
  

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2011.(IX. 5.) 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. 
 
 
 

Mórocz László     Jurics Tamás 
 polgármester         körjegyző 

 
 
 
E rendelet 2011. szeptember 5. napján kihirdetésre került. 
 
 
 
 
         Jurics Tamás 
           körjegyző 

 


