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MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2019. (2020.I.1.)  

önkormányzati rendelete 

 

 
A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ 

ALAPELLÁTÁSI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI FELADATOKRÓL 

 

Mánfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. 60. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a falugondnoki 

szolgáltatás körébe tartozó alapellátási és egyéb szolgáltatási feladatokról az alábbi rendeletet 

alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A falugondnoki szolgáltatás célja Mánfa községben az intézményhiányból eredő 

települési hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás 

biztosítása. 

 

(2) A falugondnoki szolgáltatás az (1) bekezdésben foglaltakon túl biztosítja a helyi 

adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények 

kielégítését is.  

 

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok 

 

2. §  

 

(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó alapellátási feladatok: 

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.                  
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3. § 

(1) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó kiegészítő szolgáltatási feladatok 

különösen: 

a) művelődés, szabadidős tevékenység szervezése, segítése, (színház, kirándulás, helyi 

rendezvények stb.), 

b) lakossági szolgáltatások (kórházi látogatások bonyolítása, családi eseményekre való 

utaztatás, különféle ügyintézés stb.), 

c) közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában (árubeszerzés 

önkormányzati intézmények részérre, pénzszállítás, pénztáros szállítása kifizető 

helyekre, elnyert pályázatok megvalósításában való részvétel, tájékoztatás, információ 

közvetítés), közhasznú, közcélú munkások irányítása, 

d) az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése, helyi szervezetek 

tevékenységének elősegítése. 

e) játszótér rendjének biztosítása, játékok rendszeres ellenőrzése, karbantartása,  

f) sportpálya rendjének biztosítása, 

g) közterületek, parkok rendszeres ápolása, szükséges karbantartások elvégzése, 

h) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az alapfeladatokban meghatározottakon  

          kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés. 

 

4. § 

 

(1) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó közvetett szolgáltatási feladatok 

különösen: 

a) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 

b) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át 

tehetik ki. 

 

5. § 

A falugondnoki szolgálat a feladatai körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatokat 

térítésmentesen látja el.  

6. § 

 

(1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. 

 

(2) 2019. december 31. napjával hatályát veszti a tanyagondnoki szolgáltatás körébe 

tartozó alapellátási és egyéb szolgáltatási feladatokról szóló 7/2007. (VI. 28.) sz. 

önkormányzati rendelet. 

Mánfa, 2019. november ….. 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő Takács Zsolt 

címzetes főjegyző polgármester 

 


