
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 
2/2011.(II.1.) számú rendelete 
a falugondnoki szolgálatról 

(Egységes szerkezetben a 9/2016.(V.31.), 19/2017.(XII.19.), 4/2018.(II.07.) önkormányzati rendeletekkel)

Ábrahámhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 60. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
általa működtetett falugondnoki szolgálatról az alábbi rendeletet alkotja: 

I. fejezet
Általános rendelkezések 

                                                         A rendelet célja
1§

(1) A rendelet célja, hogy Ábrahámhegy községben az Önkormányzat a falugondnoki szolgálat működését
szabályozza. A falugondnoki szolgálat által biztosított szolgáltatások körét e rendelet 1. számú melléklete, a
falugondnoki szolgálat szakmai programja tartalmazza.

A rendelet hatálya
2§

(1)  A falugondnoki  szolgálat  által  biztosított  ellátásokat  és  szolgáltatásokat  Ábrahámhegy  községben
lakóhellyel rendelkező valamennyi állampolgár jogos igény – melyet Ábrahámhegy Község Önkormányzat
falugondoki szolgálatának szakmai programjának I. része szabályoz- alapján igénybe veheti. 

A falugondnok 
3§

(1) Képviselő-testület a falugondnoki feladatok ellátására a falugondnokot alkalmaz. 
(2) A falugondnok kinevezése és foglalkoztatása során a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII.
törvény rendelkezései szerint kell eljárni. 
(3)  A falugondnok  felett  a  munkáltatói  jogokat  a  Képviselő-testület,  az  egyéb  munkáltatói  jogokat  a
polgármester gyakorolja. 
(4)  A  falugondnok  helyettesítéséről  –  igazolt  távollét,  betegség,  szabadság  esetén  –  a  Polgármester
gondoskodik  Salföld Község Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésével.
(5)  A  falugondnok  napi  tevékenységéről  szolgáltatásnaplót  vezet,  amelyben  rögzíti  az  általa  ellátott
feladatokat. 
(6) A falugondok feladatait munkaköri leírása alapján látja el.

           II. fejezet
A falugondnoki szolgálat működése 

4§

(1) A falugondnoki szolgálat a 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet alapján megkért működési engedély 
alapján működik. 
A falugondnoki szolgálat költségeit Képviselő-testület tárgyévi költségvetési rendeletében fogadja el.

A falugondnoki szolgálat gépjárműve 
5§

(1)1 Az Önkormányzat a falugondnoki feladatok ellátásához az önkormányzati tulajdonban álló Volkswagen
Transporter 1.9 TDI típusú LNU-072 forgalmi rendszámú vagy a NIS-533 forgalmi rendszámú OPEL Vivaro
típus gépjárművet biztosítja. 
(2) A gépjármű üzemképes állapotáért a falugondnok tartozik felelősséggel. 
(3) A gépjármű üzemeltetésével összefüggő szabályokat a gépjármű üzemeltetési Szabályzat rögzíti. 

III. fejezet

1 Módosította a 9/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. 06.01. 



Záró rendelkezések 
6§

 E rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

Ábrahámhegy, 2011. január 27.

Vella Ferenc Zsolt Soltész Attila
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. február 1.

Soltész Attila
címzetes főjegyző



1. melléklet a 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez2

2 Hatályon kívül helyezte a 4/2018.(II.07.) ör. 1.§-a. Hatályos 2018.02.08.


