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Alaptörvényének 32. cikke (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ára és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. §-ára figyelemmel a tanyagondnoki
szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a tanyagondnok által
ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét e rendeletben állapítja meg.
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Mecsekpölöske Község közigazgatási területén tartózkodó személyekre
terjed ki.
2. §
A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok
(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:
Közreműködés
a) az étkeztetésben,
b) a házi segítségnyújtásban,
c) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
d) a háziorvosi rendelésre szállításban,
e) az egyéb egészségügyi intézménybe szállításban,
f) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosításában,
g) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek óvodába, iskolába történő szállításában,
h) az egyéb gyermekszállításban.
(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó egyéb feladatok:
a) önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével, lebonyolításával,
önkormányzati, hivatali munkával kapcsolatos feladatok,
b) kapcsolattartási feladat,
c) közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
d) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
e) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb alapszolgáltatások biztosításában
való közreműködés.
3. §
Étkeztetésben való közreműködés
(1) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja a szociális

étkeztetés ellátását az étel házhoz szállításával.
(2)1 Az ellátott a szociális étkezetésért díjat fizet, melynek mértékét, az igénylés feltételeit az
Önkormányzat szociális rendelete határoz meg.
4. §
A házi segítségnyújtásban való közreműködés
(1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja a
házi gondozói munka - nem szakmai jellegű - feladatok ellátásával kapcsolatos kiegészítő
szolgáltatásokat (bevásárlás, gyógyszerkiváltás).
(2) A szolgáltatás igénylésének feltételeit, a fizetendő díjat az Önkormányzat szociális
rendelete határozza meg.
5. §
Családsegítésben való közreműködés
A falugondnoki szolgálat az Önkormányzat szociális rendeletében foglaltak szerint az ott
leírt munkákat, az elvégzendő feladatokat koordinálja:
- a családgondozó ellátotthoz való szállításával, és/vagy
- az ellátott illetve családja településre való szállításával
- lakossággal és a családsegítő szolgálattal való folyamatos kapcsolattartással.
6. §
Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével, lebonyolításával,
önkormányzati, hivatali munkával kapcsolatos feladatok
(1) A falugondnoki szolgálat feladata önkormányzati rendezvények szervezésében,
lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét
feladatait a polgármester irányításának megfelelően kell ellátni.
(2) Önkormányzati rendezvények:
- képviselő-testületi ülés,
- közmeghallgatás,
- lakossági fórum,
- önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények.
(3) Kézbesíti a település lakossága számara a Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal
által küldött leveleket.
7.§
Kapcsolattartási feladat
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Módosította a 4/2015.(V.7.) ör.: 1.§

(1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot lát el az önkormányzat és a lakosság,
valamint az önkormányzat intézményei és a lakosság között.
(2) A kapcsolattartás körében a feladatokat a polgármester határozza meg.
(3) A falugondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot, vagy
önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat egyéb információkat
haladéktalanul továbbítani a polgármester felé.
8. §
A falugondnoki szolgálat ellátása
(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok - a szolgálat
rendelkezésére álló gépjármű segítségével - látja el.
(2) A falugondnok a feladatait a munkaköri leírásában, valamint a polgármester utasításának
megfelelően látja el.
(3) A helyettesítés rendjéről a polgármester dönt.
9.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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polgármester
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jegyző
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