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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1.Hegymagas Község Önkormányzata 2018. március 27. napjával Raposka Község 

Önkormányzatával együttműködési megállapodást kötött a falugondnok helyettesítése céljából. 

A helyettesítés biztosítása az állami támogatás igénybevételéhez szükséges, mert a falugondnok 

távolléte esetében is biztosítani kell a szolgáltatást. 

Raposka Község Önkormányzata jelezte, hogy szeretné megszüntetni a helyettesítésről szóló 

megállapodást, tekintettel arra, hogy a falugondnoki tevékenységnél a helyettesítés 

egyszerűbben és hatékonyabban megoldható, ha a polgármester, mint munkáltató által 

megbízott személyek kerülnek kijelölésre a falugondnoki tevékenység helyettesítésére. 

 

Az Együttműködési megállapodás 6. pontja értelmében a megállapodás felmondását bármelyik 

fél kezdeményezheti 60 napos felmondási idővel, illetve közös megegyezéssel. 

 

Raposka Község polgármestere a fentiekről tájékoztatta a képviselő testületet azzal, hogy 

járuljon hozzá a megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.  

 

2.A helyettesítés rendjét a Falugondnoki Szolgálat Szakmai programja is tartalmazza, mely 

esetében szabályozza, hogy „A helyettesítés megoldható együttműködési megállapodás 

alapján, falugondok igénybevételével, illetve a falugondnoki alapképzésnél magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkező szociális/humán képesítéssel rendelkező személy eseti megbízással 

történő feladat-ellátásával.” 

 

Amennyiben a helyettesítés egyéb módon történő ellátása szükséges, azt a szakmai programban 

is rögzíteni kell. 

 

3. A szakmai program szerint a helyettesítés együttműködési megállapodás alapján is 

megoldható. Előzetes egyeztetés alapján a Badacsonytördemic Község Önkormányzatával 

javasolt az együttműködési megállapodás megkötése, amennyiben a Képviselő-testület is 

támogatja. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozatot 

meghozni szíveskedjen! 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (     .) Kt határozata 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Raposka 

község Önkormányzatával a falugondnok helyettesítése tárgyában kötött együttműködési 

megállapodás megszüntetésre kerüljön.  



 

Felkéri a polgármester, hogy a döntésről értesítse Raposka Község Önkormányzata Képviselő-

testületét. Továbbá felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

megszüntetésének aláírásra.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Gyurka Miklósné polgármester 

 

II. HARÁROZATI JAVASLAT 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (     .) Kt határozata 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Falugondoki Szolgálat Szakmai 

Programját a következők szerint módosítja: 

…. 

 

Felelős: 

Határidő: 

 

III. HATÁROZATI JAVASLAT 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (     .) Kt határozata 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi és hozzájárul ahhoz, 

hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzatával a falugondnok helyettesítése tárgyában 

együttműködési megállapodást kössön. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzatát 

az együttműködési megállapodás megkötése tárgyában keresse meg, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert, hozzájárulás esetén, az együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Gyurka Miklósné polgármester 

 

 

Hegymagas, 2022. november 14.  

 

 

 

           Gyurka Miklósné 

                polgármester 
 


