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a Képviselő-testület 2018. február 20-i nyilvános ülésére 

               
Tárgy:                A falugondnoki szolgálat Szakmai Programjának módosítása 

Előterjesztő:     Bolla Albert polgármester 

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 Általános Igazgatási Csoport 
                           Molnár Károly csoportvezető 

                         
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő–testülete a falugondnoki szolgálat szakmai programját 
utoljára 2017. október 6-i ülésén módosította. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: R.) 
megfogalmazza mind a szolgáltatási elem definícióját, mind a szolgáltatási elemek tartalmát is. A 
szolgáltatási elemek bevezetésével szükséges volt azt is meghatározni, mely szolgáltatási elem jelenhet 
meg egy adott szolgáltatás esetében, és azok milyen tevékenységet foglalnak magukban. A falu- és 
tanyagondnoki szolgáltatás esetében – a jogszabály szerint – az alábbi szolgáltatási elemek jelennek meg, 
amelyeket a szakmai programba szükséges beilleszteni.  

A R. 39. § (6) bekezdése szerint: 

„A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 

a) szállítás, 
b) megkeresés és 
c) közösségi fejlesztés 

szolgáltatási elemet biztosít.” 

A fentiek miatt a szakmai programot ismételten felülvizsgáltuk és az új jogszabályi előírásokhoz 
igazítottuk. Legjelentősebb változás a II. és III. fejezetekben történt. 

A módosított „Szakmai Program” az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 
Falugondnoki Szolgálat Raposka Szakmai Program 
módosítását az előterjesztés melléklete szerint tartalommal 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Tapolca, 2018. február 06. 
           Bolla Albert  

      polgármester 
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2011. 
 
BEVEZETŐ 

 
Napjainkban elengedhetetlen – mind az egész társadalom vonatkozásában, mind a szociális 

szolgáltatások valamennyi formája vonatkozásában – a társadalmi befogadásra épülő szemlélet, a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. E sajátos szemlélet alapvető rendező elvei elsődlegesen a 
társadalmi esélyegyenlőség biztosítása, a szolgáltatások, támogatások elérhetőségéhez 
kapcsolódó elvárások teljesítése, a társadalmi kohézió erősítése, a partnerség, a diszkrimináció 
tilalma és minőségi szolgáltatások nyújtása. A szociális szolgáltatások fejlesztésénél nem 
téveszthetjük szem elől a fenti követelményeket. 

Mindezek alapján a szakmai program célja, hogy a községben a szociális szolgáltatásoknak 
egy olyan rendszere jöjjön létre, amely a szolgáltatók kölcsönösen hasznos együttműködésén 
nyugszik, összehangoltan, koordináltan működik. A minőségi és differenciált szolgáltatások 
középpontjában az egyén és a szükséglet áll, ami bizonyíték arra, hogy azok egyénre szabottak, 
adekvát segítséget nyújtanak, a rászorulók számára a szolgáltatások széles körben 
hozzáférhetőek. 

Raposka község Veszprém megye egyik kisközségének számító települése, állandó 
lakosainak száma 271 fő. A település a Balaton északi partján, Tapolcától kb. 3 km-re délre, A 
Szent György-hegy nyugati lábánál helyezkedik el. A település már az ókorban is lakott volt, első 
írásos említése 1420-ból maradt ránk.   

A Közép-Dunántúli régió nyugati-délnyugati végeit jelenti a Tapolcai kistérség. Területe 
540 km2, lakosainak száma 37 953 fő. Területe rendkívül változatos: nagyjából egyenlő arányban 
osztozik területén a Déli Bakony, a Balaton-felvidék (Káli-medence) és a Tapolcai-medence. A 
Déli-Bakony túlnyomórészt erdős, aprófalvas vidék, a Balaton-felvidék idegenforgalmi-
szőlőtermő terület, csakúgy, mint az országszerte ismert és a bazaltsapkájukkal az egykori felszín 
magasságáról tanúskodó tanúhegyeket (Badacsony 437 m, Szent György-hegy 415 m) 
felvonultató Tapolcai-medence.  
 
- A természeti táj, és a természeti 

környezet egyes elemei által kínált 
látnivalók, az erdőállomány, a szőlő és 
borkultúra hagyományai, a népi 
hagyományok ápolására épülő és más 
kulturális, művészeti programok; 

 

 
- A történelmi, és kulturális 

emlékhelyek, a szálláshelyek kínálata, valamint a térség lakosainak vendégszeretete és a 
viszonylag kedvező közbiztonság, továbbá az infrastruktúra oldaláról a nemzetközi 
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főútvonalak közelsége, a vasúti fővonal és a forgalmi létesítmények, a kisgépek fogadására 
alkalmas repülőtér, a telefonhálózat és a vízellátottság színvonala, 

- Az egészségügyi és a kereskedelmi, valamint a pénzügyi (több bank helyi fiókja által 
képviselt) központi funkciók tapolcai kiépültsége olyan erősségek, amelyek a turizmus 
különböző formái számára olyan több lábon álló fejlesztési lehetőségeket jelentenek, amelyek 
a térség nemzetközi célponttá válását eredményezhetik. 

 
A kistérség viszonylag ritkán lakott. Népsűrűsége: 70 fő/ km2. Raposka község népsűrűsége 

48 fő/km2, mely a kistérségi átlagtól lényegesen elmarad. 
A térség településhálózatát egyrészt a természeti feltételek, másrészt a történelmi fejlődés 
határozta meg, a települések 54%-a 500 főnél kevesebb lélekszámmal rendelkezik, azaz 
aprófalvas településhálózat alakult ki. Ennek következtében az aprófalvakra jellemző tendenciák 
érvényesülnek a vidéken: kevés a munkaalkalom, kedvezőtlen az infrastrukturális ellátottság.  
 
A szolgáltatások iránti igény és az ellátottak számának alakulása  
A gazdasági-társadalmi háttér tényezői a lakosság szociális helyzetében halmozott hatással 
jelentkeznek. A lakosság elöregedőben van, alacsony a születésszám. Az aktív korú lakosság egy 
része állás nélkül van, a munkahellyel rendelkezők között is számottevő az alacsony keresettel 
rendelkezők aránya, jelentős alkalmazotti létszámmal működő munkahelyek vannak 
megszűnőben. 

Fentiek miatt a lakosság jelentős rétegei szociálisan rászorulónak minősülnek: 
- családi, illetve jövedelmi okokból veszélyeztetett kiskorúak, 
- egyedülálló szülők, 
- a munkanélküli, vagy kiskeresetű, illetve megromlott egészségi állapotú, csökkent 

munkaképességű, táppénzes állományban lévő aktív korú lakosság, 
- alacsony összegű nyugellátással rendelkező, általánosan rossz egészségi állapotú időskorú 

lakosság, 
- speciális helyzetű csoportok (hajléktalanok, fogyatékossággal élők, a munka világának 

perifériájára szorultak). 
 

Raposka községben az alapvető közszolgáltatások helyben nem érhetőek el, nincs a 
településen óvoda, iskola, napközi, konyha, posta, szakorvosi rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői 
tanácsadó, pedagógiai szakszolgálat, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, házi 
segítségnyújtó szolgálat, közösségi szolgálat, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, egyéb közszolgáltatást nyújtó hivatalok. Jelen szakmai programban szereplő 
közszolgáltatások ellátásáról Raposka község önkormányzata intézményi társulásokban történő 
részvétellel gondoskodik.  

 
A településen Községháza, Orvosi rendelő, Művelődési Ház, Teleház és Könyvtár 

intézmény, mozgókönyvtár működik. 
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I. FEJEZET 
 

A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA 
 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban: 
személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.  A személyes 
gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A 
falugondnoki szolgáltatás szociális alapszolgáltatás. Az alapszolgáltatás megszervezésével a 
települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális 
állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A falugondnoki szolgáltatás 
célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek 
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. 
 

A Falugondnoki Szolgálat működési területe: Raposka község közigazgatási területe 
 
Alapelveink 

 
 A település valamennyi polgárának joga van az emberhez méltó életre és ez a jog 

elidegeníthetetlen. E jog érvényre juttatása érdekében mindenki számára szükséges 
biztosítani a szociális minimumot. 

 A település valamennyi polgára számára biztosítani kell, hogy törvényben rögzített 
jogaival, így a szociális jogaival is élni tudjon.  
A jog érvényesítésben az önkormányzat aktív szerepet vállal. 

 A település polgárai – nemre, vallásra, nemzeti, etnikai hovatartozásra, politikai vagy más 
véleményre, korra, a cselekvőképesség hiányára vagy korlátozottságára, 
fogyatékosságára, születési vagy egyéb helyzetére – tekintet nélkül jogosultak igénybe 
venni a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat. 
Raposka község önkormányzata elutasít mindennemű hátrányos megkülönböztetést és 
előítéletet. 

 Az önkormányzati szociálpolitika az önkormányzat és polgárok közötti viszony 
intézményesülése, amelynek célja a közüggyé vált szükséglet kielégítés. 
Elsődleges színterei a szociális szolgáltatások és ellátások.  

Az intézmények támogató szerepének hangsúlyos megjelenése – a kiszámítható és 
minőségi követelményeknek megfelelő működés útján – alapfeltétele a szociálpolitikai 
célok megvalósulásának, az eredményes kistérségi szociálpolitikának. Az önkormányzat 
és intézmények a közösségi (önkormányzati) felelősségből fakadóan és hatáskörükből 
adódó kötelezettségüknek megfelelően támogatják a polgárokat jólétük megteremtésében. 
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 Az önkormányzat szociálpolitikája nyitott. A jóléti pluralizmusból fakadóan az 
önkormányzat bár kiemelt, de csak egyik szereplője a helyi szociálpolitikának. 
Koordináló, szervező, együttműködő szerepet tölt be a terület más szereplőivel, így a nem 
állami, egyházi és piaci szervezetekkel. 

 A helyi szociálpolitika elsődleges feladata a védelem, amely egyaránt jelenti az egyén, a 
család, a köz és a helyi társadalom védelmét. Az önkormányzat szociálpolitikája a helyi 
társadalom zavartalan együttélését, működését szolgálja. 
A szociális szolgáltatások és ellátások fókuszában az ember, az egyén, a közösség, a 
család áll. 

 Raposka község önkormányzata elkötelezett és partnereivel együttműködik, illetve 
közreműködik a társadalmi hátrányok csökkentésében, a társadalmi és fizikai életesélyek 
közötti egyenlőtlenségek mérséklésében, a szociális biztonság megteremtésében, küzd a 
kirekesztődés ellen, segíti a társadalmi befogadást. 

 
Értékeink 
 
Az értékek gondolkodásunk, cselekedeteink iránytűi, amelyek különféle jelenségek 
megítélésében nyújtanak segítséget. Befolyásolják világnézetünket, döntéseinket, áthatják 
erkölcsi felfogásunkat. 

Értékek, amelyeknek érvényesülniük kell a helyi szociálpolitikában, a szociális szolgáltatásokban 
és ellátásokban. 
 
 
 Az önkormányzati szociálpolitikában a képviselő-testület a szociális biztonság 

megteremtésére törekszik annak érdekében, hogy senki ne szenvedjen szükséget, illetve a 
szükséget szenvedők ne maradjanak ellátás nélkül. 

 A képviselő-testület az önkormányzati szociálpolitikában törekszik a relatív biztonság 
igényének érvényre juttatására is, vagyis arra, hogy valamilyen társadalmi „kockázat” 
bekövetkeztekor, szociális szükséghelyzetben az egyén, a család életszínvonala –
lehetőség szerint – ne süllyedjen túlságosan nagyot. 

 A képviselő-testület az önkormányzati szociálpolitikában erősíti a szociálpolitikai 
beavatkozások preventív jellegét annak érdekében, hogy megelőzzük, megakadályozzuk 
az olyan „rossz” helyzetek, szituációk kialakulását, amelyeknek a későbbiekben negatív 
következményei lehetnek. 
A szociális szolgáltatások és ellátások az utólagos korrekcióra, a megbomlott szociális 
egyensúly okozta kár(ok) enyhítésére hivatottak, illetve az eredeti állapotot próbálják meg 
visszaállítani. 

 A képviselő-testület a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat differenciáltan nyújtja 
annak érdekében, hogy mindenki olyan szolgáltatásban és ellátásban részesüljön, amit 
szükségletei indokolnak, a jogosult ott kapja és attól a szervezettől a támogatást, ahol 
számára ez legjobban megfelelő, a humanitás követelményét szem előtt tartva. Fontos 
azon kritériumnak való megfelelés, hogy az ellátás minden esetben egyénre szóló legyen. 
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 A szociális szolgáltatásokban és ellátásokban a szubszidiaritás elvének kell érvényesülnie, 
azonban ezek finanszírozása közfeladat.  
Így a szociális kérdések ott dőlnek el, illetve kerülnek megoldásra, ahol az érintettek és 
érdekeltek legközelebb vannak jelen, ahol a legtöbb információ áll rendelkezésre. 

 Az önkormányzati szociálpolitika a teljes körű társadalmi integrációt segíti elő, azt erősíti. 
Mellőzi a szegregált megoldásokat, amennyiben mégis ennek alkalmazására kényszerül, 
tényleges választási lehetőséget biztosít az érintetteknek, illetve családtagjaik számára. 

 A szociális védelmi rendszert képessé kell tenni a folyamatos megújulásra, innováció 
orientáltnak kell lennie, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyabban és 
hatásosabban felhasználja a minőségi ellátások felé való elmozdulás érdekében. 

 A hatékonyság és a hatásosság az önkormányzati szociálpolitikával szemben egyik 
meghatározott alapvető követelmény. A hatásosság elvéből fakadóan a jogosultak lehető 
legnagyobb körének kell hozzájutnia az ellátásokhoz, illetve szolgáltatásokhoz. A 
hatékonyságból következően a rendelkezésre álló racionális erőforrás felhasználásnak a 
valóban rászorulókat kell hathatósan segítenie. 

 

 
II. FEJEZET 

 
A SZOLGÁLTATÁS FELADATA 

 
A Falugondnoki szolgálat feladatai az alábbi csoportokba sorolhatók. 
1. 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. 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. a) pontban meghatározottakon kívüli egyéb 

alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés. 
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3. A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását 
segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül 

a) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 
b) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 
A 3. pontban meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki. 
 

III. FEJEZET 
 

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA, MÓDJA,  
AZ ELLÁTOTTAK KÖRE ÉS VÁRHATÓ SZÁMA 

 

A szociális szolgáltatások lehetséges alanyai a kedvezőtlen szociális körülmények között 
élőkből kerülnek ki, e kört leginkább az idősek, betegek és fogyatékos személyek képezik. A 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az egyes szociális 
ellátások formáit, szervezetét, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint 
érvényesítésének garanciáit.  

Előnyben kell részesíteni a rászoruló személy saját környezetében történő gondozását, hogy 
lehetőleg saját otthonukban, vagy ismerős környezetükben kapják meg az igényelt 
segítségnyújtást, gondoskodást. 

 

A lakosság korösszetétele 2017. december 31-én 
Település 0-3 év 4-6 év 7-14 év 15-18 év 19-60 év 61- Összesen 
Raposka 8 6 27 7 151 56 255 
 
A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 

a) szállítás, 
b) megkeresés és 
c) közösségi fejlesztés 

szolgáltatási elemet biztosít. 
 

1. SZÁLLÍTÁS 
 

Szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő 
eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi 
kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatók meg. 

1.1 A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó 
alapfeladatai 
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  1.1.1. Közreműködés az étkeztetésben 
A feladatellátás tartalma, módja:  
A falugondnok kiemelt, közvetlen alapfeladata: 
− Az igénybe vevők részére a napi étkeztetésben való közreműködés. Az ételt a falugondnoki 

szolgálat az étel beszerzésének helyéről az igénylők által biztosított ételhordó edényben 
hozza el. Az étkezés igénybevételéhez a jogosultnak 2 db ételhordó edényt kell biztosítania. 
Az étkeztetés elsősorban vásárolt élelmezéssel történik. Az étkeztetésben való közreműködés 
során a falugondnoki szolgálat biztosítja az étkeztetést az étel házhoz szállításával. Az 
igénybe vevő az étkeztetésért az intézmény által megállapított térítési díjat köteles fizetni.  

− A nyári gyermekétkeztetésben való közreműködés, az erre vonatkozó jogszabály értelmében 
az étkezésre jogosult családok, gyermekek részére napi egyszeri meleg étel kiszállítása. Az 
étkezés igénybevételéhez a jogosultnak 2 db ételhordó edényt kell biztosítania. 

− Az étel kiszállítása Raposka községben a Falugondnoki szolgálat közreműködésével, 
munkanapokon 11.30-12.30 óra között történik. 

− Az étel beszerzésének helye: Tapolcai Diák és Közétkeztető Szolgáltató Kft. 8300 Tapolca, 
Stadion u. 16. (tel.: 87/321-290, üv.: Mezősi Tamás). 

 

Az ellátottak köre:  
− Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 
a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk 

miatt. 
 

A feladatellátás dokumentálása:  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. sz. melléklete alapján: 
tevékenységnapló  
 

A szolgáltatást rendszeresen igénybe vevőkről külön lista készíthető, melyet a szolgáltatás 
ismétlődésekor szükségtelen újra elkészíteni, hanem a „Szolgáltatást igénybe vevők neve: 
oszlopban fel kell tüntetni: „lista alapján”, és értelemszerűen a szolgáltatást igénybe vevők 
számát is meg kell jeleníteni a tevékenységnapjó vonatkozó oszlopában. Az étkeztetési 
szolgáltatást rendszeresen igénybe vevőkről külön listát kell készíteni. 
 
  1.1.2. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában 
A feladatellátás tartalma, módja:  



SZAKMAI PROGRAM  javaslat 

______________________________________________________________________________ 
RAPOSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  10 
 

A falugondnok segítséget nyújthat a házi segítségnyújtásban részesülő ellátott számára azon 
szükségletek kielégítésében, amelyeket a saját háztartásában nem tud megoldani (igénybe vevő 
eljuttatása közszolgáltatások, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére) 
A szociális segítő és a személyi gondozó szállítása, eljuttatása a szolgáltatási igénylőhöz. 
A napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető, nagyobb értékű fogyasztási cikkek, háztartási 
gépek beszerzése.  
Az elszámolás a Falugondnoki Szolgálata által a szolgáltatást igénybe vevőktől átvett pénzeszközök 
és vagyontárgyak kezelésének rendjéről szóló szabályzat alapján történik. 
A házi segítségnyújtás alapszolgáltatást a „Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi 
Társulás (székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.)” látja el. 

Az ellátottak köre:  
Fizikai, mentális és szociális állapotuk miatt rászoruló azon személyek, akik önmaguk ellátására, 
illetve szükséges létfenntartási cikkek beszerzésére más módon nem képesek.  
 
A feladatellátás dokumentálása:  
A R. 8. sz. melléklete alapján: tevékenységnapló  

 
  1.1.3. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása 

a) Háziorvosi rendelésre szállítás 
A falugondnoki szolgáltatás egyik kiemelten fontos feladata a szolgáltatást igénylő lakos orvosi 
ellátáshoz való hozzájuttatása, igény szerint a választott háziorvosi rendelésre, szükség esetén a 
települési közigazgatási területén kívül is. Az egészségi állapota szerint helyben is igényelheti az 
orvoshoz való szállítást. 
Mivel a fertőző, vagy életveszélyben levő betegek szállítása szakszerű ellátást igényel, ezért a 
falugondnok ezen személyek szállítását nem végezheti, a falugondnok kötelessége a szakszerű 
ellátás megszervezése (mentő, orvos hívása), és közreműködhet a betegszállítás 
megszervezésében is. 
A falugondnok a feladat ellátásához szükséges alapvető elsősegély nyújtási ismereteket a 
falugondnoki alapképzésen, illetve a továbbképzések során szerzi meg. 
Raposka községben az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény: Dr. Karasszon Diána 
vállalkozó háziorvos 8264 Szigliget, Kossuth u. 23.  
Kihelyezett rendelő: Raposka, Fő utca 51. 
Raposka község a rendelési időn túli egészségügyi alapellátást (munkanapokon 16,00 órától, 
másnak reggel 8,00 óráig, szabad- és munkaszüneti-, ünnepnapokon) Balaton-felvidéki Szociális, 
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat látja el a 8300 Tapolca Ady E. u. 1-3 szám alatt a 
Kórház területén.  

b) Egyéb egészségügyi intézménybe való szállítás- szakrendelésre szállítás 
A szolgáltatást igénylő ezen egészségügyi intézményekbe való szállítása előzetes időpont 
egyeztetés, orvosi beutaló alapján történik.   
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c) Gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás biztosítása 
A falugondnok a gyógyszerkiváltást, a gyógyászati segédeszköz beszerzését az ellátottak és a 
háziorvos szokásjoga, igénye szerint végzi. 
Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő lakos állapota lehetővé teszi, saját maga váltja ki 
gyógyszereit, ellenkező esetben a falugondnok vásárolja meg, és hordja ki az ellátottak számára. 
Az elszámolás a Falugondnoki Szolgálata által a szolgáltatást igénybe vevőktől átvett pénzeszközök 
és vagyontárgyak kezelésének rendjéről szóló szabályzat alapján történik. 
 
  1.1.4. Az óvodáskorú, iskoláskorú gyerekek szállítása 

a) Óvodába, iskolába szállítás 
Az óvodáskorúan, iskoláskorúak közoktatási intézménybe, egyéb foglalkozásokra történő 
szállításával biztosítani kell, hogy a gyermekek, tanulók gyakorolni tudják alapvető jogaikat, 
hozzájussanak képességüknek, készségüknek, adottságaiknak, érdeklődési körüknek megfelelő 
neveléshez, oktatáshoz.  
A szállítási feladatokat elsősorban a tanórai foglalkozásokon kívül tartott iskolai rendezvényekre 
alkalomszerűen, illetve az életkora vagy egészségi állapota miatt kísérőt igénylő gyermeket 
nevelő családban történt rendkívüli helyzet (pl. a kísérő személy betegsége, balesete, stb.) esetén 
átmeneti időre látja el a Falugondnok.   
Raposka község önkormányzata az óvodai nevelésről intézményfenntartási szerződés alapján a 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda keretében– mint kötelezően ellátandó feladatról – gondoskodik. 
A falugondnoki szolgálat együttműködik a közoktatási intézménnyel, annak vezetőjével, 
nevelőivel, ifjúságvédelmi felelőssel, 
A gyermekek intézménybe történő rendszeres szállítását a polgármester utasítása alapján 
végezheti. 
b) Egyéb gyerekszállítás 

A gyerekek szabadidős programra, iskolán kívüli rendezvényekre, kirándulásokra, sport 
tevékenységekre stb. való szállítása is a falugondnoki szolgáltatás egyik alapfeladata. 
A falugondnoki járműnek meg kell felelni a gyermekszállítás feltételeinek, rendelkeznie kell a 
szükséges tárgyi – személyi feltételekkel. 
A közúti közlekedési szabályoknak megfelelően a gépjárművet a „gyermekszállítás” matricával 
lehet ellátni. 

  1.1.5. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben 
A feladatellátás tartalma, módja:  
A falugondok fontos feladata ”A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény” értelmében, mint jelzőrendszeri tag minőségében a gyermekjóléti szolgálat 
igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való folyamatos 
kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása.  
A falugondnok részt vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben, a családjából 
kiemelt gyermek szakellátásba való beszállításában. 
Igény esetén biztosítja a gyerekkel való kapcsolattartást, segíti a hozzátartozó szülőt a gyermek 
gondozási helyén való látogatásban. 
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1.2. A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó 
kiegészítő feladatai 

  1.2.1. A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, 
  segítése. 

A falugondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élők életminőségének a javítása, nem csak 
az alapfeladatok biztosításával, de a közvetlen, kiegészítő feladatokkal is. A feladat 
elvégzésében nagy szerepe van a falugondnoknak, aki központi szerepet tölt be a településen, ő 
az. aki legjobban ismeri a település lakóit és szükségleteit, és tartalmas kapcsolatrendszerrel bír. 
Feladatainak egy része a gépjárművel történő, a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések; 
ellátottak szállítása külterületről; helyi egyesület, nyugdíjasok; előadó csoportok, sportolók, 
illetve rendezvényekre más települések közösségeinek szállítása.  

  1.2.2. Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények   
  továbbítása 

A feladatellátás tartalma:  
Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást 
igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek falugondnok 
által történő elintézésével. 

  1.2.2. Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés  
A feladatellátás tartalma:  

Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem 
tartoznak, azonban a társadalmi, gazdasági változások szükségessé teszik az újonnan felmerült 
igények kielégítését.  
Támogatott lakhatás esetében a szállításban való közreműködés (Szt. 75. § (3) bekezdés h) pont) 
1.3. Önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatások 

A falugondnok közreműködik azon önkormányzati feladatok megoldásában is, amelyeknek célja 
nem személyesen és közvetlenül az egyes rászorulók, igénybe vevők szükségleteinek kielégítése, 
hanem közvetetten élvezik annak hasznát. 

1.3.1. A település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat 
számára. 

A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati 
típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi 
megteremtéséhez kapcsolódnak. 
A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben demokratikus 
módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. 
A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai 
nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális 
alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani 
a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 
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A helyi szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése kapcsán a 
Falugondnok alapvetően szállítási, árubeszerzési, kapcsolattartási, tanácsadói, közvetítői, 
feladatokat lát el, de közreműködhet közterület tisztántartási, parkfenntartási feladatokban is. 
 

1.3.2. A falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása. 
A falugondnoki szolgálat működése során elvégzendő adminisztrációs feladatok, a szolgálat által 
használt eszközök, gépek, gépkocsi karbantartása, javítása, tisztántartása. 

 
2. MEGKERESÉS 

 
Megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, 
illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való 
hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból 
elérni nem tudják. 
A falugondnok további feladata: a helyben vagy a közigazgatási területen működő szociális 
ellátórendszer szolgáltatásainak igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információk 
felkutatása, erről a lakosság tájékoztatása. 

2.2. A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó 
alapfeladatai  

  2.1.1. Közreműködés az étkeztetésben 
A falugondnok szállításon kívüli feladata a településen élő lakosokkal való beszélgetés során a 
további étkezési igények felmérése és továbbítása a fenntartó felé, illetve a megszervezésben való 
közreműködés. 

  2.1.2. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában 
A házi segítségnyújtás keretében a falugondnok azon feladatokat lája el, amelyek kívül esnek a 
szociális segítő és a személyi gondozó által végezhető feladatok körén (háztartási vagy háztartást 
pótló segítségnyújtási, illetve gondozási feladatok). 
A falugondnok napi szinten figyelemmel kíséri az idős, egészségi állapotukban korlátozott, főleg 
egyedül élő embereket. Szükség szerint jelzéssel él a megfelelő szakmai képviselő felé 
(családsegítő, családgondozó, házi-segítségnyújtó), amennyiben azt tapasztalja, hogy önmagukról 
saját háztartásukban is már csak segítséggel képesek gondoskodni. A folyamatos permanens 
ellátást, gondozást igénylő személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről, ennek 
hiányában a fenntartó segítségével eljár az ellátott személy intézményi elhelyezésében. 

  2.1.3. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése 
A falugondnok a sokrétű munkájának köszönhetően napi szinten kapcsolatban van a település 
lakosaival, így lehetősége van figyelemmel kísérni az egyedül élőket, főként az idős embereket. 
Abban az esetben, ha valakinek az egészségi állapotában olyan mértékű romlás következik be, 
amit már ő maga nem tud, vagy egyéb okok miatt képtelen szakembernek jelezni, azt a 
falugondnok teszi meg, és tájékoztatja a háziorvost. 
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Prevenciós célzattal segíti a település lakosait egészségi állapotuk megőrzésében azzal, hogy 
részt vesz a szűrővizsgálatok szervezésében, és tájékoztatja a lakosságot a lehetőségekről. 

  2.1.4. Közreműködés a közösségi és szociális információs szolgáltatásban 
A feladatellátás tartalma, módja:  
A falugondnok a helyi közösségi élet főszereplője, aki nem csak szállítási, de szervezési, 
lebonyolító funkciót is ellát. A közösségi programokon aktívan részt vesz, aktivizál, bevon. 
Ehhez felméri a lakosok szükségleteit, igényeit, összegez, továbbítja a fenntartó felé, majd a 
szükséges információkat eljuttatja a település lakói számára. 

  2.1.5. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben 
A feladatellátás tartalma:  
Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást 
igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek falugondnok 
által történő elintézésével. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a 
falugondnok a mindennapi munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri és észleli a 
veszélyeztetett családok, egyének életkörülményeit. Észleli a veszélyhelyzeteket, a különböző 
szenvedélybetegségeket, függőségeket (alkohol, drog, stb.), különös tekintettel a gyermekek 
helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli erőszakra. Megfelelő 
információ esetén jelzési kötelezettségének eleget téve elősegíti a szükséges, prevenciós 
intézkedéseket (megelőzés, kríziskezelés).    
 

3.  KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS 
 
Közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs 
szemléletű, bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző 
célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi 
együttműködéseket valósít meg. 
 

3.1 A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó 
kiegészítő feladatai  

  3.1.1. Közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezés,  
   segítése 

A falugondnok egyik nagyon fontos feladata lehet a település közösségi életének fellendítése, 
fenntartása. Személyiségével hat a közösségre, a településen élők számára minta, példakép lehet, 
mely nagymértékben meghatározza a közös programok minőségét, gyakoriságát. 
Minden korosztály számára hasznos, értékes, maradandó kulturális, sport és szabadidős 
programokat szervez, mint pl. színház, mozi, nyugdíjas találkozó, elszármazottak találkozója, 
más település programjain való részvétel stb. 
 

3.2 Önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások  
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3.2.1. Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére 
A fenntartó által meghatározott közösségi programokról való tájékoztatás a lakosság részére, 
szórólapok kiosztása, ösztönzés a programokon való részvételre. 
 

IV. FEJEZET 
 

A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁJA, KÖRE, 
RENDSZERESSÉGE 

 
A biztosított szolgáltatások köre A biztosított szolgáltatások gyakorisága 
Étkeztetésben való közreműködés (készétel 
szállítása Tapolcáról) 

Szükség szerint munkanapokon. 
Rendkívüli esetben polgármester utasítására 
munkaszüneti napokon is. 

Házi segítségnyújtásban való közreműködés 
(élelmiszer, gyógyszer, stb. beszerzése) 

Alapvető élelmiszerek, gyógyszer, stb. 
beszerzése a rászorulók számára, szükség 
szerint naponta Tapolcáról házhoz szállítva. 
Bevásárló út Tapolcára (pl.: Tesco, Lidl, stb.) 
az igénybevevőkkel egyeztetett időpontban, 
mini-mum 4 fő igénylő esetén, legfeljebb 
kettő hetente. 
Rászorulók szállítása személyes részvételt 
igénylő hatósági ügyek intézésére (pl. 
okmányiroda) Tapolcára. 

Szociális önállóság fejlesztése Rászorultak részére hetente 
Családi kapcsolatkészség javítása Családlátogatásra, családi eseményre (esküvő, 

temetés, stb.) szállítás alkalomszerűen 10 km-
nél kisebb távolságig, ezt meghaladó távolság 
esetén a polgármester előzetes engedélyével 
végezhető szállítás. 

Szállítási szolgáltatás Szakorvosi, kórházi vizsgálatra szállítása a 
beutalt személynek és szükség esetén a 
kísérőjének Tapolca településre. A felsorolt 
településen kívüli igény esetén a polgármester 
adhat engedélyt a szállításra.  
Kötelező iskolai, óvodai foglalkozásokon 
kívüli rendezvényekre (kirándulás, vetélkedő, 
színház, stb.) szállítás igény esetén Tapolca  
településre gyermekek + 1 fő kísérő szállítása. 
További kísérő csak a gépjármű befogadó-
képességéhez igazodóan szállítható. A 
felsorolt településen kívüli igény esetén a 
polgármester adhat engedélyt a szállításra.  

Társadalmi integráció elősegítése (közösségi 
rendezvények, kulturális látogatás, szabadidős 

Színház és egyéb kulturális rendezvény 
(kiállítás, koncert, cirkuszi előadás) látogatása 
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programok, előadások, stb.) felnőttek részére negyedévente előzetes 
szervezés alapján, igénytől függően.  
Szomszéd települések rendezvényeinek 
látogatására (falunap, szüreti felvonulás, stb.) 
személyszállítás 10 km távolságig, azon túl 
előzetes polgármesteri engedéllyel. 
Elsősorban a műsorban közreműködő amatőr 
táncosok, sportolók szállítása történhet.  

 
 
 

V. FEJEZET 
 

AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 
 
A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében 
részletesen meghatározott feladatokat látja el, valamint - az önkormányzat rendeletében 
meghatározott módon - közreműködik az alapellátások biztosításában. 
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes képviselője kérelmére 
történik. A kérelmet a szolgáltatás vezetőjének kell benyújtani. Ha az ellátást igénylő 
cselekvőképtelen a kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő. 
A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével 
terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem beadásával vita van, arról a Gyámhivatal dönt. 
A kérelmet szóban és írásban lehet előterjeszteni: 
Polgármesteri Hivatal címe: 8300 Raposka, Fő u. 51. Tel-Fax: 06-87/510-456    
e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu 
Falugondnok: Tel: 06-20/256 5443; email: pmhiv.telehaz@raposka.hu 

A falugondnok által vezetendő iratok 
Gépjármű üzemeltetési szabályzatban előírt iratok:    

- menetlevél 
- szállítási adatfelvételi lap 

A R. 8. számú melléklete szerinti tevékenységnapló 
 

VI. FEJEZET 
 

KAPCSOLATTARTÁS MÓDJA 
 
 Személyes kapcsolattartás történhet a szolgálat kihelyezett ügyfélfogadása alkalmával változó 

helyszínen vagy a szolgáltatást igénybe vevő lakásán, napi látogatás során, 
 Telefon igénybevételével. 

mailto:pmhiv.telehaz@raposka.hu
mailto:pmhiv.telehaz@raposka.hu
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 Írásban: minden a szolgálattal és a szolgáltatást igénybe vevővel kapcsolatos értesítésről 
térítési díj felülvizsgálatáról, esetleges térítési díj fizetésének elmulasztásáról, 
megállapodásról, az intézményi jogviszony létrejöttéről, megszűnéséről írásos dokumentáció 
készül, melynek 1 példányát az igénybe vevő megkapja. 

A kapcsolattartásban résztvevők: 
A Falugondnoki Szolgálat 

- együttműködik a társadalmi szervekkel:  
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Raposka 8300 Raposka, Fő u. 51. 
Római Katolikus Egyházközösség Plébánia: 8300 Raposka, Fő u.  
 

- kapcsolatot tart fenn a közszolgáltatást végző szervekkel, 
Raposka Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
Raposka Település Polgármestere 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Csoportjával 
 

- együttműködik az önkormányzat intézményeivel: 
Művelődési Ház, Teleház és Könyvtár 8300 Raposka, Fő u. 51. 
 

- együttműködik az orvosi szolgálattal: 
dr. Karasszon Diána háziorvos 8264 Szigliget, Kossuth u. 23 
Orvosi Rendelő 8300 Raposka, Fő u. 51.; tel: 06-30/925 8431 
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat, 8300 
Tapolca Ady E. u. 1-3. 
védőnői szolgálat: Szilágyi Márta; tel: 06-70/938 9998 

- együttműködik a fogorvosi szolgálattal: 
dr. Dézsenyi Éva Beáta fogszakorvos rendelő: 8300 Tapolca, Május 1. u. 8.  

 
- együttműködik az Iskolával: 

Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca, Úttörő u. 1/5. és tagintézményei 
 

- együttműködik az óvodával: 
Kertvárosi Óvoda   Tapolca, Darányi u. 4. és tagintézményei 

 
- együttműködik az ellátott-jogi képviselővel: 

Csetényi-Guba Mária ellátott-jogi képviselő  
További elérhetőségei:   - telefon 06-20-4899-662 
    - e-mail cím: maria.csetenyi@ijb.emmi.gov.hu  
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VII. FEJEZET 
 

ELLÁTOTTAK JOGAINAK VÉDELME 
 

Az Sztv. szerint vannak olyan jogok, amelyek minden ellátotti csoportot megilletnek, p1: az 
élethez, emberi méltósághoz, a testi-lelki egészséghez, tulajdon, a személyes adatok, a 
magántitok védelme.  

Ezenkívül vannak speciális helyzetben lévő ellátottak, akiknek sajátos egyéb jogai is 
megfogalmazásra kerültek, pl: az akadálymentes környezethez való jog, az információhoz való 
hozzáférés joga, vagy az önrendelkezés joga.  

A törvényi szabályozás ugyanakkor garancia is a szociális szolgáltatásokat igénybevevők részére, 
különösen a bentlakásos intézményben élők esetén. Az ellátotti jogok érvényesítése minden 
intézményvezető és dolgozó feladata kell, hogy legyen, hiszen az ellátott-jogi képviselő nem 
oldhat meg mindent a napi ügyekben. És nem is ez a feladata. 
 
Az ellátott-jogi képviselő feladatai elsősorban: 
 az ellátotti jogokkal kapcsolatos tájékoztatás, 
 az ellátottak, vagy hozzátartozók ellátással kapcsolatos problémáinak megoldásában való 

közreműködés, 
 ellátottak panaszainak megfogalmazásában segítséget nyújt, 
 bizonyos körben képviselheti az ellátottat, 
 intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál, 
 jelzéssel élhet az illetékes hatóságok felé a jogsértés megszűntetése érdekében, 
 a korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos dokumentációkat megvizsgálhatja, 
 fogadóórát tart a 100 fő feletti ellátotti létszámú intézményekben, illetve a nappali ellátást 

biztosító intézményekben, 
 a képviselői fogadóórákra bárki elmehet, panaszát, észrevételét elmondhatja. 
 
Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a 
szociális intézmény által biztosított teljes körű szolgáltatásra, valamint az egyéni szükségletei, 
speciális helyzete, vagy állapota alapján az egyéni ellátásra, illetve az egyenlő bánásmódra. 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 
kapcsolatos titokvédelem. Az intézmény vezetője köteles biztosítani, hogy az ellátott adataihoz, 
az egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos 
információkhoz illetéktelen személy ne jusson hozzá. 
A szolgáltatásban részesülőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos legfontosabb adatok megismerésére, amelyekről az intézmény vezetője évente 
tájékoztatót köteles készíteni. 
A szociális szolgáltatások biztosítása során az intézmény valamennyi dolgozója köteles az 
ellátottakat megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. 
 
A szolgáltatást igénybe vevők általános jogai: 
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- A szolgáltatást igénybe vevőnek joga van szociális helyzete, egészségügyi állapota, speciális 
helyzete és egyéni szükségletei alapján az egyénre szabott speciális szolgáltatás 
igénybevételére. 

- A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell 
tartani. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a törvény 
felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek 
mellett lehet vizsgálni. 

- A fogyatékkal élő személyt fogyatékosságából kifolyólag semmiféle hátrányos 
megkülönböztetés nem érheti a szolgáltatás igénybevétele során.  

- Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján készült 
kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 

- A szolgálatnak a szolgáltatásait olyan módon kell végeznie, hogy figyelemmel legyen a 
fogyatékos személyt megillető alkotmányos és emberi jogok maradéktalan és teljes körű 
tiszteletben tartása. 

- A szolgáltatást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme. 
 
A panaszjog, mely a szociális szolgáltatásokat igénybe vevőket megilleti: 
A szociális ellátások igénybevételével kapcsolatos problémák, szolgáltatási hiányok, az 
ellátottakkal való bánásmód sérelmezése esetén a szolgáltatás vezetőjéhez lehet fordulni 
panasszal, szóban, vagy írásban.  
 
A Falugondnok 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának 
eredményéről.  
Amennyiben a Falugondnok nem intézkedik, vagy a panaszt tevő nem ért egyet az intézkedéssel, 
8 napon belül a fenntartóhoz – Raposka önkormányzatához - fordulhat jogorvoslattal. 
A panasz megfogalmazásában, intézésében segítséget nyújthat az ellátott-jogi képviselő. 
 
A jogi segítségnyújtás, valamint az ellátott-jogi képviselő nevét, elérhetőségét közzé kell tenni. 
 
Az ellátott-jogi képviselő igénybevétele: 

Az ellátott-jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást 
biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére 
nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Működése során tekintettel van a személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire. 
 
Az ellátott-jogi képviselő feladatai: 

- megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő 
legfontosabb alapjogok tekintetében az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe 
vevőket érintő jogokról, 

- segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, 
problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között 
kialakult konfliktus megoldásában, 

- segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, 
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál, 
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- a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az 
intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra 
illetékes hatóságnál és ennek során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást 
igénybe vevőt, törvényes képviselőjét, 

- az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 
intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok 
érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során, 

- intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére 
 észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az 

intézmény vezetőjénél, 
 amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, 

intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé, 
 a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja, 

- az ellátott-jogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik,  
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az 

ellátott-jogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátottjogi képviselő 
elérhetőségéről, 

- az ellátott-jogi képviselő munkaköre pályázat alapján tölthető be, külön jogszabályban 
meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel, 

- az ellátott-jogi képviselő jogosult 
 a szociális szolgáltató vagy intézmény működési területére belépni, 
 a vonatkozó iratokba betekinteni, 
 a szolgáltatást végző dolgozókhoz kérdést intézni. 

- az ellátott-jogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására jutott 
orvosi titkot megtartani és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok 
szerint kezelni. 
 

A falugondnok az ellátottakat tájékoztatja az ellátott-jogi képviselő által nyújtható segítségadás 
lehetőségéről, az ellátott-jogi képviselő elérhetőségéről.  
A falugondnok az ellátott-jogi képviselő kezdeményezése esetén intézkedik a jogszabálysértő 
gyakorlat megszüntetésére. 
A falugondnok biztosítja az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb 
adatok megismerését, azokról évente tájékoztatót köteles készíteni. 
 
A falugondnok elősegíti az ellátott-jogi képviselő jogainak gyakorlását. A falugondnok: 

a) lehetővé teszi, hogy az ellátott-jogi képviselő a falugondnok szolgálat működési területére 
belépjen, 

b) az iratokba történő betekintést biztosítja, 
c) a hozzá intézett kérdésre válaszol, a szükséges intézkedést megteszi, 
d) az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli. 
 

Raposka község önkormányzat képviselő-testülete az ellátott-jogi képviselő kezdeményezése 
esetén intézkedik a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére. 
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VIII. FEJEZET 

 
SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ JOGAINAK VÉDELME 

 
Szociális szolgáltatást végzők jogai 
 
A munkaviszonyban álló személyeknek biztosítani kell, hogy: 
 a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják, 
 tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, 
 munkájukat elismerjék, 
 valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

 
A falugondnok feladatainak ellátása során közfeladatot ellátó személynek minősül. 

 
IX. FEJEZET 

 
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 
A Falugondnoki Szolgálat vezetője a Szolgálat egyszemélyi felelős vezetője. Munkáját a 
fenntartó elvárásai szerint, a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően végzi. 
Felelős a szolgálat színvonalas működéséért, fejlesztéséért, a gazdálkodásért, jogszabályok és a 
helyi szabályzatok általános hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, a munkahelyi és az etikai 
helyzetért, a hatályos jogszabályok betartásáért, intézkedéseiért.  
 
A Falugondnoki Szolgálat működésében közreműködő személyek a szolgálatvezető irányítása 
alatt végzik a munkájukat, amelyről rendszeresen beszámolnak. 
Felelősek a szolgálat színvonalas működéséért, fejlesztéséért, ésszerű gazdálkodásáért, a 
munkahelyi és etikai helyzetért, a hatályos jogszabályok betartásáért, biztosításáért.  
Figyelemmel kísérik a szolgáltatást igénybe vevők igényeit, megszervezi az ellátott személyek 
szállítását. 
 
A Falugondnoki Szolgálat személyi feltételei: 

A falugondnoki állást – bár közalkalmazotti munkakörről van szó, a helyben szokásos módon 
kell meghirdetni a helyi lakosok körében. Az erre a célra összehívott 
közmeghallgatáson/falugyűlésen – mint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
önkormányzati rendeletben elismert helyi fórumokon - a falugondnok(ok) írásos pályázat(uka)t 
ismerteti(k), személyesen bemutatkoz(nak), jelzi(k) a falugondnoki munkakörrel kapcsolatos 
attitűdj(üke)t, elképzelés(eike)t. Fentiek után a jelentkező(k) közül a lakosság kiválasztja a 
számára legszimpatikusabb személyt.  
1 fő főállású Falugondnok 
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Az alkalmazott szakképzettsége az 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 3. számú mellékletében 
meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő, kinevezésének rendje a jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően történik. A falugondnok köteles titoktartási nyilatkozatot tenni. 
A falugondnok munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdő időpontjától 
számított két hónapon belül be kell jelentkeznie falugondnoki szolgálatképzésre és azt a 
foglalkoztatást kezdő időpontjától számított két éven belül el kell végeznie. 
 
Személyi változások esetén az új munkaerőnek is ugyanebben a képzésben kell részesülnie, 
melynek költségeit a fenntartó vállalja. 
 
Helyettesítési rendszer: 
A Falugondnoki Szolgálat munkatársát távolléte esetén megállapodás alapján Nemesvita Község 
Önkormányzata által foglalkoztatott falugondnok helyettesítheti. 
A falugondnok szakmai-közösségi tevékenységéről évente beszámol a helyben szokásos módon 
meghirdetett közmeghallgatáson, s szakmai beszámolóját írásban is benyújtja a képviselőtestület 
felé.  
A közmeghallgatáson a megjelent lakosok elfogadhatják, illetve kifogásolhatják a falugondnok 
beszámolóját és a beszámoló alapját képező munkát, a képviselőtestület hasonló elven 
gondolkodhat arról. 
Amennyiben a közmeghallgatáson a település lakói elégedettségüket fejezik ki a falugondnok 
munkájával kapcsolatban, a falugondnokot bizalmi állásában szavazatukkal megerősíthetik.  

A képviselőtestület számára irányadó kell, hogy legyen a település lakóinak fenti témában 
kifejezett véleménye. 

 

 

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT SZAKMAI SZERVEZETI DIAGRAMM 
 
 

  Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

Falugondnok           Szállító szolgálat  Szakmai szolgálat 
            (Információ, tanácsadás) 

 
A falugondnoki hálózatot megyénként a megyei falugondnoki egyesületek szervezik, támogatják, 
s a közösségépítésen túl a minisztérium megbízásából, illetve anyagi támogatásával szakmai-
fejlesztő feladatokat is ellátnak.  
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X. FEJEZET 
TÁJÉKOZTATÁS RENDJE 

Az ellátottal, a hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével a falugondnoki szolgálat 
munkatársa kapcsolatot tart fenn. Ennek módja: 
 személyes kapcsolattartás, amely vagy a szolgáltatást igénybevevő lakásán történik, vagy 
 telefon igénybevételével 
 Írásban: minden szolgálattal és a szolgáltatást igénybevevővel kapcsolatos 

megállapodásról, értékesítésről, térítési díj felülvizsgálatáról, esetleges térítési díj 
fizetésének elmulasztásáról írásos dokumentáció készül, melynek egy példányát megkapja 
az ellátott személy vagy a törvényes képviselője. 

 Az üzenetátadás történhet a polgármester vagy kulturális ügyintéző útján is. 
 
2.) Információnyújtás módja 
A tájékoztatás rendje helyben szokásos módon, hirdetmény útján. A hirdetmény elhelyezésének 
helye: 8300 Raposka, Fő u. 51. hirdetőtábla, továbbá a templomtéri és a hegykapui autóbuszváró 
helyiség és a Szent György utcai hirdetőtábla. 

Honlap elérhetősége: www.raposka.hu 
Információnyújtás, tanácsadás: hétfő-péntek 7-15-ig 
Szállítás: munkanapokon: 7-15-ig 

XI.  FEJEZET 
A SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDTETÉSI, FINANSZÍROZÁSI 

FELADATAI 

A települési önkormányzatok által megállapított és folyósított pénzbeli és természetben nyújtott 
ellátások kiadásaihoz, továbbá a rendszeres szociális segélyt kérelmező foglalkoztatásának 
költségeihez, valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott személyes gondoskodás keretébe 
tartozó ellátási formák működési és fejlesztési költségeihez az állam  
a) az állandó lakosok után járó szociális célú normatív állami támogatással, 
b) kötött felhasználású foglalkoztatási támogatással, 
c) a lakásfenntartási támogatáshoz és az adósságcsökkentési támogatáshoz kötött felhasználású 

támogatásokkal, 
d) a fenntartott szociális intézmények után járó normatív állami támogatással, 
e) a szociális továbbképzéssel és szakvizsgával kapcsolatos kiadásokhoz kötött felhasználású 

támogatással járul hozzá.  
A szociális normatíva tartalmazza a települési önkormányzatok által nyújtott pénzbeli és 
természetbeni ellátások kiadásaihoz, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó 
alapellátások működési költségeihez történő állami hozzájárulást. 
A szociális intézményi normatívák tartalmazzák a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szakosított ellátások működési költségeihez történő állami hozzájárulást. 
Kötött felhasználású állami támogatásként a helyi önkormányzatok  
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a) címzett- és céltámogatást a külön törvényben foglaltak szerint, 
b) központosított előirányzatot, 
c) szociális szakmai programokhoz nyújtott támogatást kaphatnak. 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért általában térítési díjat kell fizetni. Térítésmentesen 
kell biztosítani  
a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, 
A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt a jogosultat: 
- aki jövedelemmel nem rendelkezik, 
- aki bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek a térítési díj 

alapjául szolgáló készpénz vagy ingatlanvagyona valamint tartásra, gondozásra köteles és 
képes hozzátartozója nincs. (Sztv. 114 § (3) bek.) 

A szociális ellátások térítési díját az intézményt fenntartó állapítja meg.  

Az állam a helyi önkormányzatok feladatainak ellátáshoz 
a) az állandó lakos után járó differenciált szociális és gyermekjóléti normatív állami 

hozzájárulással, 
b) a fenntartott intézményben ellátott gyermekek után járó normatív állami hozzájárulással, 
c) a település önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal határozata alapján ideiglenes 

hatállyal elhelyezett, valamint átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek után, továbbá a 
korábban gondozás alatt álló fiatal felnőtt után járó normatív állami hozzájárulással, 

d) kötött felhasználású támogatásokkal járul hozzá.  
A szociális és gyermekjóléti normatíva összege a települési önkormányzat területén élő lakosság 
szociális helyzete, valamint az állandó lakosú gyermek száma szerint eltérő.  
Melléklet: 
1. számú melléklet  Falugondnok munkaköri leírása 
2. számú melléklet   A pénzeszközök és vagyontárgyak kezelésének a szabályzata  
 
 
Raposka 2011. október 19. 
          Bolla Albert 
          polgármester 
 
 
A módosított szakmai programot Raposka települési önkormányzat képviselőtestülete 2018. év 
február hó … napján megtartott ülésen …../2018.(………..) szám alatt meghozott határozattal 
elfogadta. 
 
Raposka, 2018. ………….. ... nap 
 
 
                   Bolla Albert 
        polgármester 
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1. számú melléklet  
 

 

RAPOSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
8300 Raposka, Fő u. 51. Tel/Fax: 87/413-566 

 

 
MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 
Falugondnok neve: …………………………….……………………… 
 
Munkakör: Falugondnok 

Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: 
- falugondnoki tanfolyam 
- gépjárművezetői engedély 
 
Munkáltató: Raposka Község Önkormányzata 8300 Raposka, Fő u. 51. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Polgármester 

A Polgármester jogköre: 

- szakmai irányítás, 
- szakmai ellenőrzés, 
- utasítási jog, 
- szabadság, eltávozás, távollét engedélyezése, 
- kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás kezdeményezése, 
- illetményemelés megállapítás, jutalmazás, 
- minősítés. 

Közvetlen felettese: Polgármester 

A falugondnok Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott önkormányzati 
rendeletben, és szakmai programban foglalt feladatokat látja, az abban leírtak szerint. Ennek keretében 
közreműködik különösen az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítési feladatok ellátásában a 
külterületi lakosság vonatkozásában. Együttműködési kötelezettségét megfelelő kapcsolat kialakításával 
és kapcsolattartással látja el. Az önkormányzati rendelet alapján közreműködik egészségügyi ellátáshoz 
való hozzájutás biztosítása, óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb 
gyermekszállítás, a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az 
önkormányzat és a lakosság között, személyszállítási feladatok ellátásában. 

 
A falugondnok döntési jogköre: 

A falugondnok feladatkörébe tartozóan döntési jogkörrel rendelkezik. Dönt a szállítási igények 
teljesítésében. 

A falugondnok egyéb felelősségi területe: 

a.) A munkakör betöltéséhez közvetlenül kapcsolódó felelősségi körök, szolgálati titok 
megőrzése, a személyiségi jogok védelme és tiszteletben tartása, a közlekedési szabályok 
maradéktalan betartása. 



SZAKMAI PROGRAM  javaslat 

______________________________________________________________________________ 
RAPOSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  26 
 

b.) Szándékos, illetve gondatlan károkozás esetén a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény, illetőleg a Munka Törvénykönyve szabályai szerint tartozik felelősséggel.  

c.) Köteles Raposka önkormányzat vagyonvédelmére vonatkozó utasításainak, 
szabályzatainak a betartására. 

Kapcsolattartás: 

A falugondnok kapcsolatos tart a szakmai programban leírt szervezetekkel, személyekkel, a jelző 
rendszer tagjairól nyilvántartást vezet, gondoskodik a nyilvántartás naprakészen tartásáról. 

Nyilvántartások: 

A falugondnok Raposka önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott önkormányzati rendeletben 
foglalt nyilvántartásokat köteles vezetni, a nyilvántartások vezetésénél köteles az önkormányzat 
rendeltében és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat megfelelően alkalmazni. A nyilvántartások 
iktatását, őrzését, biztonságos tárolását a Körjegyzőség végzi. A falugondnok köteles a 
nyilvántartások őrzéséről, biztonságos tárolásáról a Polgármester részére történő átadásig 
gondoskodni, különös figyelemmel a szigorú számadású bizonylatok vonatkozásában. 

A munkakör helyettesítésére vonatkozó előírások: 

A falugondnok távolléte esetén a helyettesítésre a Polgármester ad eseti megbízást. 

A munkakörre vonatkozó munka-, tűz-, és vagyonvédelmi előírások: 
- A Munkavédelemről szóló törvény és Raposka Önkormányzat Munkavédelmi Szabályzatának 

megfelelő általános munkavédelmi előírások megismerése és betartása. 
- A Tűzvédelemről szóló törvényben a végrehajtására kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban és 

Raposka Önkormányzat Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltak megismerése és betartása. 
- A gépjárművet a KRESZ előírása, valamint Raposka Önkormányzat Gépjármű Üzemeltetési 

Szabályzatában foglaltaknak megfelelően köteles vezetni, műszaki állapotát figyelemmel kísérni, 
műszaki állapotáról folyamatosan tájékoztatást adni, a szabályzatban foglalt hibaelhárításokat, 
karbantartásokat elvégezni. 

 
Jelen munkakör leírás ………év………………………hó….napján lép hatályba. 
 
Raposka, ……….év………………………hó……nap 
 
 
       Bolla Albert 
       polgármester 
 
Záradék: 
A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, tartalmát megismertem, megértettem, az abban foglaltakat 
magamra nézve kötelezőnek elismerem. 
 
Raposka, ……….év………………………hó……nap 
 
 
       ……………………………………. 
                  Falugondnok aláírása 
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2. számú melléklet 
Szabályzat a  

Raposka Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálata által  
a szolgáltatást igénybe vevőktől átvett pénzeszközök és vagyontárgyak  

kezelésének rendjéről. 
1. A falugondnok munkaköre ellátása során készpénzt, illetve nagyobb értékű vagyontárgyat 

vesz át a falugondnoki szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban: ellátottak) 
megbízásából, az általuk megjelölt célú (a szolgáltatás keretében elvégezhető) áruk és 
szolgáltatások megvásárlása, javíttatása céljából. 

2. Az ellátottak részére történő áru- és szolgáltatás-vásárlás céljából történő készpénz és 
vagyontárgy átvétel és –kezelés során a falugondnok az alábbiak szerint köteles eljárni: 

2.1. Az átvett összegről, vagyontárgyról az szabályzat melléklete szerinti Átvételi elismervényt 
ad az ellátottnak, amelyen aláírásával elismeri az azon megjelölt összeg vagy értékű 
vagyontárgy átvételét. Az elismervénynek tartalmaznia kell az átadó nevét, lakcímét, 
aláírását, valamint annak megjelölését, hogy az összeget az ellátott milyen árú ill. 
szolgáltatás megvásárlása céljából adta át a falugondnoknak, és az milyen időtartamon 
belül köteles az átvett összeggel elszámolni.  

2.2. 10.000.- Ft-ot meghaladó beszerzés esetén a beszerezni kért áru/szolgáltatás minőségét és 
az ellátott által elfogadható maximális árát az átvételi elismervényen szintén rögzíteni kell. 

2.3. A falugondnok 15.000.- Ft-ot meghaladó összegű készpénzt vagy értékű vagyontárgyat 
csak abban az esetben vehet át ellátottól, amennyiben az átvételi elismervényen szereplő 
adatokat két tanú is hitelesíti. 

2.4. A falugondnok az ellátottól átvett összeget kizárólag az elismervényben megjelölt 
áru/szolgáltatás beszerzésére használhatja fel.  

2.5. A beszerzett áruról/szolgáltatásról a falugondnok minden esetben köteles nyugtát ill. az 
ellátott erre vonatkozó igénye esetén ÁFÁ-s számlát kérni. 

2.6. Az ellátottaktól átvett összegekről a falugondnok a melléklet szerinti nyilvántartást - 
Vásárlási napló - vezet, amelyben rögzíti az átvétel dátumát, az ellátott nevét és címét, az 
átvett összeget, annak felhasználási célját, az ebből ténylegesen elköltött összeget, a 
visszajáró pénz összegét, valamint az áru/szolgáltatás illetve a visszajáró pénz ellátott 
részére történő átadásának napját, melynek megtörténtét az ellátott a nyilvántartásban 
aláírásával igazolja. 

Raposka, 2018. február hó ……. nap. 
        ………………………………….. 
         Bolla Albert   
            polgármester 
A szabályzatot elolvastam, annak 1 példányát átvettem. Az abban foglaltak szerinti elszámolásért 
teljes körű anyagi felelősséget vállalom:       
Raposka, 2018. február ……….. 
        ………………………………….. 
              falugondnok 
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ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
 

Alulírott Horváth Norbert falugondnok a mai napon, 
……………………………….. (név) …………………………………….. (lakcím), a 
falugondnoki szolgáltatást igénybe vevő személy (a továbbiakban: Megbízó) megbízásából 
 

Áru/szolgáltatás megnevezése Mennyisége Max. ára, értéke (Ft) 
   
   
   
   

beszerzése (megrendelése, előfizetése stb.) céljából átvettem  ���.��� Ft, azaz:  
 
…………………………………………………. forint készpénzt, vagy értékű vagyontárgyat, 
amellyel folyó hó ………..…. napjáig köteles vagyok elszámolni Megbízó részére. A beszerzett 
áruról, szolgáltatásról Megbízó ÁFÁ-s számlát kér/nem kér.*  
 
A beszerzendő áru/szolgáltatás típusára/minőségére vonatkozó megjegyzés: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Raposka, 2018. …….………. hó ….. nap. 
 
 
Megbízó aláírása: ……………….……………  Falugondnok aláírása: ………………… 
 
 
15.000.- Ft-ot meghaladó összegű készpénz vagy értékű vagyontárgy átvétele esetén az alábbi 
rész is kitöltendő:  
 
1. tanú neve: ……………………………………. 
Lakcíme: ……………………………………….. Aláírása: ………………………………. 
 
 
2. tanú neve: …………………………………….. 
Lakcíme: ……………………………………….. Aláírása: ………………………………. 

*A megfelelő aláhúzandó! 
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VÁSÁRLÁSI NAPLÓ 
 

Nyilvántartás a felsoroltak megbízásából az általuk megjelölt áru/szolgáltatás beszerzése céljából átvett összegek elszámolására 
 
 Sor-

szám 
Megbízás és 
pénzátvétel 

napja 

Megbízó neve, címe Átvett 
összeg 

(Ft) 

Beszerzendő 
áru/szolgáltatás 

Teljesítés 
napja 

Fel-
használt 
összeg 

(Ft) 

Vissza-
járó 

összeg 
(Ft) 

Árut/szolgáltatást, 
nyugtát/számlát, 

visszajáró összeget 
átvettem: 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         
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