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Ú2o2o. (x'8.) ónkományzati rcndél€l.
A Lnyagondnoki s2Ólgáltalfu ról

Frbeák Xözséq Önkormányzatának Képvisolötestú ete az Aaptóryény 32' cikk (2)
b€kezdésében biaÓsilolt íeladatkÖrébe. eljárya' a Magya@rszág helyi
ónkománr2atakól szóló 201 1 . év clxxxlx' töfuény 13's 8', 8/a. ponljaibán 

' 
valaminl a

*ociális igazqatásról és szociális ellátásokró szóó 1993' évi ll. töfuény 60' s (4)
békezdésében kapot Í€lhata mazás alapján a következókét rendeliel:

l. féjez.t
A rcndelot cóUa' hatálya

1' s A íende et élia' hogy a falugond.ok szolgállalás szbályozolt keretek közót:
' a2 a la pvetó szÜ kség lele k k ele! ltésél seg iló szo lgá]tatáso khoz 

' 
kózszol! á ralás h oz'

valam]nt egyes alápszolgáltatá$khoz Vaió hozájutásl biztosilsa.
_azegyéni' kózÓsségisz ntÜ szokség lelek te lje s itésél s€ g ilse,
_a helyi társadalmi és civilsáérál erósilse a iobb ól€lminósé! elérése érdekében'

2.5 (i ) A rendelet hat ilya kiteled F(jdeák község közigazg atá si le.Ú leté n óló. bejelenteft
la kóhe l]ye vagy la rtózkodá si h éllyel rendelkezó]

a) nagyár á lámpolgárokla'
b) bevándorol|akra és etelepedéüokre'

d) a magyarhalóság á]tál meneküllkénl elismerl személyekíe
(2) A rcidelel hatálya kile,ed a subád mozgás és tarlózkodás ]ogáVa Íendekezó
szomélyek beutázásáól és lánÓzkodásáról szóló öfuény (a továb6]akban: szmtv)
szen1l a s7áb.d mozoás es lárloza@ás p!ával .ondellezo s/eÍély.6' ahennyloeí ai
eliálás igé.yésének idÓponliában az szmfu'_bon meghatábzotlak szennl a szabad
mozgás és a há.om hónapol meqhaladÓ laílózkodás iogát Fóldeák közséq terÜlstén
gyákorcl]a, és a polgá.ok személyi ádatainak és lakclmének nylvánlánásáról szó]ó
lorueny s/e1nr Eolderl lo2seqbpr ietetenlen taMhclyet relde[e2F

ll. fojezét
A renyegondnoki szolgáh.rás kérelében ollátandó feladetok' e *öaétl.n,

személyes szolgáltal& alápféladat i

3. s A lanyagondnok szoloállatás ké.elében elláiandó álapel á!:si íeládatokl
.) élkeáelésben való közreműkÓdés
b) há. segitségnyújlásbán valo Ntjz@maikÓdés'
c) a közósségiés szociáis níomá.ók szolgáltátásában Való kózremÚködés,
d} a2 egeszséguíy]é11átashc7 vaió nozáj!tás b]áositása'
e) az óvodáskonj skoláskoÍú gyemekek szállit'sa

Étkezterésben való kózremúködés

4' s Az etkezletésben vaó kózremúkÜdés során á lányagÓndnoki szolgéltatás igény
szennl bizlositja az élel házhoz szálilásal vagy a2 ellálotl élkezési helyrc, i|lelve onnan



A házi 5egitsóEnyúitfuben való kózrcmúkijdés

5.5 A házi sogitségnyú]tásbán való kózemÚkÓdés solán a tanyagondnoki szo gáltatás

á)a háziqondozó e látotlhoz váló sállilását, és/vágy
b) á házi gondozó munká]ába lanozó - nem sakmái jellegú alább fel$fult feladalokál:
ba) fÚtés elókészltós (Íaváqás. iá behoÍdás)
bb) szennyes ósszegyú]tése és mosodába g'llilása'
bc) bevásál ás' lakarilás'
bd) gyógyszer k vá tás'
be) oryos akásÉ hívása'
b0 hivála|os úoyek in|ézése

A közfuségi & lzociális infomációk szolgáh.l&ban való kózr€núkijdés

6. s A közösségi és szociális iníomációk szolgállatág'baí váló köz.emúkodés soén a
ldnyagond.ol 

' 
vd9álátalás ké€le-.F lajéroáalasl }újl

a) á czoc'ális és gyenelvedelm löfrényber meqnálá'ozod *emélyei gondoslodarl
nyújtó e látásokkal és szolqá lalásokkal, Valámnt az egészsagüg'i ellálássál

b) á helyben igénybe veheló pénzbeli és le.mészstbeni ellátások, illetve a személyes
gondoskodásl nyújló aap' és szakéllálások köréól. feltéleleirólés az igénybo vá;Iel
kap€olatos eljálási kérdésokról'

Az e9&aé9ü9yi ollátfuhoz v.ló hozájutá5 biztGitásá

7.s (í) Az egé szség ügyi e látás hÓz való hozzájutás biáositása során a lanyagondnok

e) a be|éqek házioryosi .endelöbe' lletvé egyéb egészségogyi intézménybe szállíiása,
Ínely áz érin|ett szemé]y lelepülésftj intézrnényq' illetvg onnan lakóhelyré szállitásál

b) a gyógysze iváltás és a gyogyászti segédeszkózökhÓz va ó hozá]Utás biztosílása'
(2) Asálilás során ígye]embe kellv6nni
á) az iqény]ó egészségiállapotát.
b) a keze és jelegél (szokséges' ajánlolt' réhabiltációs jelleg s|b')'
c)az igényló és család]á szociáiis he]yzelét'
(3) Az egészségiállapot, á kezelésje le!e, valaíninl a szcÉlis helyzel mégílé éss során
szúkség szennl k kel kémia háziofoos' a házigondozó Véeményét.

8. s (í) A qvjgysz€*ryalla9 és á gyóglavall sp96oesu \özo{tö/ vdlo hozaluEs
biaosrÉsa d Évolulo szeme'y s1arárd a 9yÓgy52el l'vallásaE d gyogyáizdl
seqédeszkÖz beszézésével, i letve azok hááoeállításáVal tórténik
(2) A gyó!ysz€rkivállás történhét:
.) a vény átádásávála lanyagondnoknak' ilelve
b) az oNosi rendelés álkálnáva az oNosnál hagyotl vények alap]án'
(3) A lányágondnok az átv€tl i letve ósszegyÚjlöd vényeket hg|i egy al|ébmfiá kiváltia
méid a gvógyszeeLp|' 

'||etve 
a beve?pfi gyogyas2al regédeszho2ohel a2 eldloü.

száfráÍa házhoz szálll\a'



A2 óvo.l&korú, iskol&korú gyemekék szállÍlá3a

9' s (l) A lanyagondnoki volgáltatás éllálja az óVodáskoú gyermekék nevelés
intézménybe, válamint az ntézményból a t€lepÜ ésre tórténó szá liiásál
(2) A lany€gondnoki 9olgáltaiis elláljá továbbá az óvodáskoú' valaminl az állaános
iskoláskorú gyemekek alkálmanként szállÍtását (szinház, veBenyék. stb).

lll'íoj.zsl
A lanyágondnoki 3zolgállatá! keréíób.n.llálándó

közv.tlén'.zemélyés *olgáltalás kiog]fuzi!ó íel.d.í.i

to' s A tanyagondnoki szolgállatás keretébón ellálandó kÓzetlen. szemé]yés szolgáltalás

a) a közösségi, múvglódég' spo.t és szabad dós levék6ny5égek szeryezéso' se!ilése
b)a2 egyénihivalalos Ülyek ntézósének segíté*, lákossági igényék továbbít]is;'
c) krzremÚkdés az egyéb alápszolgállalásokhoz való hozáféEabén.
d) az egyéni lakossági szolgáltatá$k' iletve áz alapfe|adalokban meghatáozottakon
klvÚl egyéb álápselgá tataek bizositásában való kÓzremúkódés'

A *özó33égi' múwlódá.i' é6 .abedidó. l6vékeny5ég.k 32.ívéÉso, 3.gité3e

11' s ('t) A lanyagondnok Íe adata az ónkományza|i €ndeaények _ közösségi,
mÚVelódés spon ós szabadidós tevék6nységek _ szefoezég'ben' lebonyo Í|ásában való
.észvélel' A szefuézésben, lebo.yolilásban váló részvéle konkrél 

'eladala 
t á

polgámesle' vagy a képvqeleslülel \l'elóll lágja tály'ljsar á{ .egíe d@r kellelláhi
(2) Fe]ádatai lóleben qondoskodl[:
a) hslyi egyésÚlelek lágjainak nyugdijasok szállitásálÓl
b) a.endezvényekkel kapcso]atos beszeuésekrrl' helyszín biaosílásáról'
be.endézések helysz'nr€ szállíiásá.ól'

Az .gyéni hivatalo' ügyek inúézésón.k logitée, lakolgági igények továbbítá.a

12. s (1) A tanyagondnoki 9o gállalás íeladala á lakosság igények továbbilása az
fukoTánvzl íe|e vá|á-'.| s€glsegel rvql,á.l á hváldlos Ugyo} l1lélesében' lgy a2
onloná4yzalho7 benyj]bÍl helelme.l6l kdpLsolálbá. a lulonbo7ö €llálá:oh
igényléséhez yÜkséges i.atok beszezésében '
(2] A ldlvJgonono| röle|es a lakossagol et rróp'oberá'al dz t9y6s lot EgeszséqJgy
és s/ocEls lnlezneny ve7elqe' llelve á Ko7ös Örlomaniáli rvara szoira]is
Ugylllezo|e lelé lovaob'lall' valaa'rt az orkomarrzál l.le2l6deser a lálossággd
meg'smerlerl e kör@. a vsszdFlzése<él glluhdlnl a7 éF.Eneahez' leladálélláü:d
soÍán rendszeres kapcsolatbanván a lakossággal, jelzéseiket. kérdése ket heghal oat]a'

Xözr.működás e2.gyéb alep*olgált.tásokhoz való hozáféésben

'l3' s (1}A lá1yagÓndno\ l.'aoála a szocE'lsdlaps7o19állá!dsoa' vala.lrlá 9yelme!olell
5zolgálál i9énybeveIelél-e2 .yujloh 5eoilseg' á2 ez6n lnrezmenrélle|' sza|\erbe.el\1eI
való Íolyahalos kapcsolatlartás. ioénv esetén a vakembeÉk szállítása



lv' í.jéz.t
A renyagondnoki 3zoloáh.tá. kerctéb.n ellátandó,d óntomány4ll íél.darokár 3.9ító| kös.télt .zolgáhar&ok

l4' s {1 ) A taiyagondnoki szÓlgállalás keÉlébon el átandó _ áz ijnkomán}zati íeladatokat
segiló _ kózvetet szolgáhatások:
.) az élelszálhlás onkománvzal nlézménvbé'
b) d2 Önkonánv2ali inloná-@\ ho2veIilé;é a bkosság éverc
c) a iany€gondnoki szolgáltatás mÚkódtétésével kapcsolatos teendók el átása

í2)-L (1) !ekddésb€n meghatáozolt kijzveteí szolgállatások a szoloá|tátásnyújlás
leqíeliebb 50 %_át tehetik k.

42 étol.állítfu ón*Ómány.ati inté.mónÉe

15' 5 Az e]olszálhtás örhoTályzáli 'rlelménvbe az Lgyerlléd EgeslseqJgy' és
szocláhs hlézmény vozeló]e Ulas ása.laqán'

A2 önkományzati iníomációk közvetílBé a lako..ág Észóre'

16. s A Ervágononoll r7o'gállálas a la.osság EsléF l,áEkraalasl nyLll lu'onósen:
a) az onlományzal áhalszéfrezen pbqramolo
b)á lépv seló_leslu et Ulésénér dopon!áró]
c)á lalosságol énnló e9 yéb lnÍormációlrÖl

V. fejozot
A t nyagondnoki szolgált€lás kercráb.n éllát ndó'

€gÉb eolgáliat&i íeladltok

17. s (1) A tany€gondnok ál|al ellálandó égyéb volgáltatási íeladatok kÖzó az aábbi

á) személyszállitási Íeladálok.
..) rappal' el álásl .yújlo vocE ls 

'nlézmé1yb€ loneros&lilas.
ab)orkomJn%l lletve eqyéb leepue5'ende/vé.yte slál'lás'
b) ollotmanv7át teladJlho7 Ládo7o egyeb sál'lasl Íelddalol
c) egyéb, nem Íész etézotl' szolgáltat js ]él|eoÜ Íeladatok

A tanyágondnoki !.ol9ál.r
önkomány:ali í.l.dathoz rarlozó sállíÉ.i fél.dat i

í8. s A lanyagondnok s7ogall.lds al o1kom.ryzaL leadáthoz tJíofu pgyéb s2állltási
ÍelJdalá' lozoh ellá|á á hey e áráshoz szühseges s7állilá! 

' 
a.uoeszezesi'reuoaro'al

Egyéb 6zol9áltat]is jellegű f.ladatok

19' s A tanyagondnokiszo gállalás elátja az egyéb, a 3_l9' s'ba nem |arlozó feiadalokat,
ha az nem ellenlétés e Éndelet 1. s_ában m€ghatáozott éllal'



vl' Féjezet
Eliálfui r€nd.lkózésok

Atányagondnoki.zolgáÍar& igénÉevélolón.k módja

20. s (í) A láryagononoti vo|qá|lalas .éFteber íyúiloí €llala9l qényb.!élele ilánli
e]iárás az Uoíé lé.elméÉ lndL]
(2) A ke'élmel J unyalo.dnrtral lell bervú]tdnl rasbá1 vaqy szooan A szóbe i
lerel6mrdl Íe Foyzésl kell leszllonl
(3) A tánvágonoro| leve{enyséqel a r7ociál_ es nyu9d']poilluéí le elor Í'n5á.. álal
megl'áláro7ot' á szonál's Agdzan Poülon aózélen léveleny*onáploban lel vezelrl
ahol a 'szo gáltat'st igénybevevók ábnása' oszlop Vozélése nem krbbzó'
(4) A tányagondnoki 9o gáltalás igénybévétele térítésmentes' ingyenes'

A tanyagondnoli 3zolgáltatás ellálfua

2!' 9 (l) A tanyágondnokiszo gállalás keretébon ellálandó feladalokat a tanyagondnok '
a szolgéla1 Mdelkézésre ál Ó gépjámü segicégével lália e A tanyagondnoi Íáadalal á
munlakon l€ tasabá. á Tdnyaqo.daorl szoqá]al szelez;i e5 lMilodésl
szdbalPátábán' á szlhal pos€mbá.' e lendeleiben' valanrl á vÓ1ahozo eqyeb
jogszabályokban foglaltak íg'€lembe vételével kell el átnia
(2) Atanyagondnok a l€ladalokat á monkakór lei.ásában és a Íanyagondnok szolgálat
szeNezen e5 Mu.rdós szabá'r2álábal neqháléozoll rLnaaÉnd szeinl oóben
löleles e lálnl
(3) A ldnyáqondmk| *olgálldtdst á la.vágotnol q2aoadsagá' belégleqe' egyéb
lofoenyes lávomJrádjsa ésoléber 'q biáosilan .pl Á hevefi.slles tenolél kJlo1
m€oállapodás taía máza

záró rend€lftézé3

22. 5 E.endelet a kihirde|ést kóVeló napon lép hátályba'

Jo9hamoniáció. áradók

E rendelel a besó piaci szolgállatásokrcl szólÓ 2oo6í23lEK (2006'
euÍóoal par|áne1l es lala.s' i.ányelvb:J1 loolalalna\ való.egfe e'esl
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