BALATONHENYE ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgáltatásról
Balatonhenye Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX.IX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:
a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,
b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,
c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások,
d) egyéb feladatok.
(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe
tartozó alapfeladatok:
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 háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így
ca) az óvodába, iskolába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
(3) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe
tartozó kiegészítő feladatok:
a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben való közreműködés,
d) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.
(4) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó önkormányzati feladatok megoldását segítő,
közvetett szolgáltatások:
a) ételszállítás önkormányzati intézménybe
b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére
c) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása.

(5) A falugondnoki szolgálat az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szolgáltatások részeként
a) szállítás,
b) megkeresés és
c) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket biztosít.
2. §
A falugondnok elsősorban az alapfeladatnak minősülő szolgáltatásokat köteles ellátni, a
kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatások, az önkormányzati feladatok
megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, valamint a szolgálat által nyújtott egyéb
szolgáltatások csak akkor teljesíthetők, ha azok biztosítása az alapfeladatok ellátását nem
veszélyezteti.
3. §
A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
4. §
A feladatellátás szakmai tartalmát, az igénybevétel módját, a biztosított szolgáltatások
formáit, körét, rendszerességét a Szakmai Program tartalmazza.
5. §
Hatályát veszti a falugondnoki szolgáltatásról szóló 2/2003. (II. 15.) önkormányzati rendelet.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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