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rendelete
a falugondnoki szolgálatról.
Bér Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló – módosított
- 1990. évi LXV.tv-ben kapott felhatalmazás, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló – módosított – 1993. évi III. tv. 60 § (2) bekezdés alapján a falugondnoki
szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét e rendeletben állapítja meg.
I.
A rendelet célja, hatálya
1.§. A rendelet célja ,hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között:
- a település lakói számára a településen hiányzó , alapvető szükségletek kielégítését
segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgálatokhoz való hozzájutást elősegítse.
- rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá, hogy
- a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa.
2. §. A rendelet hatálya a község közigazgatási területén – bel és külterületen
- életvitelszerűen tartózkodó személyekre,
- működő egyes meghatározott tevékenységet végző termelőkre és szolgáltatókra,
és egyéb szervezetekre terjed ki.
II.
A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok.
3. §. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:
a) étkeztetésben való közreműködés,
b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,
c) családsegítésben való közreműködés
4.§. Az étkeztetésben való részvétel a falugondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó
feladat.
5.§. A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbiak tartoznak:
a) személyszállítási feladatok,
b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,
c) az önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok,
d) kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei és a lakosság között,
e) egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok

6.§ (1) A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja:
a) az óvodások, iskolások alkalmankénti szállítását, ( színház, verseny stb.)
b) a betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítását,
c) gyógyszerek kiváltása a sziráki Gyógyszertárban
d) az ellátásban részesülő jogosultak idősek napközi otthonába és vissza szállítását,
e), kórházi, szociális otthoni stb. látogatás céljából történő szállítást,
f) munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítást,
g) önkormányzati, illetve egyéb, települési rendezvényre történő szállítást.
(2). Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok közül a falugondnok
kötelező feladata az a.), c.), d,) és g.) pontban meghatározott szállítási feladat.
7.§ A 6. §.-ban nem kötelező faladatként jelölt szállítási feladatok az alábbiak szerint
hajthatók végre:
(1) A nem kötelező szállítási feladatot a falugondnok csak képviselő-testület, vagy polgármester által kapott felhatalmazás lapján teljesítheti.
(2) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni:
- az igénylő egészségügyi állapotát,
- a kezelés jellegét ( szükséges, ajánlott, vagy rehabilitációs jellegű stb.)
- az igénylő családja és szociális helyzetét,
Az egészségügyi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során
szükség szerint ki kell kérni a háziorvos véleményét, illetve ha szükséges környezettanulmányt kell készíteni. ( E feladatot a polgármesteri hivatal végzi)
(3) A szállítási szolgáltatás történhet:
- térítésmentesen, illetve
- térítési díj megállapításával,
(4) A nem kötelező feladatoknál a szállítás térítés köteles, a kötelező feladatok esetén
térítésmentes.
8.§.(1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát:
- az önkormányzat és a lakosság, valamint
- az önkormányzat intézményei és a lakosság között.
A kapcsolattartás önkormányzat vonatkozásában a polgármester konkrét feladatokat
határoz meg.
A falugondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező , önkormányzatot, vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat egyéb információkat
haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé.
(2) A kapcsolattartási feladat ellátása és a lakossággal való kapcsolattartás során tilos
parlamenti, önkormányzati választások idejében kampányt végezni.

III.
9.§. A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat
kell ellátnia.
A többi kötelező feladatot úgy kell ellátni, hogy az -az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.
Az egyéb – nem kötelező – szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha az a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.
10.§. A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi, míg a többi feladat
esetében, amennyiben rangsorolni kell a polgármester dönt.
IV.
11.§.(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok – a szolgálat
rendelkezésére álló gépjármű segítségével – látja el.
A falugondnok a feladatait a munkaköri leírásban foglaltaknak, valamint a polgármester
utasításának megfelelően kell ellátnia.
(2) A feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti
időben köteles ellátni. A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend
szerint kell megállapítani.
(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes
távolmaradása esetén helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza
meg.
12.§.(1) A térítési díj mértékét az önkormányzat mindenkori költségvetési rendelet határozza
meg..
(2) A térítési díjat minden szállítási feladat elvégzése esetén készpénzben kell megfizetni
A szolgáltatás alapja a szállítás során kiállított és igazolt menetlevél.
(3) A szolgáltatások igénybevétele esetén a szolgáltatást kérő előleg befizetésre is
kötelezhető.
V.
13.§.A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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