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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

falugondnok helyettesítésére kötendő együttműködési megállapodás elfogadásához 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2016. augusztus 18. napján helyszíni 
ellenőrzést tartott az Önkormányzat fenntartásában működő falugondnoki szolgálat működésével 
kapcsolatban. 
 
Ellenőrzésük eredményéről írások jelzést még nem kaptunk, a helyszíni ellenőrzés befejezéseként viszont 
előzetesen szóban összefoglalva elmondta az ellenőr, hogy a rendelkezésére bocsátott dokumentáció 
alapján megállapítható, hogy a falugondnoki szolgálat rendeltetésszerűen működik, a működést 
veszélyeztető súlyos hiányosságot nem tapasztalt, az önkormányzat eleget tesz a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt feladatainak. 
 
Megjegyezte, hogy a falugondnok személyében még az idei évben várható változás okán a falugondnok 
helyettesítését meg kell oldania az önkormányzatnak.  
Az együttműködésre irányuló megállapodás tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására, melyhez elfogadásra javaslom 
az alábbi 
                                        

 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t- ot 

 
Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 19. § (5) 
bekezdése alapján, 2016. november 1. napjától kezdődően, határozatlan időre megállapodást köt 
Balatonfenyves Község Önkormányzatával, a falugondnok helyettesítésére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Tüske Gáborné polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: 2016. október 15.  
 
Balatonújlak, 2016. szeptember 16. 
 
 
            Tüske Gáborné 
            polgármester 
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Együttműködési megállapodás 
 

Amely létrejött egyrészről Balatonfenyves Község Önkormányzata (8646 Balatonfenyves, 
Kölcsey u. 27., képviseli: Lombár Gábor polgármester), mint Balatonfenyves Tanyagondnoki 
Szolgálatot fenntartó 
Másrészről Balatonújlak Község Önkormányzata (8712 Balatonújlak, Templom u. 3., 
képviseli: Tüske Gáborné polgármester), mint a Balatonújlaki Falugondnoki Szolgálatot 
fenntartó között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint. 
 

I. 
A megállapodás célja 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük  
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 19. § (5) bekezdése alapján a Felek         
megállapodnak abban, hogy a falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás, mint alapszolgáltatás 
folyamatos, zavartalan működése biztosítására, a falugondnok szakszerű helyettesítésére jelen 
megállapodás révén gondoskodnak. 

II. 
A megállapodás tárgya 

 
1. A megállapodást kötő önkormányzatok, mint fenntartók a náluk közalkalmazottként, 
falugondnoki képesítéssel foglalkoztatott személlyel látják el adott esetben (pl. betegség, 
szabadság) a szolgáltatást. 
 
3. A helyettesítő falugondnok a helyettesített falugondnokra vonatkozó helyi előírások, 
illetőleg munkarend szerint végzi tevékenységét. 
 
4. A helyettesítő a helyettes gépjárművét használja, amelynek költségeit a helyettesített 
falugondnok fenntartója visel. 

III. 
Vegyes rendelkezések 

 
1. A felek kijelentik és garantálják, hogy jogosultak a jelen megállapodás megkötésére. 
 
2. A Felek a megállapodást 2016. november 1. napjától, határozatlan időtartamra kötik. 
 
3. A megállapodást a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, amely módosítást legalább 30 
nappal korábban kötelesek jelezni a másik Fél felé. 
A megállapodás csak írásban mondható fel, 30 napos felmondási idővel. A felmondási idő kezdete a 
másik Fél tudomásszerzésének napja. 
 
4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, illetőleg az 1993. évi III. törvény, valamint az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 
szabályai az irányadóak. 
 
Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Balatonfenyves, 2016. szeptember……..  Balatonújlak, 2016. szeptember … 
 
………………………………………   ……………………………………… 
               Lombár Gábor             Tüske Gáborné 
               Polgármester                                                      polgármester 
Balatonfenyves Község Önkormányzat                      Balatonújlak Község Önkormányzat 


