
 

 

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről 

 

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás119 

39. § (1)120 A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki 
szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül 
alapfeladatnak minősül 

a) a közreműködés 

aa) az étkeztetésben, 

ab) a házi segítségnyújtásban, 

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; 

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így 

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás, 

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, 

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás 
biztosítása; 

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így 

ca) az óvodába, iskolába szállítás, 

cb) az egyéb gyermekszállítás. 

(2)121 A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki 
szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül 
kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így 

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, 
segítése, 

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, 

c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való 
közreműködés. 

(3)122 A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki 
szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, 
közvetett szolgáltatásnak minősül 

a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe, 

b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 

c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 

(3a)123 A (3) bekezdésben meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás 
legfeljebb 50%-át tehetik ki. 

(4)124 A falugondnok tevékenységét a 8. számú melléklet szerinti 
tevékenységnaplóban kell dokumentálni. 

(5)125 Falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy 
foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató 
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bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki 
alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától 
számított egy éven belül elvégzi. 

(6)126 A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 

a) szállítás, 

b) megkeresés és 

c) közösségi fejlesztés 

szolgáltatási elemet biztosít. 

(7)127 

(8)128 Ha a falugondnoki szolgálat feladatait más intézmény keretében látja el, az 
intézményben biztosítani kell a falugondnoki szolgálat önálló szakmai egységként 
történő működtetését. Ebben az esetben az intézmény alapító okirata tartalmazza a 
falugondnoki szolgálat feladatainak ellátását is. 

(9)129 E rendeletnek a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó szabályait a 
tanyagondnoki szolgáltatás esetén is alkalmazni kell. 
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