
MEKÉNYES KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1/2020. (I. 17.) , 10/2019. (XI. 26.), 4/2010. (XI. 02.), 8/2006. (V. 22.) és 2/2006. (II. 01.) 

rendeleteivel módosított 

 

5/2000.(V.06.) rendelete 

 

A falugondnoki szolgálatról 

 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 

 

 

Mekényes Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló – 

módosított 1990. évi LXV. tv.-ben kapott felhatalmazás, valamint a Szociális igazgatásról és 

szociális ellátásról szóló módosított 1993. évi III. tv. 59.§. (2) bekezdése értelmében a 

falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a 

falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat is 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, az alapvető szükségletek kielégítését 

segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése. 

- a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá, hogy 

- a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya a község közigazgatási területén: 

- életvitelszerűen tartózkodó személyekre, 

- működő egyes meghatározott tevékenységet végző termelőkre és szolgálatokra terjed ki. 

 

II. 

 

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok: 

 

3. §     

 

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok: 

- házi segítségnyújtásban való közreműködés, 

 

 

 



4. §    

 

(1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja a 

gondozott részére gyógyszer kiváltását, bevásárlást. 

 

(2) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes. 

 

5. § 

 

A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok 

tartoznak: 

- személyszállítási feladatok, 

- önkormányzati feladatokhoz tartozó egyéb szállítási feladatok, 

- önkormányzati rendezvények szervezésével. lebonyolításával kapcsolatos feladatok, 

- egyéb nem részletezett feladatok. 

 

Személyszállítási feladatok: 

 

6.§     

 

A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja: 

 

a) óvodások nevelési intézménybe való szállítását, 

b) betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítását, hétvégi 

ügyeletre szállítás, 

c) munkanélküliek Munkaügyi Központba történő szállítása, 

d) kórházi látogatás céljából történő szállítás 

e) családi eseményekre történő szállítás 

f) önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítás. 

 

Óvodások szállítása: 

 

7.§     

 

(1) Az óvodások szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani az önkormányzat 

közigazgatási területén lakó gyermekek (2) bekezdésben meghatározott intézménybe, 

illetve onnan vissza a közigazgatási területre történő szállítását. 

 

(2) Az óvodai nevelést ellátó intézmény neve és székhelye: 

     Napközi Otthonos Óvoda 7342 Mágocs, Templom tér 2. 

 

(2) A falugondnoki szolgálat egyéb a (2) bekezdésben megjelölt oktatási intézménybe történő 

rendszeres szállítási feladat egyedi képviselő-testületi határozat alapján végezhet. 

 

Betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítása: 
 

8. §      

 

(1) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézménybe szállítása az 

érintett személy településéről intézményig, illetve annak lakóhelyre szállítását jelenti. 



 

(2) A szállítási feladatot a falugondnok csak a polgármester engedélye alapján teljesítheti. 

 

(3) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni: 

a) igénylő egészségi állapotát, 

b) kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellege ) 

c) igénylő és családja szociális helyzetét, 

 

(4) A szállítási szolgáltatás történhet: 

- térítés mentesen, illetve, 

- térítési díj megállapításával, 

 

(5) A térítési díj megállapítása nem indokolt akkor, ha: 

- az igénylő anyagi és szociális helyzete alapján az önkormányzat szociális ellátásáról szóló 

rendeletében megfogalmazott átmeneti segélyre is jogosult lenne. 

 

(6) Az (5) bekezdésben kívüli esetekben a szállítási szolgáltatásért térítési díjat kell 

megállapítani. 

 

Munkanélküliek szállítása: 

 

9. §  

 

(1) A munkanélküliek Munkaügyi Központba történő szállítása a kapcsolattartásra kötelezett 

munkanélküli személyek szállítási feladatát jelenti a Munkaügyi Központ kirendeltségére 

vagy kiszállási helyre, illetve onnan vissza a településre. 

 

(2) A szállításért térítési díjat kell fizetni. 

 

(3) Kivételes esetben lehetőség van a térítési díj fizetése alóli felmentésre. Erre vonatkozó 

igényt kérelem esetén külön jelezni kell. 

 

(4) A feladat ellátása nem kötelező. 

 

Kórházi, szociális otthoni látogatás, családi eseményeken való részvétel, 

illetve nagybevásárlás céljára személyszállítás: 

 

10. §      

 

(1) Az igénylők: 

a) kórházi, szociális otthoni stb. látogatás céljára, 

b) családi eseményekre 

c) nagybevásárlás céljára 

történő szállítása a településről, valamint onnan vissza. 

 

(2) A szállításért minden esetben térítési díjat kell fizetni. 

 

(3) A szolgáltatás általában csak egyszerre egy intézményt vagy szállítási helyet érintő több – 

legalább 4 fő – igény esetén nyújtható, egyedi igények csak kivételes esetben 

teljesíthetőek. 



 

(4) A falugondnoki szolgálat számra a feladat nem kötelezően teljesítendő. 

 

Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás 

 

11. §      

 

(1) Az önkormányzati illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az önkormányzat által 

olyan közzé tett és meghirdetett rendezvényre vonatkozó közigazgatási területet érintő 

szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat 

falugondnoki szolgálat keretében való megoldást is. 

 

A személyszállítás történhet: 

- meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre, és / vagy 

- rendezvényről meghatározott településrészre, 

 

(2) A szállítás térítésmentes, alanyi jogon jár. 

 

(3) A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a 

falugondnoki szolgálat számára kötelező feladat. 

 

A lakossági igények kielégítését célzó mezőgazdasági 

tevékenységhez kapcsolódó feladatok: 

 

12. §      

 

(1) Az önkormányzat által meghirdetett, lakosság igényei kielégítését célzó, mezőgazdasági 

tevékenységhez kapcsolódó falugondnoki szolgáltatások: 

 

- egyes mezőgazdasági termékek beszerzésében, 

- egyes mezőgazdasági termékek termeltetésében, 

- egyes mezőgazdasági termékek felvásárlásában való közreműködés, 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat az önkormányzat – falugondnoki 

szolgálat közreműködésével – lakossági közzétételét követően teljesíti. 

 

(3) A szolgáltatást csak magánszemélyek vehetik igénybe, de ők alanyi jogon. Az 

önkormányzat meghirdetett szolgáltatás tekintetében mennyiségbeni vagy értékbeni 

korlátokat adhat. 

 

(4) A meghirdetett szolgáltatás lehet: 

 

- ingyenes, vagy 

- térítési díjas 

 

(5) Amennyiben, a szolgáltatás térítési díjas, a fizetendő díj mértékét a szolgáltatás 

közzétételekor ismertetni kell. 

 

(6) A falugondnoki szolgálat számára a feladat ellátása kötelező, amennyiben a tevékenység 

megfelel az (1) – (3) bekezdésben foglaltaknak. 



 

Önkormányzati rendezvények, összejövetelek 

szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok: 

 

13. §      

 

(1) A falugondnoki szolgálat feladata önkormányzati rendezvények szervezésében, 

lebonyolításában való részvétel. 

A szervezésben. lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester, 

képviselőtestület tagjai irányításának megfelelően kell ellátni. 

 

(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között: 

a) képviselő-testületi ülés, 

b) közmeghallgatás, 

c) falugyűlés, 

d) egyéb lakossági fórum, 

e) önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények, 

- falunap, 

- gyereknap 

- idősek napja stb. 

 

(3) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli szolgáltatás. 

 

Kapcsolattartási feladat 

 

14. § 

 

(1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát: 

 

- az önkormányzat és a lakosság, valamint 

- az önkormányzat intézménye és a lakosság között. 

A falugondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot vagy intézményét 

(Teleház) érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat egyén információkat haladéktalanul 

továbbítani az illetékes vezető fel. 

 

(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált 

feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelező. 

 

(3) A feladatellátásért a falugondnoki szolgálatnak térítés nem jár. 

 

III. 

 

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere: 

 
115. §      

 

(1) A falugondnoki szolgáltatásba tartozó azon feladatokat, amelyeket rendszeresen    kell 

 ellátni a falugondnok önkéntesen a szakmai programban  és munkaköri leírásban 

 foglaltak szerint köteles eljárni. 
 

1 Módosította a 4/2010. (XI. 02.) rendelet (Hatályos: 2010. november 2-től) 



 

(2) Az alkalmankénti igénybevételre vonatkozó kérelmet a polgármesterhez  kell benyújtani. 

 A polgármester a kérelem engedélyezésével egyidejűleg utasítja a falugondnokot a 

 feladat ellátására. 

 

(3) Az ellátással kapcsolatosan felmerülő kérdésekkel, panasszal a polgármesterhez lehet 

 fordulni. A polgármester 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 

 kivizsgálásának eredményéről. 
 

 
216. §      

 

Hatályon kívül helyezve. 

 

A falugondnoki szolgálat ellátása: 

 

17. §      

 

(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok – a szolgálat 

rendelkezésére álló gépjármű segítségével – látja el. 

A falugondnoknak a feladatait a munkaköri leírásban, valamint a polgármester 

utasításának megfelelően kell ellátni. 

 

(2) Munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani. 

 
3(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége egyéb törvényes 

 távolmaradása esetén helyettesíteni kell. 

 A helyettesítést külön megállapodás alapján az alsómocsoládi falugondnoki szolgálattal 

 kell megoldani. 

 

Egyes ellátásokért fizetendő térítési díj: 

 

18. § 

 
4 5(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. 

 
6(2) Hatályon kívül helyezve.7 

 
8 9(3) Zomba-Paradicsompuszta Speciális Szakiskolába járó tanulók egyszeri útiköltsége oda 

és visszaút figyelembevételével 2.000.- Ft. 

 

 
2 Módosította a 4/2010. (XI. 02.) rendelet (Hatályos: 2010. november 2-től) 
3 Módosította a 4/2010. (XI. 02.) rendelet (Hatályos: 2010. november 2-től) 
4 Módosította a 4/2010. (XI. 02.) rendelet (Hatályos: 2010. november 2-től) 
5 Módosította az 1/2020. (I. 17.) önkormányzati rendelet 1.§  (Hatályos: 2020. február 1-től) 
6 Módosította a 2/2006. (II. 01.) rendelet (Hatályos: 2006. február 1-től) 
7 Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet             (Hatályos: 2019. december 1-től)  
8 Módosította a 8/2006. (V. 22.) rendelet (Hatályos: 2006. május 22-től) 
9 Módosította az 1/2020. (I. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (Hatályos: 2020. február 1-től) 



10(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. 

 
11(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.  

 

19. § 12 

 

(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. 

 

20. §      

 

A falugondnoki szolgálat általa beszedett díjakkal hetente köteles a polgármesteri hivatal 

pénztárába elszámolni. 

Az elszámolás a kiállított számlák alapján történik, de a mentlevelekkel történő, ellenőrzési 

célú egyeztetést követően. 

 

IV. 

 

Vegyes és zárórendelkezés: 

 

21. §      

 

Jelen rendelet 2000. május 15-től érvényes, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Mekényes, 2000. május 05. 

 

 

 

        Major Ottó sk.                                                                                       Uti Ferencné sk. 

         polgármester                                                                                                 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 
10 Módosította (kiegészítette) az 1/2020. (I. 17.) önkormányzati rendelet 1.§   (Hatályos: 2020. február 1-től) 
11 Módosította (kiegészítette) az 1/2020. (I. 17.) önkormányzati rendelet 1.§  (Hatályos: 2020. február 1-től) 
12 Módosította az 1/2020. (I. 17.) önkormányzati rendelet 1.§   (Hatályos: 2020. február 1-től) 



 

Z á r a d ék : 

 

 

A rendelet kihirdetve. 

Mekényes, 2000. máj 06. 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. november 19. 

 

 

  Uti Ferencné sk.  

      jegyző 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. december 1. 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. január 20. 

 

 

dr. Morvay Klaudia sk.  

jegyző 

 


