
 

Szijártóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(II.24.) 

határozata falugondnoki szolgáltatás rendeleti szabályozásához való 

hozzájárulásról 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Szijártóháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a)  hozzájárul ahhoz, hogy Baglad Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a csatolt rendelet-tervezetnek megfelelő tartalommal 

önkormányzati rendeletet alkosson a Rédicsi Térségi 

Önkormányzati Feladatellátó Társulás által fenntartott Bagladi 

Falugondnoki Szolgálat elnevezésű szociális szolgáltató által 

nyújtott szociális szolgáltatásról, 

b)  hozzájárul ahhoz, hogy Gáborjánháza Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a csatolt rendelet-tervezetnek megfelelő 

tartalommal önkormányzati rendeletet alkosson a Rédicsi Térségi 

Önkormányzati Feladatellátó Társulás által fenntartott Hetési 

Falugondnoki Szolgálat elnevezésű szociális szolgáltató által 

nyújtott szociális szolgáltatásról, 

c)  hozzájárul ahhoz, hogy Gosztola Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a csatolt rendelet-tervezetnek megfelelő 

tartalommal önkormányzati rendeletet alkosson a Rédicsi Térségi 

Önkormányzati Feladatellátó Társulás által fenntartott Gosztolai 

Falugondnoki Szolgálat elnevezésű szociális szolgáltató által 

nyújtott szociális szolgáltatásról. 

 

 



Baglad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 
 

 

Baglad Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § 

(1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján  

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  

az 1. § (2) bekezdés és a 18. § tekintetében Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Bödeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gáborjánháza Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Lendvadedes Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Lendvajakabfa Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Rédics Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Szijártóháza Község Önkormányzata Képviselő-

testületének és Zalaszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

hozzájárulásával 

a következőket rendeli el: 

 

1. § (2) E rendelet 18. §-ának területi hatálya kiterjed  

  a) Belsősárd Község Önkormányzata, 

  b) Lendvajakabfa Község Önkormányzata és 

  c) Resznek Község Önkormányzata 

  közigazgatási területére is. 

 

18. § (1) A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás által fenntartott 

Bagladi Falugondnoki Szolgálat elnevezésű szociális szolgáltató a szakmai 

programban részletezett módon és mértékig ellátja a következő alapellátási 

feladatokat: 

  a) közreműködés az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, a közösségi 

és szociális információk szolgáltatásában, 

  b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, 

  c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása. 

 (2) A falugondnoki szolgálat az alapellátási feladatokon kívül ellátja az alábbi 

kiegészítő feladatokat és önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett 

szolgáltatásokat: 

  a) közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, 

segítése, 

  b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények 

továbbítása, 

  c) közreműködés egyéb lakossági szolgáltatások és egyéb 

alapszolgáltatások biztosításában, 

  d) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 

  e) falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása. 

 



Gáborjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 
 

Gáborjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § 

(1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján  

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  

az 1. § (2) bekezdés és a 18. § tekintetében Baglad Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Bödeháza Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Lendvadedes Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Lendvajakabfa Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Rédics Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Szijártóháza Község Önkormányzata Képviselő-

testületének és Zalaszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

hozzájárulásával 

a következőket rendeli el: 

    

1. § (2) E rendelet 18. §-ának területi hatálya kiterjed  

  a) Bödeháza Község Önkormányzata, 

  b) Szijártóháza Község Önkormányzata és 

  c) Zalaszombatfa Község Önkormányzata 

  közigazgatási területére is. 

 

18. § (1) A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás által fenntartott 

Hetési Falugondnoki Szolgálat elnevezésű szociális szolgáltató a szakmai 

programban részletezett módon és mértékig ellátja a következő alapellátási 

feladatokat: 

  a) közreműködés az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, a közösségi 

és szociális információk szolgáltatásában, 

  b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, 

  c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása. 

 (2) A falugondnoki szolgálat az alapellátási feladatokon kívül ellátja az alábbi 

kiegészítő feladatokat és önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett 

szolgáltatásokat: 

  a) közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, 

segítése, 

  b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények 

továbbítása, 

  c) közreműködés egyéb lakossági szolgáltatások és egyéb 

alapszolgáltatások biztosításában, 

  d) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 

  e) falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása. 

 



Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 
 

 

Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § 

(1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján  

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  

az 1. § (2) bekezdés és a 18. § tekintetében Baglad Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Bödeháza Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Gáborjánháza Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Lendvadedes Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Lendvajakabfa Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Rédics Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Szijártóháza Község Önkormányzata Képviselő-

testületének és Zalaszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

hozzájárulásával 

a következőket rendeli el: 

    

1. § (2) E rendelet 18. §-ának területi hatálya kiterjed Lendvadedes Község 

Önkormányzata közigazgatási területére is. 

 

18. § (1) A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás által fenntartott 

Gosztolai Falugondnoki Szolgálat elnevezésű szociális szolgáltató a szakmai 

programban részletezett módon és mértékig ellátja a következő alapellátási 

feladatokat: 

  a) közreműködés az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, a közösségi 

és szociális információk szolgáltatásában, 

  b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, 

  c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása. 

 (2) A falugondnoki szolgálat az alapellátási feladatokon kívül ellátja az alábbi 

kiegészítő feladatokat és önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett 

szolgáltatásokat: 

  a) közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, 

segítése, 

  b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények 

továbbítása, 

  c) közreműködés egyéb lakossági szolgáltatások és egyéb 

alapszolgáltatások biztosításában, 

  d) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 

  e) falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása. 

 

 

 


