
Mekényes Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

1/2020. (I. 17.)  

önkormányzati rendelete  

 

A falugondnoki szolgálatról szóló 5/2000/V.06./ 

rendelet módosításáról 

 

Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásáról szóló 1993 évi III. törvény az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint  a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §  (4) 

bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a falugondnoki szolgálatról szóló 5/2000. (V.06.)  

önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

 

1.§ 

 

Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló 

5/2000. (V.06.)  önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör. ) 18. § - a az alábbiak szerint 

módosul és a (4) –(5)  bekezdéssel egészül ki.  

 

 

(1) A falugondnoki szolgálat alapellátási körébe tartozó szolgáltatásért térítési díjat fizetni 

nem kell. Az alapellátás körébe nem tartozó szolgáltatás térítési díja 50 Ft/km, kivéve 

egészségügyi ellátás esetén, ami 40 Ft/km, személyszállítás (taxi) esetén 110 Ft/km. 

 

(2) Hatályon kívül helyezve. 

 

(3) Zomba -Paradicsompuszta Speciális Szakiskolába járó tanulók egyszeri útiköltsége oda 

és visszaút figyelembevételével 2.000.- Ft. 

 

(4) A Mekényestől 30 kilométeres távolságon belüli, a gyermek számára kijelölt köznevelési 

intézménybe járó tanulók havi útiköltsége 12 000. Ft. amelyet havonta, a tárgyhót követő 

hónap 15 napjáig kell megfizetni. 

 

(5) Méltányossági kérelem alapján a polgármester ingyenes használatot engedélyezhet 

határozott vagy határozatlan időre az alapellátás körébe nem tartozó szolgáltatások esetén az 

(1) valamint a (3)-(4) bekezdésben szabályozott esetekben. A méltányossági jogkörben hozott 

döntés ellen a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet 

fellebbezést benyújtani.  

2. § 

Az Ör.  19. § - a az alábbiak szerint módosul: 

 

19. §      

 

(1) A 18.§ (1) és (3) bekezdés szerinti esetekben térítési díjat készpénzben kell megfizetni a 

szolgáltatás igénybevételekor. A fizetendő összegről a falugondnok helyben számlát állít ki. 

 



(2) A 18. § (4) bekezdés szerinti esetekben a térítési díjat havonta, a tárgyhót követő hónap 15 

napjáig kell megfizetni. A számla kiállításáról az Önkormányzat a Mágocsi Közös 

Önkormányzati Hivatalon keresztül gondoskodik. 

 

3.§ 

 

A rendelet többi része változatlanul hatályos. 

 

4.§ 

 

Jelen rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba. 

 

 

Mekényes, 2020. január 7. 

 

 

   

 

 

                             Schild Róbert sk.                                           dr. Morvay Klaudia sk. 

                               polgármester                                                             jegyző 

 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendelet kihirdetve. 

Mekényes, 2020. január 17. 

 

 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 

 


