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Tisztelt Képviselő-testület! 

Kapolcs község Önkormányzata által fenntartott Falugondnoki Szolgálatnál  2011. március 17-én a 

Tapolca Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodájának, valamint a Veszprém Megyei 

Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Intézményének képviselője ellenőrzést végzett. A 

szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 

321/2009.(XII.29.) Korm.rendelet alapján a működést engedélyező szerv legalább kétévente ellenőrzi, 

hogy a szociális szolgáltató a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik-e. Az 

ellenőrzésben szakértőként részt vett a módszertani intézmény. Ellenőrzés kiterjedt a személyi, tárgyi 

feltételekre, dokumentációk meglétére. Áttekintették  az 1/2009.(II.16.) önkormányzati rendeletet a 

falugondnoki szolgálatról, valamint a szakmai programot.  

Javasolták a helyi rendelet módosítását, 3. számú melléklet hatályon kívül helyezését, hisz az 

Sztv.115/A.§ (1) bekezdése alapján térítésmentesen kell biztosítani a falugondnoki szolgáltatást,-  a 

népkonyhán történő étkeztetést, családsegítést, közösségi ellátásokat, utcai szociális munkát, 

hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást -. 

A rendelet 13. §-ában foglalt házi segítségnyújtás nem tartozik a falugondnok tevékenységének 

körébe. A falugondnok csak közreműködik a házi segítségnyújtásban, nem lát el klasszikus gondozási 

tevékenységet. Rendelet rendelkezéseit módosítani kell, az 1. számú függelékét hatályon kívül kell 

helyezni. Szakmai programot módosítani kell az 1/2000.(I.7.)SzCsM.rendelet 39.§ (5) bekezdése 

alapján, 2011. január 1-től nem kell megállapodást kötni a falugondnoki szolgáltatás esetén az 

igénybevételre, vezetni kell a rendelet 8. számú melléklete szerinti tevékenységnaplót.  

Működési engedély kiadója 4/1067-7/2011. számú végzésében kötelezte a fenntartót az alábbi 

intézkedések megtételére: 

- Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2009.(II.16.)önkormányzati rendelet 

módosítása 

- tevékenységnapló vezetése 

- falugondnok részére munkáltató igazolvány kiadása 

- szakmai program jogszabályban foglaltaknak megfelelő átdolgozása 

- országos nyilvántartásba jelentés 

 

Hiányosságok pótlására meghatározott határidő: 2011. július 31. 

 

Sajnos a fenti hiányosságok pótlása teljes mértékben nem történt meg. A rendelet, szakmai program 

átdolgozása elmaradt, a tevékenység napló vezetése ettől az évtől biztosított, a falugondnok 

munkáltatói igazolvánnyal rendelkezik, félévente jelentjük az adatokat az országos nyilvántartásba, I. 

félévről július 15-ig, II. félévről január 15-ig.  

 

Fentiek alapján javaslom a rendelet tervezet megvitatását és  elfogadását. 

 

Kapolcs, 2012. október 30. 

 

         Márvány Gyuláné 

         polgármester 



Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete  
……/2012.(…….) önkormányzati rendelete  

a falugondnoki szolgálatról  
szóló 1/2009.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 18.§ (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 60.§ (2) bekezdésében   kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény  32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

1. § 

A falugondnoki szolgálatról szóló 1/2009.(II.16.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

Házi segítségnyújtásban való közreműködés 

a) étkeztetésben 

b) házi segítségnyújtásban 

c) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában 

d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,így 
da)  a háziorvosi rendelésre szállítás 
db) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás 
dc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása 
e) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása 
 

2. § 

 Hatályát veszti  a rendelet  8.§ (3) bekezdése, a  3 melléklete, 1 függeléke.  

 

3. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba, és a kihirdetést követő második napon  
hatályát veszti.  

 

Kapolcs, 2012. október 30. 

 

                 Márvány Gyuláné      Takács Lászlóné  
polgármester         körjegyző  
 
Kihirdetve: 2012. …………... 
 
 
Takács Lászlóné  
körjegyző 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

a falugondnoki szolgálatról szóló 1/2009.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Tv. alapján) 

 
Társadalmi hatások  
 
A rendelet módosításával, a  falugondnokiszolgáltatás térítésmentes bevezetésével minden lakos 
számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosít.   
 
Gazdasági, költségvetési hatások  
 
Bevétel kiesést nem jelent,  a térítésmentesség, hisz a szolgáltatást igénybe vevők nem fizettek 
térítési díjat.  
 
Környezeti hatások  
 
Nem releváns.  
 
Egészségügyi követelmények  
 
A  falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai közül 
kiemelendő az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így a háziorvosi rendelésre 
szállítás, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, valamint a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati 
segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 
A rendelet módosításával csökken a falugondnok adminisztratív terhe mivel nem kell az 
egyszerűsített előgondozási adatlapot vezetni, a pénzügyi főelőadónak pedig a térítési díjak 
beszedésével foglalkozni.  
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei  
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000.(I.07.) SZCSM. rendelet rendeletben előírtak megsértése, az ellenőrzés során feltárt 
hiányosságok kijavításának elmaradása  a működési engedély visszavonását eredményezheti.   
 
Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak.  
 
Kapolcs, 2012. október 30. 
 
          Takács Lászlóné 
       körjegyző 


