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2. NAPIREND                                                                                            Ügyiratszám: 27/29-6/2018. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2018. március 27.-i nyilvános ülésére 
               
Tárgy:                Döntés a falugondnoki szolgálat helyettesítésére kötött együttműködési 

megállapodás ügyében 

Előterjesztő:     Bolla Albert polgármester 

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

 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 
A falugondnok helyettesítésének biztosítása az állami támogatás igénybevételéhez elengedhetetlenül 
szükséges, mert a szolgáltatást folyamatosan biztosítani kell. A falugondnok szabadsága, betegsége 
vagy egyéb távolléte esetén is gondoskodni kell a helyettesítésről.  

2011. július 01-től Nemesvita Község Önkormányzatával volt megállapodásunk a falugondnoki 
helyettesítés tárgyában. A Képviselő-testület a 2018. február 20-án megtartott nyilvános ülésén a 
9/2018.(II.20.) számú határozatával döntött a falugondnoki szolgálattal kapcsolatban Nemesvita 
Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felmondásáról, felhatalmazott 
továbbá a Hegymagas Község Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás 
előkészítésére.  

Ismert, hogy a szomszédos Hegymagas községben is működik a falugondnoki szolgálat. A két 
település közti távolság miatt egyszerűbben és gazdaságosabban megszervezhető az esetleges 
helyettesítés. Ennek érdekében tárgyaltam Tóth János Zoltán polgármester úrral, aki úgy nyilatkozott, 
hogy nyitottak az együttműködésre. Készek megállapodni Raposka Község Önkormányzatával. 

Az együttműködési megállapodás tervezett szövegét kidolgoztuk, amelyet az előterjesztés 1. számú 
melléklete tartalmaz.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel, hogy Hegymagas Község 
Önkormányzatával megkötendő „Együttműködési megállapodást” aláírjam.   

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 folyamatos működésének 
biztosítása érdekében Hegymagas Község 
Önkormányzatával megkötendő „Együttműködési 
megállapodást” elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert 
a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 

Tapolca, 2018. március 21. 
           Bolla Albert  

      polgármester 
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1. melléklet 

Raposka Község Önkormányzata           Hegymagas Község Önkormányzata 
        8300 Raposka, Fő út 51.              8265 Hegymagas, Szigligeti út 13. 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

falugondnok helyettesítésére 
 
Raposka Község Önkormányzata (8300 Raposka, Fő út 51., képviseli Bolla Albert 
polgármester) és Hegymagas Község Önkormányzata (8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13., 
képviseli: Tóth János Zoltán polgármester) (a továbbiakban együttesen: Felek) a falugondnok 
helyettesítése céljából Együttműködési Megállapodást köt az alábbiakban megfogalmazottak 
szerint: 

1.) Az együttműködő önkormányzatok megállapodnak abban, hogy falugondnokaik 
helyettesítését kölcsönösen biztosítják a különböző feladataik ellátásának 
akadályoztatása esetén. A helyettesítésre mindenkor a polgármesterek szóbeli 
egyeztetése és egyetértése mellett kerülhet sor. 

2.) Az együttműködés során a helyettesítést, csak a legszükségesebb, más módon meg 
nem oldható feladatok ellátására igénylik úgy, hogy az a saját település ellátásának 
rovására nem mehet. A helyettesítés során ellátandó feladatok milyensége a saját 
településen ellátott feladatokat nem léphetik túl.  

3.) Együttműködésben közreműködés esetei: 
- napi feladatok során: ebéd- és betegszállítás 
- egyéb ütemezhető feladatok során: gyógyszerkiváltás, egyéb, a házi 
segítségnyújtáshoz kapcsolódó teendők 
 

4.) Az együttműködő felek a szabadság idejére történő helyettesítés során előre 
egyeztetnek, annak ideje alatt egymással szemben anyagi követeléssel nem lépnek föl.  

5.) Az együttműködő felek megállapodnak abban is, hogy egyedi feladat-ellátási igény 
esetén külön megállapodásban rögzítik az ellátandó feladatokat és költségeik 
elszámolási módját.  

6.) Jelen megállapodást a szerződő felek 2018. április 01-től határozatlan időre kötik meg. 
A megállapodás felmondását bármelyik fél önállóan kezdeményezheti. A felmondási 
idő 60 nap. A felek közös megegyezéssel ennél rövidebb időtartamban is 
megállapodhatnak. 

7.) A megállapodás a két képviselő-testület elfogadó határozatával lép hatályba. 
8.) A felek jogvita esetére a Tapolcai Járásbíróság kizárólagos illetékességét ismerik el. A 

megállapodás egyéb, itt nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései irányadóak. 

Felek a megállapodást elolvasást követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. 
Raposka, 2018. március 27.  
 
 Bolla Albert  Tóth János Zoltán 
 polgármester  polgármester 
 Raposka Község Önkormányzata  Hegymagas Község Önkormányzata 
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