
CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2009. (VI. 10.) Kt. SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Egységes szerkezetbe foglalva a 16/2009. (XII. 10.) Ök. számú rendelet 

valamint a 8/2015 (IX.23) önkormányzati rendelet módosításaival 

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁSRÓL 

 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban Képviselő-

testület ) megítélése szerint, a település hátrányos helyzetéből eredő hátrányok kiküszöbölése 

céljából, a község népességmegtartó erejének növelése érdekében szükség van a polgárok 

kielégítését szolgáló, életminőségüket javító, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást elősegítő 

szolgáltatás további fenntartására. 

 

A Képviselő-testület figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről szóló Miniszteri rendeletben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól szóló és működésük feltételeiről szóló 1/2000. 

(I.7.) ESzCsM rendeletben foglaltakra: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény ( továbbiakban: Sztv.) 59.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a falugondnoki szolgáltatásra, annak igénybevételére vonatkozóan a következőket 

rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A RENDELET CÉLJA 

 

1.§ 

 

E rendelet célja, hogy a polgárok életminőségének javítása érdekében meghatározza a 

falugondnoki szolgáltatás körében ellátandó feladatokat és azok mértékét, módját, a 

szolgáltatás rendszerét, szervezetét és a szolgáltatáshoz való hozzájutás feltételeit, módját. 

 

A RENDELET HATÁLYA 

 

2.§ 

 

A Rendelet hatálya Csabaszabadi közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki. 

 

A FALUGONDNOK 

 

3.§ 

 

(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében egy fő falugondnokot alkalmaz az önkormányzat. 
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(2)1  

 

(3) A falugondnok évente beszámol a képviselő-testületi ülésen a tevékenységéről. 

 

(4)2 A falugondok munkaköri ellátásához az önkormányzat az alábbi gépjárművet biztosítja: 

1db Fiat Scudo  

 

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

 

4.§ 

 

(1)3 A rendeletben szereplő szolgáltatások iránti igényt, a rendeletben meghatározott esetek 

kivételével a falugondnoknál valamint az önkormányzati hivatalban kell írásban vagy szóban 

bejelenteni. 

 

(2) A szolgáltatások iránti igényeket, azok jellegétől függően, olyan időpontban kell 

bejelenteni, hogy azokat a falugondnok a feladatok végrehajtásának megszervezése során 

figyelembe tudja venni, minimum az igénybevétel megelőz három napon belül 

 

 

(3) Abban az esetben, ha az igényelt szolgáltatás teljesítése akadályba ütközik a falugondnok 

köteles erről az igénybejelentőt haladéktalanul értesíteni. 

 

(4) 4 

(5) 5 

 

II. FEJEZET 

 

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJAK 

 

5.§ 

 

(1) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó falugondnok által nyújtott szolgáltatások 

térítésmentesen vehetők igénybe. 

 

(2) 6 

III. FEJEZET 

 

A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ 

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 

 

 

A SZOLGÁLTATÁSOK 

 

6.§. 

                                                 
1  Hatályon kívül helyezte  a 82015. (IX.23) önkormányzati rendelet 3.§ a) pontja Hatályos 2015 szeptember 24 
2 Módosította a 82015. (IX.23) önkormányzati rendelet 1.§-a Hatályos 2015 szeptember 24. 
3 Módosította a 82015. (IX.23) önkormányzati rendelet 2.§-a Hatályos 2015 szeptember 24. 
4 Hatályon kívül helyezte a 16/2009. (XII.10) Ök. számú rendelt 
5 Hatályon kívül helyezte a 16/2009. (XII.10) Ök. számú rendelt 
6 Hatályon kívül helyezte a 16/2009. (XII.10) Ök. számú rendelt 
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(1) A falugondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi lakott helyek 

intézményhiányából eredő települési hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek 

kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való 

hozzájutás biztosítása. 

 

(2) A falugondnoki szolgáltatás az (1) bekezdésben foglaltakon túl biztosítja a helyi 

adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését is. 

( 1/2000. ) (I.7.) ESzCsM rendelet 39.§ (1) és (2) bek.) 

 

7.§ 

 

(1) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok: 

 

a.) alapellátási feladatok és 

b.) egyéb szolgáltatási feladatok 

 

(2) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapellátási feladatok különösen 

 

a.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások körébe tartozó egyes feladatok 

ellátása: 

 

aa.) az étkeztetéshez kapcsolódó feladatok 

ab.) a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok, 

 

b.) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása ( különösen: háziorvos értesítése, 

gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre, szakrendelésre szállítás, kórházba beutalt, egyedülálló 

beteg kísérése), 

 

c.) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb 

gyermekszállítás  

 

d.) a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igénynek, információk közvetítése az 

önkormányzat és a lakosság között. 

 

(3) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok különösen: 

 

a.) lakossági szolgáltatások ( különösen: bevásárló utak szervezése) 

 

b.) közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában ( különösen: árubeszerzés 

önkormányzat, önkormányzati intézmények számára: közhasznú munkások, közcélú 

feladatokat ellátó tevékenységének koordinálása, tájékoztatás, információ-közvetítés, a 

Képviselő-testület tagjainak, valamint a Körjegyzőség köztisztviselőinek szállítása, 

értekezletekre, rendezvényekre, technikai segítségnyújtás, a helyi ügyfélfogadás 

lebonyolításában, a köztemető és a közterületek rendezettségének, tisztaságának figyelemmel 

kísérése.) 

 

c.) az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése . 
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A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉBE TARTOZÓ ALAPELLÁTÁSI 

FELADATOK 
 

Együttműködés a szociális étkeztetés szolgáltatásában 

 

8.§ 

 

(1) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  által biztosított 

étkeztetéshez kapcsolódóan a falugondnok feladata az étkeztetés keretében étel ( ebéd ) 

kiszállítása Csabaszabadi településen, igény esetén a lakásra. 

 

 

Együttműködés a házi segítségnyújtás szolgáltatásban 

 

9.§ 

 

(1) A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének 

fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja ( 1/2000. 

(I.7.) ESzCsM rendelet 25.§ (1) bek.) 

 

(2) A házi segítségnyújtás keretében végzett tevékenységek közül a falugondnok által ellátott 

feladatok különösen: 

 

a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 

 

b) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek környezetével való kapcsolattartásban, 

hivatalos ügyeinek intézésében, 

 

c) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, 

a kialakuló vészhelyzet elhárításában, 

 

e) az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban, 

 

 

 

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉBE TARTOZÓ EGYÉB 

ALAPELLÁTÁSI FELADATOK 

 

10.§ 

 

(1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása körébe tartozó feladatok 

végrehajtásának megszervezése során a falugondnok köteles, a beutalókban foglaltakra, 

valamint a szakrendelések időpontjára, helyére tekintettel, fokozott figyelmet fordítani a 

gazdaságosságra és hatékonyságra. 

 

(2) 7 

 

11.§ 

                                                 
7 Hatályon kívül helyezte a 16/2009. (XII.10) Ök. számú rendelt 
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(1) Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekeknek az Önkormányzat által fenntartott közoktatási 

és egyéb ( különösen: közművelődési ) intézményekbe történő szállítása térítésmentes. 

 

(2) 8 

12.§ 

 

(1) A falugondnok alapellátási feladata az idős kora, egészségügyi állapota, családi 

körülményei miatt ( pl. az igénybe vevő egyedülálló ) arra rászoruló, házi segítségnyújtásban 

nem részesülő személyek részére segítségnyújtás a háztartás vitelében. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás térítésmentese, de az igénybejelentő 

köteles az igénybe vevőt terhelő költségek megelőlegezésére. 

 

 

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉBE TARTOZÓ EGYÉB 

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

 

13.§ 9 

 

 

14.§ 10 

 

 

 

IV. FEJEZET 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

15.§ 

 

(1) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

(2) A Rendelet kihirdetéséről a Körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon. 

 

 

 

 

  Szeverényi Attiláné     Dr. Csatlós László 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Hatályon kívül helyezte a 16/2009. (XII.10) Ök. számú rendelt 
9 Hatályon kívül helyezte a 16/2009. (XII.10) Ök. számú rendelt 
10 Hatályon kívül helyezte a 16/2009. (XII.10) Ök. számú rendelt 
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1. 11számú melléklet 

 

2. számú melléklet12 

 

3. 13számú melléklet 

 

4. 14számú melléklet 

 

 

 

                                                 
11 Hatályon kívül helyezte  a 82015. (IX.23) önkormányzati rendelet 3.§ b) pontja Hatályos 2015 szeptember 24 
12 Hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-től Gépjármű üzemeltetési szabályzatba foglalva. 
13 Hatályon kívül helyezte  a 82015. (IX.23) önkormányzati rendelet 3.§ c) pontja Hatályos 2015 szeptember 24. 
14 Hatályon kívül helyezte  a 82015. (IX.23) önkormányzati rendelet 3.§ d) pontja Hatályos 2015 szeptember 24. 


