Dörgicse községi Önkrományzat képviselő-tetületének
7/2000.(XI.15.) számú RENDELETE
A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁSRÓL
Dörgicse községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatás-ról és
szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 1993. évi III. tv. 59. §. /2/
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a falugondnoki szolgáltatásról az
alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja, hatálya:
1.§. A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgáltatás szabályozott keretek között:
- a település lakói számára a településen hiányzó - alapvető
közszolgáltatásokat szolgáló - ellátásokhoz való hozzájutást elősegítse,
- a rászorult személyek szállítását megoldja,
- a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa.
2.§. A rendelet hatálya a község közigazgatási területén:
- életvitelszerűen tartozkodó személyekre,
- működő egyes meghatározott tevékenységet végző szolgáltatókra és
termelőkre,
- tevékenykedő egyéb szervekre terjed ki.
A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok
3.§. A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok konkrét, tartalmát
ellátásának módját a Falugondnoki Szolgáltatás Szakmai Programja
tartalmazza.
4.§. A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó alapellátási feladatok:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás
- családsegítő szolgálat igénybevételéhez történő személyszállítás.
5.§. A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatási
/1/ Személyszállítás:
a./ betegek szállítása,
b./ családi eseményre történő szállítás,
c./ Kis- és Felső- Dörgicsei lakosok szállítása,

feladatok:
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d./ nagybevásárlás céljára történő szállítás,
e./ önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvénykre történő szállítás.
/2/ Önkormányzati feladatokhoz tartozó egyéb szállítási feladatok:
a./ falusi turizmushoz kapcsolodó szállítási feladatok,
b./ lakossági igények kielégítésére különböző mezőgazdasági termékek
beszerzése,illetve mezőgazdasági termékek termelésével, felvásárlással
kapcsolatos szállítási feladatok,
c./ igény szerinti személy, áruszállítás.
/3/ Önkormányzati rendezvények szervezése, lebonyolításában való részvétel.
/4/ Kapcsolattartás az önkormányzat és intézményei, valamint a lakosság között.
/5/ Egyéb nem részletezett szolgáltatás jellegű feladatok.
A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok
rangsora, térítési díja
6.§. /1/ A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó feladatokat kell
ellátni.
/2/ A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz
kapcsolódó feladatokkal ne ütközzön.
/3/ Az egyéb - nem kötelező - szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha
azok a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.
/4/ A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a
polgármester iránymutatása szerint. A nem kötelező feladatok esetében
amennyiben rangsorolni kell, a polgármester dönt.
7.§. Kötelező térítés mentes feladatok:
/1/ Alapellátások:
- étkeztetés / kivéve az étel térítési díja/,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítő szolgálat igénybevételéhez történő személyszállítás
(a kötelezést határozat írja elő).
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/2/ Személyszállítások:
- betegek szállítása,
- Kis- és Felső- Dörgicsei lakosok szállítása,
- nagybevásárlás lista alapján,
- önkormányzati illetve egyéb települési rendezvényre szállítás.
/3/ Önkormányzati rendezvények, szervezése, lebonyolításban való részvétel.
/4/ Kapcsolattartás az önkormányzat és intézményei, valamint a lakosság
között.
/5/ Egyéb nem részletezett szolgáltatás jellegű feladatok.
8.§. Térítés ellenében történő szolgáltatások:
/1/ Személyszállítás:
- családi eseménykre történő szállítás,
- nagybevásárlásnál az igénylők szállítása a bevásárlás helyszínére és
vissza.
/2/ Önkormányzati feladatokhoz tartozó egyéb szállítási feladatok:
- falusi turizmushoz kapcsolódó szállítási feladat,
- lakossági igények kielégítése különböző mezőgazdasági termékek
beszerzése, illetve mezőgazdasági termékek termelése, felvásárlással
kapcsolatos szállítási feladatok,
- igény szerinti személy, áruszállítás
kivéve: ebédszállítási napokon, annak időpontjában igény szerinti
személyszállítás Balatonakaliba.
9.§. Térítési díj:
/1/ Üzemanyagköltség plusz 20 Ft/km.
- az üzemanyagköltséget 9,8 liter/100 km gázolaj fogyasztással kell
számolni.
/2/ Munkaidőn túli igénybevétel esetén a falugondnok óradíját is meg kell
fizetni. A falugondnok óradíja a mindenkori havi illetménye közterhekkel
növelt összegének 168-ad része, melyet a szolgáltatás minden megkezdett
órájára számolni kell.
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/3/ A falugondnok a térítési díjat a szolgáltatás igénybevételekor szedi be, és
legkésőbb 5 napon belül Dörgicse községi Önkormányzat házipénztárába
köteles befizetni.
/4/ A térítési díj beszedésére, elszámolására a mindenkori számviteli
szabályokat kell alkalmazni.
/5/ A szolgáltatást igénybevevő személy életkörülményeinek vizsgálata alapján
a polgármester méltányosságból a térítési díj megfizetése alól, kérelmére,
részben, vagy teljes egészében mentességet engedélyezhet.

Záró rendelkezések:
10.§.A rendelet 2000. november 15. napján lép hatályba.
Kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Kihirdetve: 2000. november 15.

Cseh Jenőné
jegyző

Cseh Jenőné
jegyző

