
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

9/2008. (XI.06.) önkormányzati rendelete 

A Falugondnoki Szolgálat működési rendjéről 

(egységes szerkezetben) 
  

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében, valamint a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. 

törvény 60.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

  

 

A rendelet célja, hatálya 

 1.§ 
  

(1) A falugondnoki szolgáltatás célja az intézményhiányból eredő hátrányok enyhítése, az 

alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, 

valamint az alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi 

szintű szükségletek teljesítésének kielégítése. 

  

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó 

személyekre terjed ki. 

  

Falugondnoki Szolgálat 

 2.§ 
  

(1) A falugondnoki szolgálat székhelye: Jászivány, Fő út 4. 

 

(2) Alapítása: Önkormányzati határozat 

  

(3) Működési területe: Jászivány község közigazgatási területe 

  

(4) Fenntartója: Jászivány Község Önkormányzata 

  

(5) Felügyeletét ellátó szerv: Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  

(6) A falugondnoki kinevezés rendje: a falugondnokot Jászivány Község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete nevezi ki. 

  

(7) Jogállása: nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 

Alapvető szakfeladat: 853235 családsegítés 

Személyi állománya: 1 fő falugondnok 

  

(8) A falugondnok munkaideje: heti 40 óra — kötetlen 

  

(9) A falugondnok által ellátandó körzet: Jászivány község közigazgatási területe. 

  

 

 

 



A Falugondnoki Szolgálat feladatai 

3.§ 
  

(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok: 

- alapellátási feladatok 

- egyéb szolgáltatási feladatok 

- egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok. 

  

(2) Személyszállítás 

a) idősek szállítása:  temetésre 

 buszjárathoz 

 kirándulásra 

b) idős betegek szállítása orvoshoz, gyógykezelésre 

c) gyermekek szállítása versenyre, találkozókra, kirándulásra 

  

(3) Árubeszerzés, szállítás: Önkormányzat részére igény esetén házigondozás terén bevásárlás 

a házigondozottak részére 

gyógyszerbeszerzés, széthordás 

  

(4) Egyéb:  -   a lakosság általános tájékoztatása 

-   kapcsolattartás lakosság és önkormányzat között 

-   segítségnyújtás hivatali ügyek intézésénél 

-   tüzelőanyag megrendelés 

-   környezettanulmány készítése a polgármester felkérésére 

- közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, 

segítése 

- egyéb lakossági szolgáltatások, alapszolgáltatások biztosításában való 

közreműködés. 

  

A Falugondnoki Szolgálat szolgáltatásáért fizetendő díjak 

4.§ 
 

(1) árubeszerzés és szállítás esetén: 

- intézmény esetében a szolgálat igénybevételével járó önköltség térítése 

  

(2)1 2 személyszállítás: 

- egyéb szállítás esetén (buszjárat, temetés, kirándulás, sport) 75 Ft/km 

 

A Falugondnoki Szolgálat ellátása 

5.§ 
 

(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok — a szolgálat 

rendelkezésére álló gépjármű segítségével — látja el. 

A falugondnok a feladatait a munkaköri leírásában, valamint a polgármester utasításának 

megfelelően kell ellátnia. 

 

 

                                                           
1 Módosította: 10/2009. (XI.27.) ÖR 1.§. Hatályos: 2009.12.01-től. 

2 Módosította: 2/2012. (II.13.) ÖR 17.§. Hatályos: 2012.03.01-től. 



(2) A feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben 

köteles ellátni. 

A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani. 

 

(3) A Falugondnoki Szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes 

távolmaradása esetében helyettesíteni kell. 

 

5/A.§3 

 

A falugondnok – a szolgáltatást igénybevevőkkel – a tevékenységi napló aláíratási 

kötelezettsége alól mentesül. 

 

Záró rendelkezések 

6. § 
 

(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet a 

következő intézménnyel egészül ki: 

Falugondnoki Szolgálat feladatai: - főként a szociális alapellátás feladataiban történő 

közreműködés - önkormányzati árubeszerzés, szállítás. 

  

(2) Ez a rendelet 2009. 01. 01-én lép hatályba. 

  

(3) A falugondnok munkaköri leírása ezen rendelet mellékletét képezi, naprakészségéről a 

jegyző gondoskodik. 

  

Kelt: Jászivány Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. november 6.-i ülésén. 

  

  

 

Borbély István sk. Márkus Erika sk. 

   polgármester     körjegyző 

 

  

  

Kihirdetési záradék: 

E rendelet kihirdetésre került 2008. november 9-én. 

  

  

 

Márkus Erika 

          körjegyző 

                                                           
3 Módosította: 6/2018. (VI.29.) ÖR 1.§. Hatályos: 2018.06.30-tól. 


