
LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

10/2001. (XII. 19.) rendelete 
A falugondnoki szolgálatról 

 
 
Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló – 
módosított – 1990. évi LXV. tv-ben kapott felhatalmazás, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló – módosított – 1993. évi III. törvény 59. §. (2) értelmében a 
falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a 
falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét e rendeletben 
állapítja meg. 
 

A rendelet célja, hatálya 
 

1. §. 
 
A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között: 

 
- a település lakói számára a településen hiányzó, az alapvetı szükségletek 
kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgálatokhoz való hozzájutást 
elısegítse. 

 - a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá, hogy  
 - a település lakosságát érintı információk győjtését és továbbítását biztosítja. 
 

2. §. 
 

A rendelet hatálya a község közigazgatási területén:  
 
 - életvitelszerően tartózkodó személyekre, 

- mőködı egyes meghatározott tevékenységet végzı termelıkre és szolgáltatókra,                             
valamint 

 - tevékenykedı egyéb szervezetekre terjed ki. 
 

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok 
 

A falugondnoki szolgálat keretében  
ellátandó alapellátási feladatok 

 
3. §. 

 
A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:  
 
 a) étkeztetésben való közremőködés, 
 b) házi segítségnyújtásban való közremőködés, 
 c) családsegítésben való közremőködés. 
 
Étkezésben való közremőködés 
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4. §. 
 
(1) Az étkeztetésben való közremőködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az 
önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 7/1999. képviselı-testületi 
rendelete 14. §.-a alapján megállapított szociális étkeztetés ellátás biztosítását: 
 - az étel házhoz szállításával, vagy  

(2) Az ellátott a szociális étkeztetés díjaként az (1) bekezdésben hivatkozott rendelet alapján 
megállapított térítési díjat köteles fizetni. 

(3) A szállításért külön díjat nem kell fizetni, akkor sem ha a szociális étkeztetés térítési díj 
meghatározásakor a szállítás költségét nem vették figyelembe. 

(4) Az étkeztetésben való közremőködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezıen 
ellátandó feladat. 
 
A házi segítségnyújtásban való közremőködés 
 

5. §. 
 
(1) A házi segítségnyújtásban való közremőködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az 
önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 7/1999. számú képviselı-
testületi rendelet 13. §.-a alapján megállapított ellátás biztosítását: 
 - a házi gondozó ellátotthoz való szállításával, és/vagy 

- a házi gondozó munkájában történı – nem szakmai jellegő – feladatok 
ellátásával, pl.:  

 - favágás, fa behordás,  
 - takarítás, 
 - bevásárlás, 
 - gyógyszer kiváltás. 

 
Személyes gondoskodási feladatok. 

 
(2) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes. 
(3) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátás kötelezı. 
 
Családsegítésben való közremőködés 
 

6. §. 
 
(1) A családsegítésben való közremőködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az 
önkormányzat a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 8/1999. számú képviselı-testületi 
rendelete 10.11. §.-a alapján megállapított ellátás nyújtását: 
 - a családgondozó ellátotthoz való szállításával, és/vagy 

- az ellátott, illetve családja Családsegítı Központba, majd onnan településre 
történı szállításával, 
- azzal, hogy közremőködik a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 
993. évi III. törvény 65. (4) bekezdésében a családsegítı szolgálat egyéb 
feladatiként meghatározott tevékenységének ellátásában, ennek érdekében a 
lakossággal és a családsegítı szolgálattal folyamatosan párbeszédet folyta, 
észrevételeit, tapasztalatit továbbítja. 

(2) A családsegítéshez kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes. 
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(3) Az (1) bekezdésében leírt feladatok közül a szállítási feladatot akkor kell és lehet ellátni, 
ha a vonatkozó, szociális ellátásra való jogosultságot elıíró határozat ezt kifejezetten 
tartalmazza. Az egyéb, nem szállításhoz kapcsolódó feladat ellátása kötelezı. 
 

A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok 
 

7. §. 
 
A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok 
tartoznak: 

a) személyszállítási feladatok, 
b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok, 
c) kapcsolatteremtési feladat az önkormányzat és intézményei és a lakosság között, 
e) egyéb nem részletezett, szolgáltatási jellegő feladatok. 

 
Személyszállítási feladatok 

 
8. §. 

 
(1) A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladatok között ellátja: 

a) az óvodások oktatási, nevelési intézménybe szállítását, 
b) a betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történı szállítását, 
c) a munkanélküliek munkaügyi központba történı szállítását, 
d) kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás céljára történı szállítást, 
e) családi eseményekre történı szállítást, 
f) nagybevásárlás céljára történı szállítást, 
g) önkormányzati, illetve egyéb, települési rendezvényre történı szállítást. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok közül a falugondnok:  
- kötelezı feladata – a 9-15. §-ban foglaltak figyelembevételével – az a), b), 
pontban meghatározott szállítási feladat. 
- nem kötelezı feladata – a 9-15. §-ban foglaltak figyelembevételével – a c), d), e), 
f), g), pontban meghatározott szállítási feladat. 

 
Óvodások oktatási, nevelési intézménybe szállítása 
 

9. §. 
 
(1) Az óvodások, és iskolások szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani az 
önkormányzat közigazgatási területén lakó gyermekek (2) bekezdésben meghatározott 
intézményekbe, illetve onnan vissza a közigazgatási területre történı szállítását. 

(2) Az óvodanevelést, ellátó intézmények neve és székhelye: Alsóörsi Óvoda, 8226 Alsóörs. 

(3) A falugondnoki szolgálat egyéb, a (2) bekezdésben nem megjelölt oktatási intézménybe 
történı rendszeres szállítási feladatot egyedi képviselı-testületi határozat alapján végezhet. Ez 
a feladatellátás a falugondnoki szolgálat számára a határozatban foglaltaknak megfelelıen 
lehet kötelezı, illetve nem kötelezı feladat. 

(4) A szállítási szolgáltatás ingyenes, kivéve a (3) bekezdés szerinti szállítási szolgáltatást, 
ahol a határozat térítési díjfizetési kötelezettséget is elıírhat. 
 
Betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történı szállítása 
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10. §. 
 
(1) A betegek háziorvosi rendelıbe, illetve egyéb egészségügyi intézménybe szállítása az 
érintett személy településrıl intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a falugondnok csak képviselı-testületi 
határozat, vagy a polgármester által 21. §. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 
átruházott hatáskörben hozott határozat alapján kell teljesíteni. 

(3) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni: 
- az igénylı egészségügyi állapotát, 
- a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegő stb.), 
- az igénylı és családja szociális helyzetét. 

Az egészségügyi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során 
szükség szerint ki kell kérni a háziorvos, a házi gondozó véleményét, illetve szükség esetén 
környezettanulmányt kell készíteni. (E feladatokat a polgármester felkérésére az 
önkormányzati hivatal köteles ellátni.) 

(4) A szállítási szolgáltatás történhet: 
térítésmentesen, illetve 
térítési díj megállapításával. 

(5) Térítési díj megállapítása nem indokolt akkor, ha: 
az igénylı anyagi és szociális helyzete az önkormányzat szociális ellátásokról szóló ………. 
Rendeletében megfogalmazott …………….. ellátásra is jogosulttá tenné, illetve ilyen 
ellátásában részesül. 
 
Munkanélküliek Munkaügyi Központba szállítása 
 

11. §. 
 
(1) A munkanélküliek Munkaügyi Központba történı szállítása a kapcsolattartásra kötelezett 
munkanélküli személyek szállítási feladatát jelenti a megyei Munkaügyi Központ zékhelyére, 
illetve vissza a településre. 

(2) A szállításért térítési díjat nem kell fizetni. 

(3) A feladat ellátása nem kötelezı. 
 
Kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás, családi eseményeken való részvéte, illetve 
nagybevásárlás céljára történı személyszállítás 
 

12. §. 
 

(1) Az igénylık: 
a) kórházi, szociális otthoni stb. látogatás céljára, 
b) családi eseményekre, 
c) nagybevásárlás céljára  
történı szállítása a településrıl az 1. számú mellékeltben meghatározott 
intézményekbe és helyekre, illetve onnan a visszaszállítást jelenti. 

(2) A szállításért indokolt esetben térítési díjat kell fizetni. 
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(3) A szolgáltatás általában csak egyszerre, egy intézményt vagy szállítási helyet érintı több – 
legalább 4 fı – igény esetén nyújtható, egyedi igények csak térítési díj megfizetése esetén 
teljesíthetıek. 

(4) A falugondnoki szolgálat számára a feladat nem kötelezıen teljesítendı. 
 
Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás 
 

13. §. 
 
(1) Az önkormányzat, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az önkormányzat által 
olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó közigazgatási területet érintı 
szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza személyszállítási feladat falugondnoki 
szolgálat keretében való megoldását is. A személyszállítás történhet: 

- meghatározott gyülekezı helyrıl a rendezvényre, és/vagy 
- rendezvényrıl meghatározott településre, lakóházhoz. 

(2) A szállítás térítésmentes, alanyi jogon jár. 

(3) A feladat ellátás az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetén a falugondnoki 
szolgálat számára kötelezı feladat. 

 
A falugondnoki szolgálat  

önkormányzat feladathoz tartozó szállítási feladatai 
 

14. §. 
 
(1) A falugondnoki szolgálat az önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatai 
között ellátja: 

a) a falus turizmushoz kapcsolódó szállítási feladatokat, 
b) a lakossági igények kielégítését szolgáló mezıgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódó mezıgazdasági termékek 
-szállítási, 
-termeltetési, 
-felvásárlási feladatait. 

 
A falusi turizmushoz kapcsolódó feladatok 
 

15. §. 
 
(1) A falusi turizmushoz kapcsolódóan a falugondnoki szolgálat ellát: 

- egyes meghatározott személyszállítási és/vagy 
- áru és egyéb szállítási, anyagbeszerzési feladatokat. 

(2) A feladatellátás a falusi turizmus tevékenységet folytató vállalkozóval, tevékenységet 
folytató személlyel történı megállapodás alapján lehetséges, mely megállapodás tartalmazza 
az ellátandó szolgáltatások pontos körét, mértékét, valamint az egyes szolgáltatásokért 
fizetendı térítési díj mértékét. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott megállapodás szerint az önkormányzat által átvállal 
feladatok közül: 

- a minden körülmények között teljesítendı feladatok a falugondnoki szolgálat    
kötelezı feladati közé tartoznak, míg 
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- azok, melyek feltételesen esetlegesen teljesíthetıek, a falugondnoki szolgálat nem 
kötelezı feladati közé sorolandók. 

 
A lakosság igényei kielégítését célzó mezıgazdasági tevékenységhez kapcsolódó feladatok 
 

16. §. 
 
(1) Az önkormányzat által meghirdetett, lakosság igényei kielégítését célzóm, mezıgazdasági 
tevékenységhez kapcsolódó falugondnoki szolgáltatások: 

- az egyes mezıgazdasági termékek termeltetésében, 
- egyes mezıgazdasági termékek felvásárlásában való közremőködés. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat az önkormányzat – a falugondnoki 
szolgálat közremőködésével – a lakossági közzétételt követıen teljesíti. 

(3) A szolgáltatást csak magánszemélyek vehetik igénybe, de ık alanyi jogon. Az 
önkormányzat a meghirdetett szolgáltatás tekintetében mennyiségbeni, vagy értékbeni 
korlátokat megadhat. 

(4) A meghirdetett szolgáltatás lehet: 
- ingyenes, vagy 
- térítési díjas. 

(5) Amennyiben adott szolgáltatás térítési díjas, a fizetendı díj mértékét a szolgáltatás 
közzétételekor ismertetni kell.  

(6) A falugondnoki szolgálat számára a feladatellátás kötelezı, amennyiben a tevékenység 
megfelel az (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak. 
 

Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével,  
lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

 
17. §. 

 
(1) A falugondnoki szolgálat feladat önkormányzati rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában való részvétel.  
A szervezésben, vagy a képviselı-testület tagjai irányításának megfelelıen kell ellátni. 

(2) Önkormányzati rendezvények, összejövetelnek számít többek között: 
- képviselı-testületi ülés, 
- közmeghallgatás, 
- falugyőlés, 
- egyéb lakossági fórum, 
- önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények: 
- falunap, 
- gyermeknap, 
- idısek napja stb. 

(3) A feladatellátás jegyzı/körjegyzı, illetve a polgármester intézkedése alapján kötelezı, 
térítés nélküli szolgáltatás. 
 

Kapcsolattartási feladat 
 

18. §. 
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(1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát: 
- az önkormányzat és a lakosság, valamint 
- az önkormányzat intézményei és a lakosság között. 

 
A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat a jegyzı 
határozza meg. A falugondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkezı, önkormányzatot, vagy 
önkormányzati intézményt érintı közérdekő kéréseket, javaslatokat egyéb információkat 
haladéktalanul továbbítani az illetékes vezetı felé. 

(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált 
feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelezı. 

(3) A feladatellátásáért a falugondnoki szolgálatnak térítés nem jár. 
 

Egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegő feladatok 
 

19. §. 
 
(1) A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, a 2-18. §-ba nem tartozó feladatokat, ha 
azok ellátására a jegyzı utasítja, illetve polgármester intézkedés kötelezi, és az nem ellentétes 
az e rendelet 1. §-ában meghatározott céllal. 

(2) Az (1) bekezdés szerint ellátott feladatok a falugondnoki szolgálat számára kötelezıek és 
térítésmentesek. 
 

 falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok rangsorolása 
 

20. §. 
 
A falugondnoknak elsısorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell 
ellátnia. A többi kötelezı feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó 
feladatellátással nem ütközzön. 
Az egyéb – nem kötelezı – szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha az a kötelezı 
feladatok ellátását nem veszélyeztetik. 
 

21. §. 
 
A kötelezıen ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzik a jegyzı iránymutatása 
szerint, míg a többi feladat esetében, amennyiben rangsorolni kell a jegyzı/körjegyzı dönt. A 
rangsorolás szempontjait a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere 
 
Igénybevétel határozat alapján, illetve alanyi jogon, valamint a jogtalanul igénybe vett ellátás 
jogkövetkezményei 
 

22. §. 
 
(1) A 3. §-ban foglalt ellátásokat az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény alapján alkotott helyi rendeletén alapuló határozatban 
foglaltak alapján lehet igénybe venni. 
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(2) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy határozatban döntsön egyes 
falugondnoki szolgáltatás igénybevételének lehetıségeirıl, ha adott helyzet azonnali 
intézkedést kíván, az igénylı, illetve ellátásra szorult személy a szolgáltatást a soron 
következı képviselı-testületi ülés elıtti idıpontban igénybe kívánja venni. 

(3) A polgármester az átruházott hatáskörében hozott döntéseirıl a képviselı-testületnek a 
soron következı ülésen beszámolni köteles. 

(4) A polgármester által hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet az 
önkormányzati hivatalhoz kell benyújtani és a képviselı-testületnek címezni. A képviselı-
testület másodfokon köteles az igényt elbírálni, és arról határozattal dönteni. 
 

23. §. 
 
(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének lehetısége: 

- egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján, vagy hivatalból hozott határozattal 
nyílik meg, 
- más szolgáltatások esetében alanyi jogon jár. 

(2) Ahol e rendelet az alanyi jogon való igénybevételrıl nem rendelkezik, ott a szolgáltatás 
igénybevételét kérelmezni kell. A kérelem történhet szóban és írásban. Lehetıség van arra, 
hogy az önkormányzat hivatalból is megállapítsa adott szolgáltatás igénybevételének 
lehetıségét. Az igénybevétel lehetıségérıl a kérelmezı, illetve a hivatalból indított eljárás 
érintettjét határozatban értesíteni kell. 

(3) A hozott határozatok egy példányát a falugondnoki szolgálatnak is át kell adni. A 
határozatoknak tartalmazniuk kell, hogy adott ellátás: 

- a falugondnoki szolgálat számára kötelezıen elıírt feladat, tehát a szolgáltatás az 
ellátást megítélı határozat alapján ténylegesen igénybe vehetı, illetve, hogy 
- a falugondnoki szolgálat számára nem kötelezıen elıírt feladat, ezért a határozat a 
vonatkozó ellátás igénybevételének lehetıségét nyitja meg, de adott szolgáltatás 
falugondnoki szolgálat keretében való tényleges megvalósítását nem garantálja. 

(4) Az anyagi jogon igénybe vehetı ellátások esetében határozatot nem kell hozni. A 
szolgáltatás igénybevételének jogosságát a falugondnoki szolgálatot ellátó személy ítéli meg. 
Az igénybevétel jogtalansága gyanúja esetén haladéktalanul megkeresi az önkormányzati 
hivatalt, amely intézkedik a jogosultság megvizsgálása tárgyában. 

(5) A jogtalanul igénybe vett szolgáltatásokért a térítési díj köteles szolgáltatásokra 
általánosan elıírt térítési díj kettıszeresét alkalmazni. 

(6) A szolgáltatások igénybevételébıl ki kell zárni azt a személyt, aki a szolgáltatások árát 
nem fizette meg. 
 
A falugondnoki szolgálat ellátása 
 

24. §. 
 
(1) A falugondnoki szolgálta keretében ellátandó feladatokat a falugondnok – a szolgálat 
rendelkezésére álló gépjármő segítségével – látja el. A falugondnoknak a feladatit a 
munkaköri leírásban, valamint a jegyzı/körjegyzı utasításának megfelelıen kell ellátnia. 

(2) A feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerint idıben 
köteles ellátni. A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell 
megállapítani. A jegyzı/körjegyzı köteles e rendelet hatálybalépésekor érvényben lévı 
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munkarendet felülvizsgálni, és indokolt esetben kezdeményezni annak a feladathoz igazodó 
módosítását. 

(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes 
távolmaradása esetében helyettesíteni kell. 

(4) A falugondnok munkaidején kívül esı feladatok ellátását, a túlórakeret kimerülését 
követıen a következık szerint kell megoldani: 

- kötelezı feladat esetében a falugondnok adott feladatra történı külön megbízásával, 
melyért megbízási díjra jogosult, 
- nem kötelezı feladat esetében a falugondnok helyettesítésével. 

(5) A falugondnok megbízási díja, illetve a falugondnokot helyettesítı személynek fizetett 
személyi juttatás legalább a falugondnok személyi juttatásának adott feladat ellátási idejére 
jutó részének megfelelı összeg. 
 
Az egyes ellátásokért fizetendı térítési díj 
 

25. §. 
 
Amennyibe e rendelet másként nem rendelkezik a térítési díj mértéke 40 Ft/km. 
(1) Azoknál a szolgáltatásoknál, ahol a megteendı km, illetve a várakozási idı elıre nem 
ismert, a térítési díjat a szolgáltatás befejeztével kell kézpénzben kiegyenlíteni, illetve az 
önkormányzat költségvetési számlájára befizetni. 

(2) Az árubeszerzéssel, bevásárlással, gyógyszerkiváltással kapcsolatos feladatoknál: 
a) a falugondnoki szolgálat átvételi elismervény fejében veszi át a vásárlási elıleget, 
melyet a vásárlás befejeztével ismételt átvételi elismervény fejében ad vissza. A 
tényleges kiadásokkal számla alapján köteles elszámolni, a szolgáltatást 
igénybevevınek.  
b) ha az árubeszerzés önkormányzati szervezésben zajlik, s azok egységcsomagos 
jellegőek, azonos terméket érintenek, a pénz beszedése történhet elıre, az 
önkormányzati hivatal közremőködésével is. Erre vonatkozóan a jegyzı adhat 
utasítást. 

 
26. §. 

 
A falugondnoki szolgálat az általa beszedett térítési díjakkal legkésıbb a következı 
munkanap végéig köteles elszámolni az önkormányzati hivatalban. Az elszámolás a kiállított 
számlák alapján történik, de a menetlevelekkel történı, ellenırzési célú egyeztetést követıen. 
 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

27. §. 
 
E rendelet alkalmazása során az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi 
IV. tv. szerint - az itt meghatározott kiegészítésekkel együtt – kell eljárni. 
 

28. §. 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép életbe. A kihirdetésrıl a jegyzı gondoskodik. 
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Kelt: Lovas, 2001. december 3. 
 
 
Kemenes Dénes      Tóth Gáborné 
  polgármester                  jegyzı 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének ideje: 
Lovas 2001. december 19. 
 
 

Tóth Gáborné 
     Jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
SZABÁLYZAT A LOVASI FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT  

GÉPKOCSIHASZNÁLATÁHOZ 
 
 

A GÉPKOCSI RENDELTETÉSE, FELHASZNÁLHATÓSÁGA 
 
1. A falugondnoki szolgálat üzemeltetésben lévı jármővek rendeltetése a falugondnoki 
tevékenység során, azzal összefüggésben felmerülı utazási szállítási feladatok ellátása. 
 
2. A falugondnoki Ford Transit típusú jármővet, annak tényleges használatát a falugondnok  
által összeállított heti program, illetve szükség szerint: a polgármester vagy a jegyzı 
engedélyezi. 
 
3. A gépkocsi napi, illetve havi menetteljesítményérıl, a tüzelı és kenıanyag felhasználásáról 
a gépkocsi használója köteles a következık szerint elszámolni. 
A gépkocsira a nyomtatványellátóban beszerezhetı menetlevelet kell vezetni. Fel kell tüntetni 
a szállított személyek számát, az úti célt, valamint az utazás indokát pl. ebédszállítás, vásárlás 
stb.  
 
4. A felhasználás indokoltságát, szabályszerőségét a havi elszámolás aláírásával a 2. pont 
szerinti engedélyezı igazolja. 
 
5. Minden esetben a 2. pont szerint engedélyezı elızetes írásbeli engedélye szükséges a 
gépkocsi országhatáron kívüli vagy magáncélú igénybevételéhez. Az engedélyt a 
menetlevélhez kell csatolni. A községben mőködı társadalmi egyesületek civil szervezetek 
vezetı nélkül is igénybe vehetik a gépjármővet, amennyiben az általuk megnevezett 
jármővezetı részére a 2. pont szerint engedélyezı igazolja.  
 
6. Magáncélú igénybevétel történhet a falugondnok részérıl, vagy a lovasi állandó lakosok 
részérıl. Ebben az esetben a gépkocsit csak a falugondnok vezetheti. Az igénybevevı ebben 
az esetbe térítést köteles fizetni ennek mértékét a képviselı-testület határozza meg és az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 
7. A felhasználás során különös figyelmet igényel: 

- üzemanyag edényzetben történı szállítása, 
- PB gázpalack szállítása, 
- gyermekkorúak szállítása, 
- áruszállításra történı igénybevétel. 

A gyermekkorúak szállításánál két tíz éven aluli gyermeket egy személynek kell tekinteni, az 
elsı ülésen csak 150 cm-nél magasabb ülhet. 

PB gázpalack csak rögzítetten álló helyzetben, a raktérben szállítható. 

Üzemanyag edényzetben szállítása legfeljebb 25 l-es kannákban történhet az utasoktól 
elválasztva. 

Személygépkocsiból áruszállítás céljára a vezetıülésen kívül ideiglenesen bármely ülés 
kiszerelhetı. 
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A GÉPKOCSI ÜZEMELTETÉSE 
 
1. A szolgálat jármővének jogszerő, rendeltetésszerő, hatékony és gazdaságos üzemeltetéséért 
a polgármester felelıs. 
2. A jármő üzembiztos, a környezetvédelmi, illetve mőszaki szempontból megfelelı 
állapotáért a falugondnok felelıs. Szabadsága, betegsége vagy akadályoztatása esetén 
helyettesét a munkáltatója jelöli ki. 
 
3. A falugondnok felelıs:  

- a jármőre elıírt karbantartások elvégeztetéséért (olajcsere, szemle stb.), 
- a meghibásodásból, természetes elhasználódásból bekövetkezı hibák, hiányosságok 
kiküszöbölésérıl, 
- az elıírt, kötelezı, illetve közlekedésbiztonsági szempontból szükséges anyagok, 
tartozékok szükség szerinti pótlásáért (eü. csomag, izzók stb.), 
- a gépkocsi állapotáért, rendszeres külsı és belsı tisztításáért, 
- a kötelezıen elıírt, illetve e szabályzattal megállapított nyomtatványok vezetéséért,  
- hatósági közúti ellenırzéskor azok bemutatásáért, 
- a kötelezı hatósági mőszaki és környezetvédelmi vizsgálatok elvégzéséért, 
- az üzemanyag kenıanyag elszámolásáért. 

 
GÉPKOCSI VÉDELME, TÁROLÁSA 

 
1. A falugondnoki szolgálat gépkocsijának biztonságos tárolásáért a falugondnok a felelıs. 
 
2. A gépkocsi tárolási helye egyedileg meghatározott Faluház udvarában, vagy a falugondnok 
lakóhelyén zárt udvarban. Közterületen éjszakára csak a mőködési területén kívüli 
igénybevétel esetén tárolható. 
 
3. A falugondnok köteles megakadályozni a jogellenes jármőhasználatot (elsısorban a 
jármőbe épített biztonsági berendezések mőködtetésével.) 
 

A GÉPKOCSIÉRT ÉS A KÖZLEKEDÉSÉRT VALÓ FELELİSSÉG 
 
1. A gépkocsit vezetı falugondnok – a reá irányadó jogszabályok keretei között – 
felelısséggel tartozik az általa okozott balesetért (kárért). Felelıssége a jogellenes módon 
igénybevett jármő használatát kivéve – a közalkalmazotti jogviszony folytán munkáltatója 
anyagi helytállását vonja maga után, melyért felróhatósága függvényében tartozik fegyelmi, 
kártérítési felelısséggel. 
 
2. A falugondnok a jármővével a közúti forgalomban akkor vehet részt, ha személyében és a 
jármőre vonatkoztatva valamennyi szükséges feltételnek megfelel. 
 
3. A gépkocsit érintı balesetrıl a falugondnok a munkahelyi vezetıt haladéktalanul 
tájékoztatni köteles. Ilyen helyzetben köteles megtenni minden olyan intézkedést, amely az 
üzembentartó érdekeinek megóvása céljából szükséges. Csak anyagi kár keletkezése esetén 
rendıri intézkedés akkor szükséges, ha a felelısségben nem történik megegyezés. 
 
4. Személyi sérülést okozó, vagy súlyosabb baleset esetén a 3. pontban foglaltakat a rendırség 
értesítése, a helyszín indokolt mértékő biztosítása, valamint az esetleges elsısegélynyújtás 
után kell végrehajtani. 
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5. A balesetrıl a falugondnoknak legkésıbb a jármő telephelyre beérkezése, vagy a következı 
munkanapon írásos jelentést kell készíteni. 
 

ÜZEMANYAG FELHASZNÁLÁS, ELSZÁMOLÁS 
 
1. A tervezett utazási teljesítményre üzemanyag elıleget kell a falugondnok részére 
biztosítani. A kifizethetı elıleg összege: 20.000 forint. Újbóli felvételre az elızıleg felvett 
elszámolása után van lehetıség. Az üzemanyag elıleggel annak kifizetését követıen három 
munkanapon belül kell elszámolni. 
A ténylegesen felhasznált üzemanyag, kenıanyag költségét az üzemanyagtöltı állomáson 
kapott bizonylatokkal kell elszámolni. 
 
2. Az üzem és kenıanyag felhasználás keretében elıforduló rendellenességet a 
jármővezetınek fel nem róható túlfogyasztást vagy hiányt az illetékes vezetınek 
haladéktalanul jelezni kell. A kellıen nem indokolható, a jármővezetınek felróható 
túlfogyasztás költségét – anyagi felelısség keretei között – a falugondnokkal a munkáltató 
megtérítteti.  
 
3. A gépkocsi üzemeltetésével kapcsolatosan egyéb költséget (autópályadíj, parkoló díj stb.) a 
havi elszámoláskor kell számla ellenében kiegyenlíteni. 
 
4. A falugondnok köteles havonta a gépjármő futásteljesítményérıl és a felhasznált 
üzemanyag mennyiségrıl a munkahelyi vezetıvel elszámolni a menetlevél és az üzemanyag 
számlák alapján. 
 

A GÉPKOCSIVEZETİI JOGOSULTSÁG ELISMERÉSE 
 
1. A szolgálat gépkocsijának vezetése a falugondnoki munkakörhöz kapcsolódó 
jogosultságként (kötelezettségként) kerül meghatározásra, melyet a közalkalmazotti 
munkaköri leírás tartalmaz. A gépkocsivezetési jogosultság személyi (egészségügyi stb.) 
korlátozását az érintett köteles a felelıs vezetı tudomására hozni. 
2. Amennyiben a gépkocsivezetésre jogosult közalkalmazott munkavégzési kötelezettség 
ideje alatt önhibájából jármővezetésre alkalmatlan állapotba kerül, azt a munkavégzési 
kötelezettség szándékos megtagadásának kell minısíteni. 
 

BIZTOSÍTÁS 
 
1. A gépkocsi kötelezı, illetve CASCO biztosításáról a polgármesteri hivatal pénzügyi 
elıadója gondoskodik 
 

SAJÁT GÉPKOCSI HIVATALOS HASZNÁLATRA 
 
1. A szolgálat üzemelésében lévı gépkocsi akadályoztatása (javítás) esetén eseti elızetes 
engedéllyel a falugondnok saját gépkocsiját használhatja hivatali munkához. 
 
2. A saját gépkocsi hivatalos használatáról kiküldetési rendelvényt kell kiállítani. 
 
3. A saját gépkocsi használata esetén a falugondnokot az elszámolási normával kiszámított 
üzemanyag ára továbbá 3 Ft/km költségtérítés illeti meg az érvényes jogszabály szerint. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. A szabályzat 2002. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépés 
napjától kell alkalmazni. 

2. Jelen szabályzat mellékletét képezik:  
I. sz. melléklet: a magáncélú igénybevétel térítési díjairól. 
II. sz. melléklet: menetlevél mint. 
III. sz. melléklet: kiküldetési rendelvény minta a saját gépkocsi hivatalos 
használatához. 

 
Lovas, 2001. december 3. 
 
 
 

Kemenes Dénes       Tóth Gáborné 
             polgármester             jegyzı 
 


