
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
3/2013.(IV.10. )  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet célja 

1.§ A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) szabályozott 
keretek között:  

a) a település lakói számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését 
segítő szolgáltatásokhoz, illetve közszolgáltatásokhoz való hozzájutását elősegítse,  

b) a rászorul személyek szállítási problémáját megoldja,  
c) továbbá, hogy – a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását 

biztosítsa. 
           2. A rendelet hatálya 

 
2.§ A rendelet hatálya a község közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki. 
 

           3. A Szolgálat feladatai 
 

3.§ ( 1) A Szolgálat tevékenysége során 
a) közvetlen, személyes (alap- és kiegészítő jellegű), illetve 
b) önkormányzati feladatok ellátását segítő, közvetett  

    szolgáltatásokat nyújt. 
 
     (2) A közvetlen személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül 

           a) a közreműködés 
                 aa) az étkeztetésben, 
                  ab) a házi segítségnyújtásban, 
                     ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, 

 
            b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így 
                          ba) a házi orvosi rendelésre szállítás, 
                          bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás 
                          bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való  
                                hozzájutás támogatása, 

                            
                             c) az óvodás-, illetve iskoláskorú gyermekek szállítása, így 
                                         ca) az óvodába, iskolába szállítás, 
                                         cb) az egyéb gyermekszállítás. 
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(3)  A közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a  
      lakossági szolgáltatások, így 

                   a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése,  
       támogatása, 
              b) egyéni hivatalos ügyek intézése, 
              c) a lakossági igények továbbítása, 
              d) a közreműködés egyéb lakossági vagy alapszolgáltatás nyújtásában. 
 

 (4) Az önkormányzati feladatok ellátását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül 
                    a) ételszállítás, 

       b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság számára, 
       c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 

 
4.  Tájékoztatási kötelezettség  

 
4.§ (1) A falugondnoki szolgáltatásokra, illetve azok elérhetőségére vonatkozó legfontosabb    

      információkat a helyben szokásos módon 
a) hirdetményben, 
b) az érintett lakásokba eljuttatott szórólapokon, 
c) helyi rendezvényeken 

ca) közmeghallgatás,  
cb) lakossági fórum 

              kell közzétenni. 
 

(2) A szolgáltatásokat érintő részletes felvilágosítással munkaidejében a falugondnok, 
ügyfélfogadási időben a polgármester vagy az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Abodi Kirendeltség arra felhatalmazott dolgozója szolgálhat.  
 

     5. A szolgáltatások igénybevételének módja 
 
5.§ (1) A település lakói az egyes szolgáltatásokra irányuló igényeket személyesen, telefonon, 

illetve írásban a falugondnoknál a közös hivatal abodi kirendeltségén jelezhetik.  
 

(2) Az igényeket legalább három munkanappal a szolgáltatás tervezett igénybevétele előtt 
kell jelezni. 

 
6. Térítési kötelezettség 

 
6.§ (1)A falugondnoki szolgálat térítésmentes. 
 

(2) A Szolgálat tevékenységére tekintettel díjazást sem a fenntartó Önkormányzat, sem a 
falugondnok nem fogadhat el, és nem köthet ki. 
 

7. Térítési díj megfizetésével igénybe vehető  egyéb szolgáltatások 
 
7.§ A térítés ellenében, díj megfizetésével igénybe vehető egyéb szolgáltatások díjának  
      mértékét  a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
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                8. Záró rendelkezések 
 

8. § (1) A rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti: 
a) a falugondnoki szolgálatról szóló 13/2005.(VII.21.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R) 
b) a R módosításáról szóló 17/2005./XI.22.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
Vártás József                                                                             Restyánszki Gábor 
     jegyző        polgármester 

 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 
Kihirdetve Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló      
7/2011. (IX.13.) önkormányzati  rendelet   16. § (5) bekezdése alapján az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. április 
10. napján. 
 
       Vártás József jegyző távollétében: 
 
        Méhész Katalin  
         aljegyző 



1. melléklet a 3/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A térítés ellenében, díj megfizetésével igénybe vehető egyéb szolgáltatások díjának 
mértéke 

 
 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a térítés ellenében, díj megfizetésével 
igénybe vehető falugondnoki szolgáltatások során a falugondnoki gépjármű igénybevételi 
díjának mértékét 2013. évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
A falugondnoki szolgáltatások körébe tartozó térítés ellenében, szolgáltatási díj 
megfizetésével igénybe vehető egyéb szolgáltatási feladatok: 
 
                               a) gyermekszállítás térítés ellenében, 
                               b) művelődési, oktatási, szabadidős tevékenység, 
                               c) egyéni hivatalos ügyek intézése, 
         d) beteg állapota tömegközlekedés igénybevételét nem teszi lehetővé  
 
esetén  -  a  szolgáltatási díjának mértéke:  
 
     Bruttó: 70.- forint/k 
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