
Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

11/2009.(XII. 22. ).sz. rendelete 

 

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 

 

Gétye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló –

módosított- 1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 

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

59. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a falugondnok által ellátandó alapellátási és 

egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét e rendeletben állapítja meg. 

 

1.§ 

 

A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között segítse a 

lakosságot a településen hiányzó alapvető szükségleteket kielégítő szolgáltatások illetve 

közszolgáltatások hozzájutásához, megoldja a rászorult személyek szállítási problémáját, 

valamint biztosítsa a települések lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását. 

 

2.§ 

 

A rendelet hatálya a község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó személyekre 

terjed ki. 

 

3.§. 

 

A falugondnoki szolgálat által ellátott feladatok 

 

a.) szociális ellátás,  személyszállítás, 

 aa) Közreműködés a közétkeztetésben napi rendszerességgel. 

 ab) Közreműködés a házi segítségnyújtásban heti rendszerességgel. 

 ac) Háziorvosi, valamint szakrendelésre , rehabilitációs kezelésekre  környező 

városokba a betegek, vizsgálatra szorulók szállítása, különösen a mozgásukban 

korlátozott idős emberek, valamint az egészségi állapotuk miatt akadályozott emberek 

esetében 

 ad) Közreműködés  tömegközlekedéshez való hozzájutásban esetenként. 

 ae) Nyugdíjaskoruak szállítása . 

 af) Gyermekek szállítása a helybe nem biztosított közoktatási és művelődési 

szolgáltatások igénybevételére (óvoda, általános iskola, úszásoktatás, stb.) az oktatási 

intézményekben szervezett programok látogatása,  

 ag) Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 

különböző dekoncentrált szervek felé 

 ah)Kulturális események látogatása: színház, ünnepségek, egyéb kulturális 

rendezvények. 

 

 

 

b)Árubeszerzés-szállítás:  

 

 ba) Gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása. 
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 bb) Szociálisan hátrányos helyzetű csalások segítése a háztáji kisállat-tartás keretében: 

vetőmag, takarmány beszerzésének segítése alkalmanként. 

 bc) Ebédszállítás-szociális étkeztetés keretében 

 bd) Egyéb falugondnoki feladatok: a település és a helyben lévő intézmények 

működtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzések lebonyolítása 

 

c) Egyéb szolgáltatási feladatok: 

 

 ca) Közreműködés közösségi és szociális információk szolgáltatásában folyamatosan. 

 cb) Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek segítése, valamint 

jótékonysági előadások, kiállítások szervezése. 

 cc) Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés,  

 Települési rendezvények szerezésének, lebonyolításának segítése 

 Civil szervezetek működésének segítése, támogatása 

 Közmunkák és közmunkások irányítása 

 

4.§. 

 

(1) A falugondnoki szolgálat alapellátásként, biztosítja 

     a) Közreműködés a közétkeztetésben. 

     b) Közreműködés a házi segítségnyújtásban, 

     c) A betegek háziorvoshoz szállítását 

ca.) rendelési időben a háziorvos gétyei, illetve zalaapáti rendelőjébe, 

cb.) rendelési időn kívül a háziorvosi ügyelet keszthelyi rendelőjébe, 

cc) háziorvos által felírt gyógyszerek kiváltását és házhoz szállítását a zalaapáti 

gyógyszertárból, 

d)idős, mozgásukban korlátozott lakosok szállítását a településen megrendezett kulturális, 

sport ,ill. egyéb eseményekre, 

e) a zalaapáti oktatási intézményekbe (óvoda, általános iskola)  járó gyermekek, diákok 

tanórára történő szállítását, illetve az intézmény által szervezett-kulturális, sport és 

oktatási rendezvényekre történő szállítását. 

f) a betegek szakrendelésre történő szállítását. 

g) Közreműködés a közösségi és szociális információk biztosításában. 

 

(2) Az alapellátásként biztosított szolgáltatásokat térítésmentesen lehet igénybe venni. 

 

5.§ 

 

(1) A falugondnok az önkormányzati főzőkonyháról igény esetén házhoz szállítja az 

      az ebédet. 

(2) Az ebédszállítást térítésmentesen lehet igénybe venni. 

 

 

6.§ 

 

(1) A falugondnoki szolgálat igénybe vehető az alapszolgáltatáson kívül a 3. §.a,  b, c 

pontjában megnevezett  szolgáltatási feladatokra is. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt egyéb szolgáltatásokat térítésmentesen lehet igénybe 

venni. 
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7.§ 

 

(1) A falugondnoki szolgáltatás iránti kérelmeket Zalaapáti- Bókaháza, Esztergályhorváti 

és Gétye Községek Körjegyzőségének kell benyújtani a 9/1999.XI.24.) SzCsM 

rendelet 1.sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. 

      ( E rendelet 1.sz. függeléke ) 

(2) Az ellátás iránti kérelmekről - a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben –  

      a polgármester dönt. 

(3) Külön eljárás nélkül –kivéve a (4) bekezdést - akkor biztosítható a falugondnoki 

szolgáltatás, ha indokolt az igénylő azonnali (pl. háziorvosi ügyelet) ellátása. Ebben az 

esetben az írásos kérelmet,- melyre a falugondnok rávezette azt, hogy sürgősséggel 

ellátva-, utólag kell benyújtani. 

(4) Nem kell kérelmet benyújtani a 4.§ (1) cc) pontjában  pontja szerinti 

gyógyszerkiváltáshoz. A háziorvosi rendelést követően a recepteket közvetlenül a 

falugondnoknál kell leadni, aki a kiváltást követően a gyógyszert házhoz szállítja. 

 

8.§
.
 

 

      (1) A falugondnoknak elsősorban a 4.§-ban foglalt alapfeladatokat kell ellátni. 

      (2) Egyéb szolgáltatás iránti feladatot a kérelmek sorrendjének megfelelően, a  

            falugondnok szabad kapacitása esetén lehet ellátni. 

      (3) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmeket   - rendkívüli esetek kivételével - 

            a kért szolgáltatás igénybevétele előtt legalább 72 órán belül be kell nyújtani. 

 

9.§ 

 

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

rendelkezésére álló PUGEOT BOXER típusú 9 személyes személygépkocsival látja 

el. 

(2) Feladatait a munkaköri leírásban kell  meghatározni, melyet a polgármester 

utasításának megfelelően kell ellátni. 

 

(3) A falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása estén 

helyettesítéséről kell gondoskodni. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza 

meg.   

 

10.§ 

Záró rendelkezés 

 

(1) E rendelet kihirdetése napján, 2009. december 22 napján lép hatályba, rendelkezéseit 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

Talabér Lászlóné                                                                      Kovács Katalin 

 polgármester                                                                              körjegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Zalaapáti, 2009. december 22 nap.  Kovács Katalin   

      körjegyző 
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