Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2008.(III.26.) Ö.r. számú rendelete
a falugondnoki szolgáltatásról
A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló módosított 1993. évi III. tv.
60. §. (4) bekezdése értelmében, a módosított 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 39. §. (1)- (3)
bekezdései figyelembevételével és a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv.
16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rész
1. §.
A képviselő-testület 2008. március 1. napjával falugondnoki szolgálatot hoz létre és működtet a 2.§ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.
A rendelet célja
2. §.
A falugondnoki szolgáltatás célja:
a./ a község intézményhiányból eredő települési hátrányainak enyhítése,
b./ a kövegyi lakosság részére az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz és egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása,
c./ biztosítani a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű
igények kielégítését,
d./ szociális alapellátások kiépítésének bővítése, továbbá
e./ a helyi társadalmi és civil szféra erősítése a jobb életminőség elérése érdekében.
A rendelet hatálya
3. §.
A rendelet területi és személyi hatálya kiterjed Kövegy község közigazgatási területén lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező:
a./ magyar állampolgárokra,
b./ magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, továbbá
c./ az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt
személyekre.
Hatáskör
4. §.
(1)
(2)
(3)
(4)

A falugondnok által nyújtott szolgáltatás működési engedélyhez kötött tevékenység.
A falugondnokot a képviselő-testület nevezi ki és menti felel minősített szavazati aránnyal.
A falugondnok felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
A falugondnoki szolgáltatás igénybevételének elbírálásáról átruházott hatáskörben a
polgármester dönt.
(5) A falugondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követő minden év március 31-ig köteles
beszámolni a képviselő-testületnek.

A szolgáltatás tartalma
5. §.
(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott szociális ellátási feladatokat a szakmai program
részletesen tartalmazza a rendelet 1. számú mellékleteként.
(2) A szakmai program tartalmát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működési feltételeiről szóló módosított 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 39. §. (5)
bekezdése határozza meg.
Eljárási szabályok
6. §.
(1) A falugondnoki ellátás iránti kérelmet az ellátást igénylő nagykorú személy, vagy törvényes
képviselője nyújthatja be az önkormányzat polgármesteri hivatalánál – szóban vagy írásban – a
9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon.
(2) A kérelmet bárki előterjesztheti, aki tudomást szerez olyan személyről, akinek az ellátása
érdekében szükség van a falugondnok szolgáltatására.
(3) A kérelemben meg kell jelölni azt az okot és célt, aminek elérése érdekében a falugondnoki
szolgáltatást igénybe kívánja venni.
(4) Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás keretében házi segítségnyújtás is történik, úgy a
falugondnok egyszerűsített előgondozást végez.
(5) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátott étkeztetés és házi segítségnyújtás biztosításáról a
polgármester a 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 6. számú melléklete szerinti
formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénylőt.
(6) Az ellátásra való jogosultságot évente december 31-ig felül kell vizsgálni.
(7) A falugondnoki szolgáltatás megszűnik:
a./ kérelmező halálával,
b./ kérelmező lemondása által,
c./ ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá.
(8) A rendeletben szabályozott és a szakmai programban meghatározott falugondnoki szolgálat
szociális jellegű szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes.
(9) A falugondnok nem szociális jellegű szolgáltatást is végezhet térítés ellenében társadalmi, civil
és egyéb szervezetek részére. A fizetendő térítési díj összetételét és mértékét a rendelet 3.
számú melléklete tartalmazza.
Vegyes rendelkezések
7. §.
(1) A képviselő-testület a falugondnoki szolgáltatás ellátásához gépjárművet biztosít.
(2) A gépjármű használatára és igénybevételére vonatkozó szabályozást a rendelet 2. számú
mellékleteként a gépjármű üzemeltetési szabályzat tartalmazza.

Záró rendelkezések
8. §.
(1) E rendelet 2008. március 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 18. §.
(6) bekezdése értelmében a jegyző gondoskodik.
(3) E rendelet mellékletei:
a.) falugondnoki szolgálat szakmai programja (1. számú melléklet),
b.) falugondnoki szolgálat gépjármű üzemeltetési szabályzata (2. számú melléklet),
c.) nem szociális jellegű gépjárműhasználat igénybevételének díjtételei (3. számú melléklet).
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