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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. augusztus 14-i nyilvános ülésére

Tárgy: A falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Előkészítette: dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző
Dresselné Steiner Ibolya szociális ügyintéző 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  önkormányzat  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmények  szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. §-a alapján
létrehozott  falugondnoki  szolgálat  törvényes  működését  az  elmúlt  években  folyamatosan
biztosította. Ugyanakkor a falugondnoki szolgáltatásról szóló 5/2008. (I.31.) önkormányzati
rendeletet  a Képviselő-testület  több mint 10 éve nem vizsgálta  felül,  így az abban foglalt
rendelkezések  mára  már  idejét  múltak.  A  rendelet  megszűnt  jogintézményekre  (pl.
körjegyzőségre), illetve hatálytalan jogszabályokra (pl. 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet)
hivatkozik,  így  az  teljes  egészében  felülvizsgálandó,  azaz  a  falugondnoki  szolgálat
tekintetében új, a hatályos jogi környezetnek megfelelő rendelet megalkotása indokolt.

A  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  60.  §  (4)
bekezdése  alapján  a  falugondnoki  szolgáltatás  a  fenntartó  önkormányzat  rendeletében
részletesen meghatározott feladatokat látja el, valamint a rendeletben meghatározott módon
közreműködhet az étkeztetés biztosításában. A jogszabályhely alapján a képviselő-testületnek
rendeletet kell alkotnia a szolgáltatásról. Az új rendelet tervezete az előterjesztés melléklete.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete a falugondnoki szolgáltatásról
szóló rendelet tervezetét elfogadja és azt …/2020.
(VIII. … ) számon önkormányzati rendeletei közé
iktatja.

Balatonszepezd, 2020. augusztus 11.

dr. Bocskov Petrov Jordán 
polgármester



BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2020. (……..) rendelete

a falugondnoki szolgálatról
(tervezet)

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és
szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény 92.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. §

(1)  Balatonszepezd  Község  Önkormányzata  a  települési  hátrányok  csökkentése,  az
életfeltételek  javítása,  a  közszolgáltatásokhoz  való  hozzájutás  elősegítése,  a  szociális
alapellátások  kiépítése,  a  kedvező  gazdasági  folyamatok  elindítása,  a  települési  funkciók
bővítése,  jobb  életminőség  elérése  érdekében  Falugondnoki  Szolgálatot  (továbbiakban:
Szolgálat) működtet. 
(2) A Szolgálat feladata, hogy 

a) a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, 
b) a külterületen élő lakosságot érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa, és
c) biztosítsa a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű

igények kielégítését, valamint az önkormányzati munka segítését. 
(3)  A  Szolgálat  ellátásának  személyi  és  tárgyi  feltételeit  Balatonszepezd  Község
Önkormányzata biztosítja. 

2. §

(1) A Képviselő-testület  a falugondnoki feladatok ellátására a falugondnokot alkalmaz, aki
pályázati eljárás során kerül kiválasztásra.
(2)  A  falugondnok  foglalkoztatására  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvény
rendelkezései az irányadók.
(3)  A  falugondnok  felett  az  alapvető  munkáltatói  jogokat  a  Képviselő-testület,  az  egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(4) A falugondnok helyettesítéséről a polgármester gondoskodik.
(5) A falugondok feladatait a Képviselő-testület által jóváhagyott szakmai program szerint,
munkaköri leírása alapján, valamint a polgármester utasításának megfelelően látja el.
(6) A feladatokat a személyzeti  irataiban meghatározott  munkarend szerinti  időben köteles
ellátni. A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.
(7)  A  falugondnoki  szolgáltatást  a  falugondnok  szabadsága,  betegsége,  egyéb  igazolt
távolmaradása esetén helyettesítéssel kell biztosítani. A helyettesítés rendjét a polgármester
határozza meg.
(8)  A  Képviselő-testület  a  falugondnoki  feladatok  ellátásához  személyszállításra  alkalmas
gépjárművet biztosít, melynek üzemképes állapotáért a falugondnok tartozik felelősséggel.
(9)A gépjármű üzemeltetésével összefüggő szabályokat a gépjármű üzemeltetési szabályzat
tartalmazza.

3. §

(1) A Szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai:
a) közreműködés az étkeztetésben,



b) közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában,
c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, háziorvosi rendelésre szállítás,

az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,  a  gyógyszerkiváltás  és a  gyógyászati
segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;

e) az  óvodáskorú,  iskoláskorú  gyermekek  szállítása  óvodába,  és  az  egyéb
gyermekszállítás. 

(2) A Szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli, kiegészítő feladatai:
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) az  egyéb  lakossági  szolgáltatások,  és  egyéb  szociális  és  gyermekjóléti

alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.
(3) A Szolgálat önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásai:

a) ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(4)  A  falugondnoki  feladatok  részletezését  a  képviselő-testület  által  elfogadott  szakmai
program tartalmazza.

4. §

(1)  falugondnoknak  elsősorban  az  alapellátáshoz  kapcsolódó  szolgáltatási  feladatokat  kell
ellátnia.  További  szállítási  feladatok  a  polgármester  által  adott  utasítás  alapján  hajthatók
végre.
(3)  A  szállítás  engedélyezésekor  figyelembe  kell  venni,  hogy  az  időben  is  rendszeres,
közvetlen,  személyes  szolgáltatások körébe  tartozó  alapellátási  feladatok nem sérülhetnek,
valamint a gazdaságosság szempontjának figyelembe vételével kell dönteni.
(4) A falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.
(5) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének
kérelmére történik. A kérelmet a falugondnokhoz kell benyújtani szóban vagy írásban.

5. §

(1) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell
ellátnia.  A többi  kötelező feladatot  úgy kell  ellátni,  hogy az az alapellátáshoz kapcsolódó
feladatellátással ne ütközzön.
(2)  Az  egyéb  szolgáltatási  feladatokat  csak  akkor  láthatja  el,  ha  az  a  kötelező  feladatok
ellátását nem veszélyezteti.
(3) A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi, a nem kötelező és
kiegészítő feladatok tekintetében - amennyiben rangsorolni kell - a polgármester dönt.

6. §

(1) A rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba.
(2)  Hatályát  veszti  Balatonszepezd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a
falugondnoki szolgáltatásról szóló 5/2009. (II.13.) rendelete.

Balatonszepezd, 2020. augusztus 14.
    

          Dr. Bocskov Petrov Jordán                                                dr. Rozgonyi Viktória
                  polgármester                                                                               jegyző



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a
szerint:

17.  §  (1)  A  jogszabály  előkészítője  – a  jogszabály  feltételezett  hatásaihoz  igazodó
részletességű  –  előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével  felméri  a  szabályozás  várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén
a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b)  a  jogszabály  megalkotásának  szükségességét,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményeit, és
c)  a  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi
feltételeket”.

A  falugondnoki  szolgáltatásról  szóló  rendelet  tervezetében  (a  továbbiakban:  Tervezet)
foglaltak  várható  hatásai  –  a  Jat.  17.  §  (2)  bekezdésében foglalt  elvárások tükrében – az
alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet  társadalmi hatása a közösségfejlesztés,  a jobb életminőség elérése,  az általános
lakossági elégedettség növekedése. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen  környezeti  és egészségi  következményei  nincsenek.
Közvetetten az egészségügyi ellátáshoz való elérésének növelésével javulhat a lakosság az
egészségi állapota.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

b)  A jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei
A rendelet  megalkotásának szükségességét a régi rendelet  felülvizsgálata,  a jogi környezet
változása indokolja.

c)  A  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi
feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. 
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