
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2010.(VII.6.) önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgálat működtetéséről

Tárnokréti  Község Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló 
1993.  évi  III.  törvény (a  továbbiakban:  Sztv.)  60.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja és hatálya

1. §

A rendelet célja a falugondnoki szolgáltatás keretében:
a) A  települési  hátrányok  csökkentése,  a  települési  életfeltételek  javítása,  a 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése.
b) A szociális alapszolgáltatások kiépítésének elősegítése, kedvező gazdasági folyamatok 

elindítása, a települési funkciók bővítése.
c) Közösségfejlesztés,  a  helyi  társadalom  és  a  civil  szféra  erősítése,  jobb  életminőség 

elérése érdekében.

2. §

A rendelet hatálya kiterjed a Tárnokréti Község közigazgatási területén élő 
a) az Sztv. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre,
b) az Sztv. 6.§-ában meghatározott hajléktalan személyekre.

A falugondnoki szolgáltatás feladatai

3. §

(1) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapszolgáltatási feladatok:
a) közreműködés a házi segítségnyújtásban (pl. hóeltakarítás, fűnyírás, favágás, stb.)
b) közreműködés  az  étkeztetésben  (az  étkeztetést  igénybevevők  részére  az  étel 

házhozszállítása),
c) egészségügyi  ellátáshoz  való  hozzájutás  biztosítása  (gyógyszerkiváltás,  orvosi 

rendelésre, egészségügyi intézménybe szállítás stb.),
d) óvodás, iskoláskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb gyermekszállítás 

(szakköri foglalkozás, úszás, nyelvoktatás, rendezvények stb.).

(2) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó kiegészítő feladatok különösen
a) művelődési,  sport,  szabadidős  tevékenység  szervezése,  segítése  (színház,  kirándulás, 

helyi rendezvények stb.),
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.

(3) A  falugondnoki  szolgáltatás  körébe  tartozó  önkormányzati  feladatok  megoldását  segítő 
közvetett szolgáltatások:
a) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása,
b) árubeszerzés az önkormányzat részére,
c) önkormányzati hivatalos ügyek intézésének szállítással történő segítése,
d) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére.
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Eljárási rendelkezések

4. §

(1) A  3.  §  (1)  bekezdésben  meghatározott  alapszolgáltatás  igénybevételéről  átruházott 
hatáskörben a polgármester dönt.

(2) A  falugondnoki  szolgálat  kiegészítő  szolgáltatásaira  vonatkozó  igény  bejelentése  a 
falugondnok útján történik.

(3) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

8. §

E rendelet 2010. július 10-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Tárnokréti Község 
Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálat működtetéséről szóló 9/2000.(IX.27.) rendelete.

Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hivatalának hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai 
napon megtörtént.

Tárnokréti, 2010. július 6.
dr. Molnár Erika

jegyző
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