
 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

Kisnána község polgármestereként tájékoztatom a lakosságot az alábbiakról: 

Kisnána Községi Önkormányzat Képviselőt-testülete – a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 60.§-a, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. §-a alapján – döntött a település falugondnoki 

szolgálatának megvalósításáról és elkészítette szakmai programját.  

A szakmai program a Kisnána község közigazgatási területén a falugondnoki szolgáltatásra 

terjed ki. A fenntartó Kisnána Községi Önkormányzat (székhelye: 3264 Kisnána, Szabadság 

utca 3.). 

A falugondnoki szolgáltatás célja, feladata 

 

A falugondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések 

esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz 

való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási 

funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés,  

A falugondnoki szolgálat a helyi szükségletek alapján  

– közvetlen, személyes szolgáltatásokat, valamint  

– az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.  

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás: 

–  a) szállítás,  

– b) megkeresés és  

– c) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet biztosít. 

 

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre 

A településen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül 

kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan 

jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. 

  

A falugondnoki szolgálat alapfeladatai, nyújtott szolgáltatáselemek 

 

1. Közreműködés az étkeztetésben 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetőleg önmaguk és eltartottjaik számára azt 

tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

Ennek keretében történhet a napi egyszeri meleg étel ételhordóban történő házhoz szállítása az 

Önkormányzati főzőkonyháról. Az étkeztetés iránti igényt írásban kell kérelmezni. 



 

Az ellátottak köre: A szociálisan rászorultak, illetve koruk, egészségi állapotuk, 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt 

nem képesek gondoskodni a legalább napi egyszeri meleg étkezésről, valamint az alapvető 

élelmiszerek beszerzéséről. 

 

2. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában 

A házi segítségnyújtás keretében a falugondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívül esnek 

a képesített gondozók által végezhető feladatok   körén.  

A falugondnok segítséget nyújthat az alábbi feladatok megoldásában: 

– ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok   

– kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások,  

– nehezebb tárgyak mozgatása, hó eltakarítás, fűnyírás   

– a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási 

cikkek stb. beszerzése. A falugondnok az igénybe vevő által jelzett beszerzési igényt 

írásban rögzíti, a vásárlásra előleget vesz át, és a kért árucikkeket helyben vagy az útja 

során érintett más településen vásárolja meg. A vásárlásról köteles nyugtát kérni, és a 

vásárolt árucikkekre az igénybe vevőtől kapott készpénzzel a bizonylat átadásával – a 

beszerzett áru átadásával egyidejűleg – elszámolni.  

Az ellátottak köre: Azok a személyek: 

 

- akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és nem gondoskodnak 

róluk, 

 

3. Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában 

 A falugondnoki szolgáltatást végző feladata: a helyben vagy a legközelebbi település(ek)en 

elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások és 

információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása. 

 

Az ellátottak köre: 

A közösségi és szociális ellátásokra vonatkozó információkat igénylők 

 

4. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása 

A falugondnoki szolgálat alapfeladata: a településen élő betegek minél gyorsabban jussanak 

el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez. 

A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni. A falugondnoki szolgáltatást végző kizárólag 

járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására vagy megérkezésére nincs 

lehetőség.  

Egyéb egészségügyi intézménybe való szállítás- szakrendelésre szállítás 

Az egészségügyi intézményekbe való szállítása előzetes időpont egyeztetés, orvosi beutaló 

alapján történik. 

Gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása 

A falugondnok a gyógyszerkiváltást, a gyógyászati segédeszközök beszerzését az ellátottak és 

a háziorvos szokásjoga, igénye szerint végzi. 

 

Az ellátottak köre: 



 

Betegek, mozgáskorlátozottak, idősek, akik számára a közlekedés elsősorban egészségi 

állapotuk, életkoruk, egyéni élethelyzetük és szociális helyzetük miatt nehézséget okoz. 

 

5. Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása 

Óvodai, iskolai gyermekek szállítása 

A gyermekszállítási feladatok része a gyermekek esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz 

való hozzájutás segítése (pld.: egyéb fejlesztő foglalkozások, úszásoktatás, zenetanulás, 

néptánc, sportolási lehetőségek, színház, bábszínház, mozi stb.), a gyermekek iskolai 

rendezvényekre, versenyekre, ünnepségekre való szállítása. 

 

 6. A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése  

 Feladatainak nagy része a gépjárművel történő szállítás (helyi egyesületek, nyugdíjasok, 

sportolók, illetve a rendezvényekre más települések közösségei, valamint a rendezvényekkel 

kapcsolatos beszerzések stb.) megoldása. A feladatok más része a rendezvények szervezésével, 

népszerűsítésével kapcsolatos. 

       

7. Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 

Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást 

igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek szolgáltatást 

végző által történő elintézésével. 

 

8. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben   

A falugondnoki szolgáltatást végző folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen 

a veszélyeztetett családok életkörülményeit. Észlelnie kell a veszélyhelyzeteket, a különböző 

szenvedélybetegségeket (alkohol, drog stb.). Különös figyelemmel kell lennie a gyermekek 

helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli erőszakra.  

A falugondnok részt vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben  

Figyelemmel kíséri a magányosan élőket, esetleges egészségromlásukról tájékoztatja a 

háziorvost.  

 

9. Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés 

Napi beszerzések: a mindennapi megélhetéshez szükséges áruk (alapvető élelmiszerek 

beszerzése és házhoz szállítása) 

Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatása vagy – megbízásuk 

alapján – a falugondnok által történő nagyobb tételben történő egyidejű beszerzések.  

Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása. 

A falugondnoki szolgálat egyik legfontosabb célcsoportja az időskorúak köre, a számukra 

nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek.  

A falugondnoki szolgáltatást végző – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására 

történik - közreműködhet azon önkormányzati feladatok megoldásában is, amelyeknek 

ugyancsak célja a falu lakosságának minél jobb ellátása, de amely feladatokat nem személyesen 

és közvetlenül az egyes rászorulók, igénybevevők számára végzi. Ilyen feladatok lehetnek:  

– ételszállítás önkormányzati intézménybe, 

– önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 

– a szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 



 

 

Az ellátás igénybevételének módja:        

 

A lakosok valamely falugondnoki szolgáltatás iránti igényeiket a polgármesternél vagy a 

szolgáltatást végzőnél személyesen, írásban vagy telefonon jelezhetik.   

A falugondnoki szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét 

minimum 2 munkanappal előbb bejelentheti és egyeztetheti, a településen kívüli szolgáltatási 

igényét pedig 3 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A feladatellátás egyrészt 

a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ.  

A falugondnoki szolgáltatás adott időpontban történő igénybevételének indokoltságát a 

szolgáltatást végző, illetve a polgármester az igénylő adott élethelyzete, rászorultsága alapján 

állapítja meg. A falugondnoki szolgálat az ellátottak élethelyzetükből adódó szükségleteit 

köteles kielégíteni.  

– Az ellátást igénybe vevőnek joga van a falugondnoki szolgáltatás működésével kapcsolatos 

legfontosabb adatok megismeréséhez.  

– Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem, különös tekintettel, az egészségi állapotával, személyes 

körülményeivel, jövedelmi viszonyaival, szociális helyzetével kapcsolatos információkra.  

– Panasztételi eljárás: Panasszal a polgármester felé írásban beadott kérelemmel lehet fordulni. 

A panaszt a polgármester 5 munkanapon belül köteles elbírálni és írásban megválaszolni. 

Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás igénylője a választ nem tartja kielégítőnek, az 

ellátottjogi képviselő útján érvényesítheti jogait.  

– A területileg illetékes ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége a hirdetőtáblán olvasható 

nyomtatásban kötelezően kifüggesztésre kerül.  

 

Ellátottjogi képviselő: Galyasné Dósa Katalin 

 Telefonszáma: +36 20 4899 654 

E-mail: katalin.galyasne@ijb.emmi.gov.hu 

 

 

      Paulenka László 

                            polgármester 

 

 


