
Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, Lakatos György alpolgármester, Olasz Jánosné, 
Soós László Tóth Gábor képviselők, 

Császár László jegyző megbízásából Pappné Varga Angéla aljegyző. 
Az ülés helye: Közösségi Ház Kisterme 

Tófej, Rákóczi u. 15. 

Horváth Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja a testület határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, amit a 
testület 5 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el. 

Napirendi pontok: 

11 Falugondnoki szolgálat bevezetése. 
2/Falugondnoki szolgáltatás bevezetéséről szóló rendeletet 
3./A falugondnoki szolgáltatás szakmai programja 
4./Falugondnoki szolgálat SZMSZ-ének elfogadása. 

51 Falugondnoki állásra pályázat kiírása: 
61 A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása. 

11 Falugondnoki szolgálat bevezetése. 

A falugondnoki szolgáltatás célja, hogy a hátrányos helyzetű, intézmény- és szolgáltatáshiányos 
településeken, az aprófalvakban és tanyás térségekben az ott élők esélyegyenlőségét biztosítsák, 
és a fenti hiányosságokat pótolandó a települési komfortérzetet növelő szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést lehetővé tegyék. 
A szolgáltatás segítségével az ellátást igénylő emberek számára lehetőség nyílik arra, hogy 
mindennapjaikat a települési hátrányok ellenére megszokott lakókörnyezetükben, saját 
otthonukban töltsék, s fizikai állapotuk, családi helyzetük megváltozása esetén is minél később 
vagy egyáltalán ne szoruljanak intézményi, szakosított ellátásra. Amennyiben ez megvalósul, a 
gondoskodó társadalmi környezetben a legnehezebb életkörülmények között élők is a nem 
hátrányos helyzetű településeken lakók életesélyeit megközelítve, biztonságban és méltósággal 
élhetik le életüket. 

A falugondnoki szolgálat létrehozását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (Sztv.) 60.§-a szabályozza, eszerint: (A jogszabály 2020. január l-től 

módosul, ami lehetővé teszi a településünkön való bevezetését 
60. §. (2) A falugondnoki szolgáltatás 800 lakosnál kisebb településen működtethető. A szolgálatokat 

általában a települési önkormányzatok működtetik, a falugondnoki szolgáltatás biztosítása 
nem kötelező feladat. ) 

A mellékelt előterjesztés tartalmazza a feladatait és az engedélyeztetés lépéseit. 

2/Falugondnoki szolgáltatás beve:t,dt!séről szóló rendeletet 



/ 

Horváth Zoltán kéri a testületet, hogy falugondnoki szolgáltatás bevezetéséről szóló rendeletet 
fogadja el. 

A testület 5 igen szavazattal elfogadta a következő rendeletet: 

Tófej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelete 

a Falugondnoki szolgálatról (rendelet mellékelve) 

3./A falugondnoki szolgáltatás szakmai programja 
Horváth Zoltán kéri a testületet, hogy falugondnoki szolgáltatás szakmai programját fogadja el. 

A testület az előterjesztésnek megfelelően 5 igen szavazattal elfogadta a falugondnoki szolgáltatás 
szakmai programját 
3812019.(Xl.10.)Képviselő testületi HA TÁR 0 Z A T 

Tófej Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tófeji Falugondnoki szolgálat szakmai 
programját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
Kérik az aljegyzőt, hogy a szükséges lépéseket tegye meg 
Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző 
Határidő: 2019. november 30. 

4./Falugondnoki szolgálat SZMSZ-ének elfogadása. 

Horváth Zoltán kéri a testületet, hogy falugondnoki szolgáltatás SZMSZ-ét 
A testület 5 igen szavazattal elfogadta a Falugondnoki szolgálat SZMSZ-

3912019.(Xl.10.)Képviselő testületi HA TÁR 0 Z A T 

fogadja el. 
ét. 

Tófej Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tófeji Falugondnoki szolgálat Szervezeti 
és működési szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
Kérik az aljegyzőt, hogy a szükséges lépéseket tegye meg 

Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző 
Határidő: 2019. november 30. 

51 Falugondnoki állásra pályázat kiírása: 
Horváth Zoltán polgármester :A falugondnoki szolgálat megalakításához fontos az állás 
meghirdetése. 
A falugondnoki szolgáltatás működtetéséhez határozatlan időre falugondnokot kell alkalmazni, 
a közalkalmazotti jogviszonyban álló falugondnok személyének kiválasztása érdekében 
pályázatot tesz közzé. 
A képviselő-testület a tanfolyamok költségét és a jelentkezési díjat - szükség szerint - a 2020. 

évi költségvetésének terhére biztosítja. 
A falugondnokot a képviselő-testület nevezi ki, a pályázók közül a falugondnok személyére 
teendő javaslattétel céljából a pályázati határidő letelte után közmeghallgatást hív össze. 

A testület 5 igen szavazattal elfogadta a Falugondnoki állásra pályázat kiírását: 

4012019. (Xl.10.)Képviselő testületi HA TÁR 0 Z A T 
A Tófeji képviselő-testület a falugondnoki szolgáltatás működtetéséhez határozatlan időre 
falugondnokot alkalmaz, a közalkalmazotti jogviszonyban álló falugondnok személyének 
kiválasztása érdekében pályázatot tesz közzé. A képviselő-testület a tanfolyamok költségét és a 
jelentkezési díjat - szükség szerint - a 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
A falugondnokot a képviselő-testület nevezi ki, a pályázók közül a falugondnok személyére 
teendő javaslattétel céljából a pályázati határidő letelte után közmeghallgatást hív össze. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
Határidő: folyamatos 



61 A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása. 
Horváth Zoltán polgármester: A Tófeji Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás 
melléklete módosult. 
A Tófeji Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását az előterjesztésnek 

megfelelően szükséges módosítani. 
Kéri a testületet, hogy erről hozzon határozatot. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

41./2019.(Xl.10.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T 
Tófej Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tófeji Intézményfenntartó Társulás 
-jegyzőkönyvhöz mellékelt - társulási megállapodásának módosítását az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. 

Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Horváth Zoltán megköszönte a 
részvételt és az ülést 18 órakor bezárta. 

K. m. f. 

Pappné Varga 
aljegyző 
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