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Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló - többször módosított 1993. évi III. törvény 59. §. (2) kapott felhatalmazás 

alapján a falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a 

falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét e rendeletben 

állapítja meg. 

 

A rendelet célja, hatálya 

 

1. §. 

 

(1) A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között: 

     - a település lakói számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését 

segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzájutást elősegítse, 

     - a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, 

     - a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa. 

 

(2) A rendelet hatálya Marcalgergelyi község közigazgatási területén életvitelszerűen 

tartózkodó személyekre terjed ki. 

 

 

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladat 

 

2. §. 

 

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladat: 

a) étkeztetésben való közreműködés, 

 b) házi segítségnyújtásban való közreműködés, 

 c) családsegítésben való közreműködés. 

.  

 

3. §. 

 

(1) Az étkeztetés szervezése keretében a falugondnoki szolgálat biztosítja a nemesszalóki 

főzőkonyháról az étel szállítását a rászoruló szociális étkezők otthonába történő szállításával. 

 

(2) Az ellátott a szociális étkezés térítési díjaként a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

térítési díjáról szóló rendeletben megállapított térítési díjat köteles fizetni. 

 

(3) Az étkeztetésben való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezően 

ellátandó feladat, a szolgáltatás térítésmentes. 

 

 

A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok 

 

4. §. 

 

A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok körébe az alábbiak tartoznak: 

     a.) személyszállítási feladatok, 

     b.) az önkormányzat feladataihoz kapcsolódó szállítási feladatok, 



     c.) önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok, 

     d.) kapcsolattartási feladatok az önkormányzat, intézményei és a lakosság között, 

     e.) egyéb feladatok. 

 

Személyszállítási feladatok 

 

5. §. 

 

(1) A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja: 

     a.) általános iskolás gyermekek iskolai és egyéb foglalkozásra történő oda-vissza           

szállítását a nemesszalóki általános iskolába, 

     b.) külterületen lakó óvodások óvodai foglalkozásra történő oda-vissza  szállítását, 

     c.) óvodás gyermekek színházba és egyéb rendezvényekre történő oda-vissza szállítását, 

     d.) betegek szakrendelőbe történő szállítását. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítás kötelező feladat 

 

Iskolás és óvodás gyermekek szállítása 

 

6. §. 

 

(1) Az óvodások és iskolások szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani a       

tömegközlekedéssel nem megoldható szállítást. 

 

(2) E szállítási szolgáltatás ingyenes, alanyi jogon jár. 
 

Betegek szakrendelőbe történő szállítása 

 

7. §. 

 

(1) A betegek szakrendelőbe történő szállítása a lakóhelytől az intézményig, illetve annak      

lakóhelyre történő szállítását jelenti. 

 

(2) E szállítási szolgáltatás ingyenes. 

 

Az önkormányzat feladataihoz kapcsolódó egyéb szállítási feladatok 

 

8. §. 

 

(1) A falugondnoki szolgálat az önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatai       

között ellátja: 

     - Ebéd szállítását a nemesszalóki főzőkonyháról az óvoda részére. 

 

(2) E feladat a falugondnoki szolgálat számára kötelező. 

 

9. §. 

 

(1) A falugondnoki szolgálat ellátja az önkormányzati feladatokkal összefüggő egyes   

árubeszerzési feladatokat. 

 



(2) E feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező. 

 

 

Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével, 

lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

 

10. §. 

 

(1) A falugondnoki szolgálat részt vesz az önkormányzati rendezvények szervezésében,       

lebonyolításában. 

 

(2) A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester       

irányításának megfelelően látja el. 

 

(3) Önkormányzati rendezvények, összejövetelek többek között: 

     a.) együttes képviselő-testületi ülés, 

     b.) közmeghallgatás, 

     c.) önkormányzati rendezvények: 

          - falunap, 

          - gyermeknap 

          - idősek napja 

          - nőnap stb. 

 

(4) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező. 

 

Kapcsolattartási feladatok 

 

11. §. 

 

(1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatokat is ellát. 

     - az önkormányzat és a lakosság, 

     - az önkormányzat és intézményei, 

     - a falugazdász, őstermelők és a mezőgazdasági vállalkozók között. 

 

(2) A falugondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező az önkormányzatot, vagy      

önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat egyéb információkat      

haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé. 

 

Egyéb feladatok 

 

12. §. 

 

(1) A falugondnoki szolgálat keretében elvégzendő egyéb feladatok: 

     a.) önkormányzat intézményeiben - szükség szerint - karbantartási feladatok elvégzése, 

     b.) kommunális jellegű közszolgáltatások közül: 

          - fűnyírás, kapálás, parkgondozás. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok nem kötelezőek. 

 



(3) A falugondnoki szolgálat köteles ellátni olyan egyéb a 2. § - 12. §.-ba nem tartozó 

feladatokat, amelyek ellátása a polgármester intézkedése kötelezi, nem ellentétes az 1. §-ban 

meghatározott céllal. 

 

 

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok rangsorolása 

 

13. §. 

 

(1) A falugondnoknak elsődlegesen a 2. §.-ban meghatározott alapellátási feladatot, valamint 

az  5. §. (1) a.) pontjában és a 8. §. (1) bekezdésében foglalt kötelező feladatokat kell ellátnia. 

 

(2) A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az (1) bekezdésben meghatározott 

feladatokkal nem ütközzön. 

 

(3) A nem kötelező szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha azok a kötelező 

feladatok ellátását nem veszélyeztetik. 

 

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül e rendeletben meghatározott  kötelező feladatok      

rangsorolását a falugondnok végzi a polgármesterrel történő egyeztetést követően. 

 

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere 

 

14. §. 

 

(1) A 2. §-ban foglalt ellátást az önkormányzat egyes szociális ellátási formák szabályairól 

szóló rendeltén alapuló határozatban foglaltak alapján lehet igénybe venni. 

 
(2) A falugondnoki szolgáltatás keretében az e rendeletben megállapított ellátások 

igénybevételének lehetősége: 

a.) egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján, 

b.) más szolgáltatások esetében alanyi jogon jár. 

 

(3) Ahol e rendelet alanyi jogon való igénybevételről nem rendelkezik, ott a szolgáltatás     

igénybevételét kérelmezni kell. A kérelem írásban vagy szóban történhet. 

 

A falugondnoki szolgálat működése 

 

15. §. 

 

(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok – a szolgálat 

rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el. Feladatait a munkaköri leírásban, valamint 

a polgármester utasításainak megfelelően kell ellátnia. 

 

(2) A falugondnok az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban áll. A munkáltatói 

jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 83/A. §. (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a falugondnok kinevezése, felmentése, fegyelmi      

eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és az állásból való felfüggesztés     

tekintetében Marcalgergelyi Önkormányzat Képviselő-testülete – az egyéb munkáltatói 

jogokat a polgármester gyakorolja. 



 

(3) A falugondnok munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell 

megállapítani. 

 

(4) A falugondnokot szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében 

helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg. 

 

(5)
1
 A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatot ellátó személy részére 

munkaruha-juttatást biztosít. 

A munkaruha juttatás mértéke: 40 000 Ft  (áfa-val), rendszeressége: évente, március 31-ig 

történő kifizetéssel. Feltételei: 

- számlával kell elszámolni a kifizetést követő 30 napon belül, 

- munkaruha-juttatás címén elszámolható: 

 1 pár utcai cipő – kihordási idő: egy év, 

 1 váltás felsőruházat – kihordási idő: egy év, 

 1 őszi vagy téli kabát – kihordási idő: egy év. 

Amennyiben év közben a foglalkoztatás megszűnik, a munkaruha-juttatás időarányos részét a 

foglalkoztatott pénzben köteles megtéríteni. 

 

(6)
2
 A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatot ellátó személy részére – 

választása szerint – havonta 6 000 Ft értékű hideg élelmiszer vásárlásra jogosító étkezési 

utalványt, vagy az SZJA törvény 70. § (2) bekezdés b) pontja szerint kedvezményesen adózó 

természetbeni juttatásként meghatározott 12 000,-Ft mértékű melegétkeztetést biztosít. 

 

16. §. 

 

A falugondnoki szolgálatot az önkormányzat szakfeladaton működteti, a működéséhez 

szükséges kiadásokat az önkormányzat éves költségvetési rendeletében állapítja meg. 

 

17. §. 

 

(1) A falugondnoki szolgálat rendelkezésére álló gépjármű kivételesen indokolt esetben más 

önkormányzat számára bérbe adható. 

 

(2) A gépjármű bérbeadás útján történő hasznosítása nem veszélyeztetheti a falugondnoki       

szolgálat e rendeletben megállapított kötelező feladatait. 

 

(3) A gépjármű üzemeltetésének részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza. 

 

Záró rendelkezések 

 

18. §. 

 

(1) E rendelet a kihirdezése napján lép hatályba. 
 

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
 

                                                 
1
 Beiktatta: 2/2010. (II.24.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010.02.24-től. 

2
 Beiktatta: 2/2010. (II.24.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010.02.24-től. 



(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

 

 

Marcalgergelyi, 2009. március 17. 

 

 

 

 Léránt Károlyné Vadas László 

 polgármester körjegyző  

  címzetes főjegyző 


