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Előterjesztés száma: Ny/4.

1.4. napirendi pont

Falugondnoki Szolgálat létrehozása

Tisztelt Képviselő-testület!

A falugondnoki szolgálat létrehozását a szociális igazgatásról és szociális elJátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 60.§-a szabályozza, eszerint:

Sztv. 60. § (1) Ajall/gondnok,~ illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja a jalvak és a kültCliileti vagy egyéb
belteriileti, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehéz
ségébőleredőhátrányainak enyhítése, az alapvetőszükségletek kielégítését segítőszolgál
tatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biz
tosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintü szükségletek teljesítésének segítése.

(2) A jall/gondnoki szolgáltatás ezer lakosnál kisebb településen működtethetö.Amennyibm ajalu.
gondnoki szolgáltatás létesitését kiivetőm a telepiilés lakosságszáma tíz sifÍzalékot meg nem haladó mértékbm
emelkedik ezer lakosfölé, a szolgáltatás tovább működtethető.

A falugondnoki szolgáltatás a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai fel
adatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM
rendelet) alapján közveden, személyes és közvetett segítséget nyújt szociális alapszolgáltatásként,
mell' feladatokat az önkormányzat saját rendeletében szabályozza a helyi szükségleteknek megfele
lően.

Az SZCSM rendelet 39. §-a szerint:
39. § (1) A szolgáltatás során az önkonnányzat rmde/etében ajalugondnoki szolgáltatás számára meghatá-

rozott közvetIm, személyes szolgáltatások kö'(iil a/apfeladatnak minósiil
a) a kötreműködés

aa) a" étke'í!etésben,
ab) a bá'(j segítségnyújtásban,
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
b) az egészségügyi ellátáshoZ való hozzá/ntás bi'í!0sitása, 'ÍJ'
ba) a há'(jorvosi rendelésre SZállítás,
bb) az egyéb egészségiigyi inté'(!nénybe SZállítás,
bc) agyógyszerkiIJáltás és agyógyászati segédeszközökhiiZ való hozzájntás bi'í!0sitása;
,) az óvodáskortí, isko/áskoní gyennekek SZállítása,

'ÍJ'
ca) az óvodába, iskolába SZállítás,
cb) az egyéb gyemlCkszállítás.
(2) A szolgáltatás során az önkonnányzat rendeletében ajalngondnoki szolgáltatás sifÍmára meghatározott

közvetlen, személyes s"olgáltatások közül kiegés'(jtőfeladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, 'ÍJ'
a) a köZiúségi, m,ívelődési, sport- és szabadidős tetJékmységek szmezése, segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézéséllek Jegítése, lakossági igények tOliábbítása,
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezlés a) pontjában meghatározottakon kíIJüli egyéb

szociális ésgyennekjóléti alapszolgáltatások bi'í!0sitásában való kötrem,íködés.



(3)- A szolgáltatás során a" iinkormányzat rendeletébCll afalt/gondnoki szolgáltatás számára meghatálvzott,
az önkon?JányzatiJeladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősiil

a) az ételszállítás önkon?Jányzati inté'(?JIénybe,
b) a" önkormá'!Yzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) afall/gondnoki s"olgálat mlÍködtetésével kapaolatos teendők ellátása.
(3a) A (3) bekezdésbCII meghatározottJeladatok a szolgáltatásl!Jújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki.
(4) A falt/gondnok tez'ékeJ!}ségét a szociál- és nYl/gdíjpolitikáértJelelős miniszter által meghatározott, a Szoci

ális Agazati Portálon közzétett tevéke'!Ységnaplóban kell dokl/mentálni. A szolgáltatáshoz használt gépjármlí
mClletlevelénJel kell tiintetni, hogy agépjármlívet afalt/gondlloki szolgáltatás ellátásáhoZ ves'(ik igé'!Ybe.

(5) Fall/-, illetve ta'!Yagondnoki mt/nkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalko'(jatás
kezdő időpontjában a mlll/káltató bejelentett a IJJlII/kakör betöltéséhez siJikségesfall/- és taJ!}agondnoki alapkép
zésre, és a'(j a ml/nkakiir betoJtője afoglalko'(jatás kezdő időpontjától számított egy évCII beliil elllég'(i.

(6) A fall/- és ta'!Yagondnoki szolgáltatás
a) sZállítás,
b) megkmsés és
c) közösségifejles'(jés
szolgáltatási elemet bi'(josít.

A falugondnoki szolgálatról a Képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia!

A:z. ellátottak köre
A településen életvitelszeruen tartózkodó személyek - akár a település egész lakossága, mindenkori
személyes (szociális, egészségügyi, családi stb.) körülményeik, szükségleteik alapján látandók el. Az
ellátottak körének meghatározásánál jövedelmi viszonyokat nem szabad vizsgálni, a rászorultságot
az az adott élethelyzet jelenti, amelyet valaki egyedül nem tud megoldani, és nincs belátható időn

és elérhető földrajzi távolságon belül rokonsági vagy szomszédsági kapcsolatokban segitője.

A szolgálatnak rendelkeznie kell:
bejegyzéssel (működési engedéllyel)
szakmai programmal (tartalma meghatározott)
a foglalkoztatott munkaköri leírásával
szabályzatokkal (munkavédelmi szabályzat, gépjármű használati szabályzat, munkaruha jut
tatási szabályzat)

A működési engedély iránti kérelemhez csatolandó:
szakmai program
a szolgálathoz használni kivánt gépjármű forgalmi engedélye
nyilatkozat a személyi feltétel (1 fő falugondnok) teljesítéséről

nyilatkozat Tolmács Község lakosságszámáról

A falugondnoki szolgálat a bejegyzés véglegessé válásának időpon~ától kezdődően múködtethető.

Az előterjesztés mellékletét képezi a SZAKMAI PROGRAM.

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületeta falugondnoki szolgálat létrehozásáról
és a szakmai program elfogadásáról szóló határozati javaslatot elfogadni sziveskedjék!

Tolmács, 2021. július 26.
Tisztelettel:



Tolmács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

_/2021. (VII._.) határozata

Falugondnoki Szolgálat létrehozásáról és a Szakmai Program elfogadásáról

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat létrehozása
cÍInű előterjesztést megtárgyaita és az alábbi határozatot hozza:

1./ Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete- a szükséges engedélyek beszerzését
követően - Falugondnoki Szolgálat létrehozását határozza el.

2./ A Képviselő-testület hozzájárul a Falugondnoki Szolgálat működési engedély kiadása iránti el
járás lefolytatásához.

3./ A Képviselő-testület a Falugondnoki Szolgálat múködéséhez elfogadja a Szakmai Programot.

4./ A Képviselő-testület a falugondnoki szolgáltatás működtetéséhez határozatlan időre közalkal
mazotti jogviszonyban álló falugondnokot alkalmaz.

Határidő:

Felelős:

2021. augusztus 31.
polgármester


