködhetnek az étkeztetés biztosításában.
A szolgáltatások számára meghatározott közvetlen alapfeladatnak minősül:
a)

a közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális
információk szolgáltatásában;

b)

az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (háziorvosi rendelésre,
egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati
segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása);

c)

óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása (óvodába, iskolába), illetve egyéb
gyermekszállítás.

A szolgáltatások során kiegészítő feladatnak minősülnek továbbá a lakossági
szolgáltatások (közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek
szervezése, segítése, valamint egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági
igények továbbítása, illetőleg más alapszolgáltatások biztosításában való
közreműködés).
A szolgáltatások közvetett feladatai közé tartozik az ételszállítás önkormányzati
intézménybe, illetve az önkormányzati információk közvetítése a lakosság felé, a
falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
Falugondnoki szolgáltatás 600 lakosnál kisebb településen működtethető. Ha a
falugondnoki szolgálat létesítését követően a település lakosságszáma 10 %-ot meg
nem haladó mértékben emelkedik 600 lakos fölé, a szolgáltatás tovább
működtethető.
Kapcsolódó fontosabb jogszabályok felsorolása:
Az ügyintézésre felhatalmazást adó jogszabály:
 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 92/K.§ (2) bek.
 A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és
ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Szmr.) 2. § (1) bek. b) és 2. § (2) bek. a.) pontja.
Az ügyintézés során alkalmazott egyéb jogszabályok:
 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.)
 Az Szt. 60. és 65/C §-ai.
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 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.20.) Korm.
rendelet.
 Szmr.
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 4-5/B. §, 613.§, 19-19/A.§, 39-39/D §-ai, valamint a mellékletek.
A falugondnoki szolgálat működtetése engedélyhez kötött.
A működési engedély megszerzésének feltételei:


Települési önkormányzati rendelet,



Falugondnoki szolgáltatás szakmai programjával való rendelkezés,



A szolgálat működtetéséhez szükséges megfelelő gépjármű, s annak legalább
hat hónapot meghaladó érvényességű forgalmi engedélye,



A falugondnoki gépjármű számára kötelező felelősségbiztosítás és teljes körű
CASCO- biztosítás,



A falugondnoki feladatok ellátására megfelelő személy foglalkoztatásának
igazolása (falugondnok számára a használt gépjármű kategóriájának megfelelő
gépjárművezetői engedély megléte)



Falugondnok képzési tanúsítványa a falugondnoki képzés elvégzéséről.

A falugondnoki szolgálat bevezetése része a helyi esélyegyenlőségi programnak is,
ezért javasolom, hogy első lépésként a finanszírozási rendszerbe történő befogadást
kérjük, majd amikor a technikai és személyi feltételei adottak lesznek, akkor
döntsünk a működési engedély megszerzéséről.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Eplény, 2013. június 26.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013.(…….) határozata
a Falugondnoki szolgálat bevezetési feltételeinek a megtárgyalásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Falugondnoki szolgálat
bevezetési feltételeinek a megtárgyalása” című napirendet megtárgyalta és a
következő döntést hozta:
A képviselő-testület a helyi esélyegyenlőségi program közép- és hosszú távú
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a falugondnoki szolgálat bevezetését
tervezi, ennek első lépéseként kezdeményezi a finanszírozási rendszerbe történő
befogadást.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a befogadáshoz szükséges kérelmet
benyújtsa a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Eplény, 2013. június 26.
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