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Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (… ...) önkormányzati
rendelete, a falugondnoki szolgálatról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet célja, hogy Balatonszőlős Községben, az Önkormányzat a falugondnoki szolgálat
működését szabályozza. A falugondnoki szolgálat által biztosított szolgáltatások körét, a falugondnoki
szolgálat szakmai programja tartalmazza. A lakosság anyagi terhei várhatóan csökkennek.
Költségvetési hatása:
Költségvetési hatás, abban az esetben ha az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, a Képviselőtestület, nem mutatható ki, mivel a falugondnoki szolgáltatásért korábban sem szedett díjat az
Önkormányzat.
Környezeti, egészségi következményei:
A lakosság szociális biztonságérzete növekszik.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos adminisztratív terheket a falugondnok és a körjegyzőség
végzi, többlet adminisztrációs teher nem várható.
Egyéb hatása:
nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A korábbi rendelet hatályon kívül helyezésére és az új rendelet megalkotására, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény változásai miatt van szükség.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Törvényességi észrevétel, hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei (Ket. 94.§ (1) bekezdés, a)-c) pont).
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: falugondnok
- szervezeti: falugondnoki szolgálat
- tárgyi: gépkocsi, egyéb tárgyi eszközök
- pénzügyi: költségvetési rendeletben meghatározott működési forrás

Indokolás
Balatonfüred Polgármesteri Hivatal jegyzője a szociális szolgáltatók és intézmények működésének
engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése
alapján, hatósági ellenőrzést végzett Balatonszőlős Község Önkormányzata fenntartásába lévő
Falugondnoki Szolgálat vonatkozásában. Az ellenőrzés eredményeként – a 2011. május 24-én kelt,
1/4038-3/2011. számú végzésbe foglalva – kötelezte Balatonszőlős Község Önkormányzatát, a feltárt
hiányosságok megszüntetésére. A végzés szerint, a fenntartónak gondoskodni a szükséges a
falugondnoki szolgálatról szóló helyi rendelet módosításáról, mivel abban a falugondnoki szolgálat
keretében biztosított szolgáltatásaiért térítési díjat állapít meg. Határidő: 2011. szeptember 24.
A végzés indokolása szerint, a helyi rendelet átgondolása indokolt, mivel abban a falugondnoki
szolgálat egyes szolgáltatásaiért térítési díjat állapít meg. A helyi rendeletben, a falugondnoki
szolgáltatás keretében biztosított szolgáltatásokat szükséges a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39.§
(1) (2) (3) bekezdés tartalmi elemei mentén meghatározni, melyeket a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115/A.§ (1) bekezdése értelmében térítésmentesen
kell biztosítani.
A fentiek alapján az alábbi rendelet tervezetet terjesztem elő.
Balatonszőlős, 2011. augusztus 16.

Mórocz László
polgármester

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete
…/2011.(… …) számú önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgálatról
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás, valamint az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőt rendeli el:
1.§
(1)

A Képviselő-testület a falugondnoki feladatok ellátására a falugondnokot
alkalmaz.

(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 és munkaköri leírása alapján látja el.
2.§
(1) A falugondnoki szolgálat működési engedély alapján működik.
(2) A falugondnoki szolgálat költségeit a Képviselő-testület tárgyévi költségvetési rendeletében
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a falugondnoki feladatok ellátásához személyszállításra alkalmas gépjárművet
biztosít, melynek üzemképes állapotáért a falugondnok tartozik felelősséggel.
(4) A gépjármű üzemeltetésével összefüggő szabályokat a gépjármű üzemeltetési szabályzat
tartalmazza.
3.§
(1) A falugondnoki szolgálat alapfeladatai:
a)
közreműködés a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk
szolgáltatásában;
b)
az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, a háziorvosi rendelésre
szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és a gyógyászati
segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.
(2) A falugondnoki szolgálat kiegészítő feladati:
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, illetve az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.
(3) A falugondnoki szolgálat közvetett szolgáltatásai:
a)
önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
b)
falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
(4) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott feladatokat a szakmai program részletezi.

4.§
(1) A falugondnoki szolgálat ügyében első fokon a polgármester jár el.
(2) A falugondnoki szolgálat igénybevételének engedélyezése szóbeli, vagy írásbeli kérelemre
történik.
(3) A falugondnoki szolgálat igénybevételének engedélyezése történhet határozatlan időre, valamely
feltétel bekövetkeztéig, vagy határozott időre.
(4) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.
Záró rendelkezések
5.§
(1) E rendelet 2011. szeptember 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek
elbírálásánál is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti a Falugondnoki Szolgáltatásról szóló 7/2003. (XI.17.) számú önkormányzati
rendelet.

Jurics Tamás
körjegyző

Mórocz László
polgármester

E rendelet 2011. szeptember …. napján kihirdetésre került.

Jurics Tamás
körjegyző

