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Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról
Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) és g)
pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 6. §
ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §ában, a 32. § (3)
bekezdésében, a 45.§ (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében és a 92. §
(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. §ában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I.

Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya
1. § (1)
A rendelet hatálya kiterjed Pénzesgyőr községben lakóhellyel rendelkező és
életvitelszerűen Pénzesgyőr községben élő magyar állampolgárokra, hontalanokra, bevándorlási,
letelepedési engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóság által menekültként elismert
személyekre és ezen személyek gyermekeire.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4.
§ (1) és (3) bekezdésében meghatározott személyekre.
2. Eljárási rendelkezések
2. § A szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság megállapítására az Szt.,
valamint a Gyvt. rendelkezéseit e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
3.§
(1) Az ápolási ellátás, a temetési ellátás valamint a gyermek születése szerinti
települési támogatások megállapításával, megszüntetésével, a jogosulatlan és
rosszhiszeműen felvett támogatások visszafizetésre kötelezéssel és a visszafizetésre
kötelezés csökkentésével, elengedésével, vagy annak részletekben történő
engedélyezésével, valamint a köztemetésekkel kapcsolatos eljárásokban a Képviselő
testület átruházza hatáskörét a polgármesterre.
(2) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása a Képviselő
testület hatáskörébe tartozik.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmek közül
a) az étkeztetéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása, a szolgáltatás
megszüntetése a polgármester hatáskörébe tartozik;
b) a házi segítségnyújtással kapcsolatos kérelmek elbírálása a Zirci
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjének hatáskörébe tartozik.
(4) Az (1) – (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott
kérelmeket a Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban:
Hivatal), formanyomtatványon kell benyújtani. Eljárás hivatalból is indítható.
(5) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgáltatás iránti kérelmet az
intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
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4.§
(1) A 3. § (1)(3) bekezdések iránti kérelmekhez csatolni kell a mindenkor
hatályos törvényben és kormányrendeletben előírt bizonyítékokat és vagyonnyilatkozatot.
(2) Munkaviszonyban állók a munkáltató által kiállított kereseti igazolást,
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, árvaellátásban, gyermekgondozási díjban,
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, munkanélküli
járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresésisegélyben, álláskeresést ösztönző
juttatásban, családi pótlékban, tartásdíjban részesülők a kiutalást bizonyító
feladóvevényt csatolják, és a jogosultságot megállapító határozatot bemutatják.
(3) Vállalkozók a kérelem benyújtását megelőző évi jövedelmükre vonatkozóan az
adóhatóság igazolását csatolják, vagy személyes nyilatkozatot mellékelnek.
(4) Egyéb forrásból származó jövedelem esetén – különösen ingatlan, üdülő,
lakás hasznosítása, alkalmi munka – személyes nyilatkozatot kell mellékelni.
(5) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt
vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, továbbá kétség merül fel a
nyilatkozat valódisága tekintetében, a hatáskör gyakorlója megkéri a Nemzeti Adó
és Vámhivatal igazolását.
(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátásokról igazolást nem kell csatolni.
5. § A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal szociális helyzetének feltárásában. A
jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata során az Szt. 10. §ában foglaltakat kell alkalmazni. A
kérelmező és a vele közös háztartásban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális
helyzetét és a rászorultságot egységben kell vizsgálni.
6.§
(1) A rendeletben ápolási ellátást a jogosultság fennállása esetén a kérelem
benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani és a tárgyhónapot követő hónap
ötödik napjáig kell a házipénztárból kifizetni vagy lakossági folyószámlára átutalni.
(2) A rendkívüli települési támogatást a hatáskörrel rendelkező szerv döntését
követő legfeljebb tíz napon belül kell a jogosult részére a házipénztárból kifizetni.
(3) Az ápolási ellátásként megállapított települési támogatás jogosultsági feltételeit
kétévente felül kell vizsgálni.
7.§
Amennyiben az igénylő vagy érintett családtagja az eljárás során valótlan
adatokat állít vagy valótlanul nyilatkozik, illetve a kapott segélyt nem rendeltetésszerűen,
a kérelemben foglaltaknak megfelelően használja fel, a hatáskör gyakorlója a
megállapított támogatást vagy a támogatás pénzbeli értékének visszafizetésére
kötelezheti.
8.§ (1) Nem részesülhet szociális ellátásban, akinek tartási, életjáradéki, vagy öröklési
szerződés alapján az ellátása biztosított, kivéve a személyes gondoskodást biztosító
ellátásokat (étkeztetés), amennyiben az eltartó a biztosított ellátásért 100 %os térítési
díjat fizet.
(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése esetén a Szt. 17. §ban és a
Gyvt. 133. §ában foglaltak szerint kell eljárni.
II. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások
3. A települési támogatás keretében nyújtott ellátások
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9. §
(1) Szociális rászorultság esetén Pénzesgyőr Község Önkormányzata (a
továbbiakban: önkormányzat) e rendeletben meghatározott feltételek szerint
a) rendszeres települési támogatásként
aa) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző
személyek részére ápolási ellátást, valamint
b) rendkívüli települési támogatásként
aa) temetési támogatást, valamint
ab) rendkívüli települési támogatást nyújt,
ac) születési támogatást.
ad) beiskolázási támogatás1
ae) karácsonyi települési támogatása3
(2) A települési támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is
nyújtható.
(3) Természetbeni ellátások különösen:
a) élelmiszer vásárlás biztosítása,
b) tüzelőanyag biztosítása,
c) tankönyv, tanszer költségeinek megtérítése vagy a vásárláshoz történő
hozzájárulás,
d) gyermekintézményi étkezési térítési díj megfizetése,
e) tandíj részben vagy egészben történő átvállalása,
f)
gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz részben vagy egészben történő
kifizetése,
g) közüzemi díjak kifizetése.
4. Rendszeres települési támogatások
10.§
(1) Ápolási ellátás állapítható meg annak a hozzátartozónak [Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 2. pont], aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását
végzi. Az ápolási ellátás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) Az ápolási ellátás annak a hozzátartozónak állapítható meg
a) ha a személy ápolása házi segítség nyújtás keretében nem oldható meg
b) a gondozás más módon nem oldható meg, és
c) az ápoló munkaviszonnyal rendelkezik és hozzátartozójának ápolása miatt fizetés
nélküli szabadságot vesz igénybe munkáltatójától, vagy emiatt szüntette meg
munkaviszonyát, és
d) gondozó keresőtevékenységet nem folytathat, és
e) kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %át, egyedülálló esetén 200 %át nem haladja meg.
(3) Az ápolási ellátás összege az éves központi költségvetésben meghatározott
alapösszeg 80 %a.
(4) Az ellátás megállapításához kérelmezőnek be kell nyújtania az Szt. 10.§a szerinti
jövedelemigazolást és a háziorvos igazolását a tartós betegség fennállásáról.
11.§
(1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteggyógyintézeti, valamint
nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,
b) rendszeres pénzellátásban részesül,
c) keresőtevékenységet folytat,
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d) aki albérlőt tart, illetve aki saját maga vagy a vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozója lakáshasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik,
e) akinek a háztartásában – a gépjárművek forgalmi értékétől függetlenül  kettő
vagy ennél több gépjármű van, kivéve a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjárművet.
(2) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy
tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
e) az (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.
(3) Az ápolt személy halála esetén az ellátás folyósítását a halál időpontját követő
második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.
(4) Az ápolást végző személy a kötelezettségét akkor teljesíti, ha
a) gondoskodik az ápolt rendszeres étkeztetésének biztosításáról,
b)
segítséget nyújt a tisztálkodási, öltözködési, illemhely használati igények
kielégítésében, gondoskodik a rendszeres tiszta ruhanemű biztosításáról,
c) gondoskodik az ápolt környezetének rendszeres takarításáról, tisztán tartásról,
d) gondoskodik az ápolt egészségi állapotától függő orvosi, szakorvosi szolgáltatás
igénybevételéről.
(5) A hivatal a (4) bekezdésben rögzített kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére
környezettanulmányt készít.
5. Rendkívüli települési támogatások
12.§
(1) Települési támogatást kell megállapítani haláleset bekövetkeztekor annak a
kérelmezőnek, aki Pénzesgyőrben lakóhellyel rendelkezik, elhunyt hozzátartozójának
eltemettetéséről gondoskodott, feltéve hogy a családjában az egy főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum 300 %át, egyedülálló esetében az 350 %át nem haladja meg.
(2) A támogatásra vonatkozó kérelmet a halálesettől számított hat hónapon belül lehet
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, a
kérelmező nevére kiállított számlát és az Szt. 10. §ában foglalt előírások szerint kiállított
jövedelemigazolásokat.
(3)

A temetéshez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege 20.000 Ft.

(4) Nem állapítható meg az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési
támogatás, annak, akinek tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján kötelessége
az elhunyt eltemettetése.
13.§
(1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe
került, tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok
részére rendkívüli települési támogatást nyújt.
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt települési támogatásban részesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások  így különösen betegséghez, halálesethez, elemi
kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások  vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak.
4/10

2017. 03. 23.

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

(3) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a létfenntartást veszélyeztető
élethelyzetbe került személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%át, egyedül élő esetén a
200%át.
(4) A jövedelemszámításnál irányadó időszak az Szt. 10. § (2)(5) bekezdése alapján
kerül megállapításra. Az egy főre jutó jövedelem számításánál – a kérelem benyújtásának
időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni az
Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt személyeket.
(5) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a
jövedelemigazoláson túl az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli élethelyzet
bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot.
14. § (1) Települési támogatást kell megállapítani gyermek születésekor annak a
pénzesgyőri újszülött családjának, akinek a jogosultság szempontjából figyelembe vehető
egy főre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 250 %át nem haladja meg.
(2) A támogatásra vonatkozó kérelmet a gyermek születésének napjától számított hat
hónapon belül lehet benyújtani a hivatalban. A kérelemhez be kell nyújtani a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát és a jogosultság megállapításához szükséges Szt. 10. §
ában foglalt előírások szerint kiállított jövedelemigazolásokat.
(3)
A gyermek születéséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege
gyermekenként 20.000 Ft.
14/A. §. (1)Beiskolázási támogatásban részesülhet
a. az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató, aki a 19. életévét még nem töltötte be, rá családi
pótlékot folyósítanak
b. akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér 150%át nem haladja meg.
(2) A kérelmet az 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, a tanulói
jogviszony valamint a jövedelemigazolásokkal együtt legkésőbb 2015. október 30.
napjáig.
(3) A beiskolázási támogatás összege 10.000 Ft.
(4) A támogatás megállapítását a képviselőtestület a Polgármesterre ruházza2
14/B§
(1)Karácsonyi települési támogatásban részesül rászorultságtól függetlenül a 60 év
feletti, Pénzesgyőrben élő egyedül álló nyugdíjas.
(2) A támogatás összege 10.000 Ft/fő
(3) A támogatás kérelemre indult, mely megállapítását a képviselőtestület a
polgármesterre ruházza át.4
15.§
(1) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem haladhatja meg
személyenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %át, éves viszonylatban
200%át.
(2) Létfenntartást veszélyeztető élethelyzet különösen:
a) 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány,
b) napi megélhetési gondok,
c) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék halmozódott
fel, melyet az ügyfél önerőből nem tud kiegyenlíteni,
d) gyermek beiskolázásának költségei ,
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e) az ügyfél sérelmére elkövetett bűncselekményből származó kár,
f) nagyobb összegű, váratlan vagy előre nem tervezett kiadások, melyeket önerőből
nem tud az ügyfél kiegyenlíteni.
(3) A Képviselőtestület egyedi mérlegelés alapján különös méltánylást érdemlő
körülmény fennállása esetén a 13. § (3) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól,
továbbá a 14. § (1) bekezdésében meghatározott egyszeri összeghatártól eltérhet. Különös
méltánylást érdemlő körülmény: nagy összegű elemi kár, a kérelmező vagy a vele egy
háztartásban élő sérelmére elkövetett bűncselekmény, hosszan tartó súlyos betegség,
magas gyógyszerköltség, jövedelem igazolt elvesztése, napi megélhetési gondok.
16.§
(1) A rendkívüli települési támogatás elsősorban akkor állapítható meg
természetbeni ellátás formájában, ha
a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul,
b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására
irányul, vagy
c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy az ügyfél a pénzbeli
támogatást nem a kérelemben megjelölt célra, vagy gyermeke(i) ellátására fordítja.
(2) Amennyiben nincs lehetőség a rendkívüli települési támogatás természetbeni
ellátásként történő biztosítására, a támogatott részére elszámolási kötelezettség írható elő.
Az elszámolás elmulasztása esetén a következő rendkívüli települési támogatás iránti
kérelem elutasításra kerül.
17. § (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható:
a) eseti jelleggel, vagy
b) meghatározott időszakra, havi rendszerességgel.
(2) Rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A
kölcsönként folyósított rendkívüli települési támogatást legfeljebb tizenkettő hónap alatt
kell visszafizetni.
(3) A kölcsönként nyújtott rendkívüli települési támogatás első törlesztő részletének
visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követő második hónaptól esedékes. A
törlesztő részleteket minden hó 5ig kell a hatáskörrel rendelkező döntésének megfelelően
az önkormányzat számlaszámára befizetni.
(4) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet
szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.
6. Köztemetés
18.§
(1) A köztemetés költségeinek visszafizetésére az eltemettetésre köteles
személy részére maximum tizenkét havi részletfizetési lehetőség biztosítható,
amennyiben az eltemettetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum összegét.
(2) Az első részlet visszafizetésének határideje a részletfizetést megállapító határozat
jogerőre emelkedését követő hónap 15. napja.
(3) Az eltemettetésre köteles személy különös méltánylást érdemlő körülmények
fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól részben vagy
egészben mentesíthető, feltéve ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az (1) bekezdés szerinti összeget.
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III. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások
7. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
19. § Az önkormányzat az alábbi szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat biztosítja:
a ) Szociális alapszolgáltatások:
aa) étkeztetés,
ab) házi segítségnyújtás,
ac) falugondnoki szolgálat
b) Gyermekjóléti alapellátás:
ba) gyermekjóléti szolgáltatás,

8. Étkeztetés
20.§
(1) A szociális étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan vagy átmenetileg
napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosít a szociálisan rászorulóknak.
(2) Szociálisan rászorultnak tekinthető az a személy, aki
a) nyugdíjkorhatárt elérte, vagy meghaladta, illetve rokkantnyugdíjas
egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezéséről
gondoskodni, vagy
b) az Sztv. 62. § (1) bekezdés c)e) pontja szerinti személy feltéve, hogy a
kérelmező jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
300 %át.
(3) A szociális helyzet miatti rászorultságot nyugdíjszelvénnyel, jövedelemigazolással
és háziorvosi vagy szakorvosi igazolással kell alátámasztani.
(4) Az étkeztetés történhet
a) házhoz szállítással
b) a jogosult általi elvitellel.
(5) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díj kedvezményeket a képviselő
testület külön rendeletben állapítja meg.
(6) Az étkezés bármely okból történő lemondását legkésőbb a tárgynapot megelőző nap
10 óráig a falugondnoknál lehet megtenni.
21.§
(1) Az étkeztetés igénybevételéről a polgármester és az ellátott megállapodást
köt. A megállapodásban ki kell térni:
a. az étkeztetés módjára;
b. a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára;
c. az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési
kötelezettség szabályaira;
d. az ellátás megkezdésének időpontjára;
e. az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre.
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(2) A szociális étkezési ellátást meg kell szüntetni az alábbi esetekben:
a. a szolgáltatás megszűntetésével,
b. a jogosult halálával,
c. határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával,
d. a jogosult, vagy a törvényes képviselője kezdeményezésére,
e. amennyiben az étkezést az ellátott előzetes bejelentés nélkül tartósan (2 hónapot meghaladó
időtartamban) nem veszi igénybe,
f. az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére
elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne,
g. az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza.
(4) Az ellátás megszüntetéséről a polgármester a (2) bekezdés d), e), f) és g) pontja
esetében határozattal dönt, és döntéséről értesíti a kérelmezőt. A (2) bekezdés a)c)
bekezdése esetében az ellátás megszűnése automatikusan történik külön határozat nélkül.
9. A falugondnoki szolgálat
22.§
(1)
Az önkormányzat 1997. szeptember 1. napjától falugondnoki
szolgáltatást biztosít. A szolgáltatás működési területe Pénzesgyőr község közigazgatási
területe.
(2) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok:
a) Alapellátási feladatok:
aa) egyes szociális alapellátási feladatok biztosítása,
ab) egészségügyi ellátásban való közreműködés,
ac)
helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk
közvetítése az önkormányzat és a lakosság között.
b) Egyéb szolgáltatási feladatok:
ba) lakosság részére szolgáltatások szervezése,
bb) közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában.
23. §
(1)
Az alapellátási feladatok körében a falugondnoki szolgálat
közreműködik:
a) az étkeztetésben,
b) a házi segítségnyújtásban
c) együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, tájékoztatja a szolgálatot, jegyzőt a
támogatásra szoruló családokról, személyekről.
(2)

(3)

A falugondnoki szolgálat
a) az egészségügyi ellátásban való közreműködésben gondoskodik a betegek
orvoshoz szállításában, kiváltja a gyógyszert,
b)
közreműködik az önkormányzati feladatok megoldásában, feladata
kapcsolattartás a lakossággal, észrevételek, kérések továbbítása az önkormányzat
felé.
c)
ellátja a település külterületén élő gyermekek iskolába és óvodába
szállítását.
Az egyéb szolgáltatási feladatok körében:
a) bevásárló utakat szervez,
b) árubeszerzést végez az önkormányzati intézmények számára,
c) részt vesz az önkormányzati, illetőleg helyi rendezvények lebonyolításában,
d) segíti az egyéni és önkormányzati hivatalos ügyek intézését.

24. §
(1) A falugondnoki szolgáltatás igénybevételét a munkáltatói jogkört
gyakorló személy engedélyezi.
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(2)
A falugondnok tevékenységét „A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 39.§ (4) bekezdésében meghatározottak alapján tevékenységnaplóban
dokumentálja.
(3)
A falugondnok munkakörét a munkaköri leírásban és a szakmai programban
meghatározottak szerint köteles ellátni.
(4)
A falugondnok távolléte esetén annak helyettesítéséről a munkáltatói jogkört
gyakorló személy gondoskodik.
(5)

A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

(6) A falugondnoki szolgáltatás feladatellátásához szükséges gépjármű igénybevételét
az intézményvezető, illetve a képviselőtestület által jóváhagyott Gépjármű Üzemeltetési
Szabályzat rögzíti.

10. Házi segítségnyújtás
25.§ Az Önkormányzat házi segítségnyújtásról a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központ keretében gondoskodik.
11. Gyermekjóléti szolgálat
26.§
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Zirc Kistérségi Szociális
Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján gondoskodik.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes
képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a
jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár  gyermek veszélyeztetettségére utaló 
jelzése alapján végzi.
(3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 3940. §ai határozzák meg.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
27. §

(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2)Hatályát veszti Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselőtestületének a
szociális ellátások szabályozásáról szóló 14/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete.
Hajós Ákos sk.
polgármester

Kerper Erika sk.
jegyző

Csatolmányok
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