
Falugondnoki és tanyagondnoki 

szolgáltatás 
 

A falugondnoki, illetve tanyagondnoki 

szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi 

vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott 

helyek intézményhiányából eredő hátrányainak 

enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését 

segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, 

valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való 

hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, 

közösségi szintű szükségletek teljesítésének 

segítése. 

 

A falugondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál 

kisebb településen működtethető.  

A falugondnoki, illetve tanyagondnoki 

szolgáltatás a fenntartó önkormányzat 

rendeletében részletesen meghatározott 

feladatokat látja el, valamint - az önkormányzat 

rendeletében meghatározott módon - 

közreműködhet az étkeztetés biztosításában. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

 
Közösségi ellátások 

 

Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a 

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 

alapellátás, valamint a szenvedélybetegek 

részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. 

 

A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek 

részére a közösségi alapellátás keretében 

biztosítják: 

- a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást 

az önálló életvitel fenntartásában, 

- a meglevő képességek megtartását, illetve 

fejlesztését, 

- a háziorvossal és a kezelőorvossal való 

kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe 

vevő állapotának folyamatos figyelemmel 

kísérését, 

- a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális 

és mentális gondozást, 

- az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, 

szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való 

részvétel ösztönzését és figyelemmel 

kísérését, 

- megkereső programok szervezését az 

ellátásra szoruló személyek elérése 

érdekében. 

 

A szenvedélybetegek részére továbbá 

biztosítják: 

- a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és 

szociális károk mérsékléséhez szükséges 

egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, 

- a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a 

testi, szociális, kapcsolati és életvezetési 

rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek 

esetére. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

 

Támogató szolgáltatás 

 
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos 

személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 

elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások 

elérésének segítése, valamint életvitelük 

önállóságának megőrzése mellett a lakáson 

belüli speciális segítségnyújtás biztosítása 

révén. 

 

A támogató szolgáltatás feladata a 

fogyatékosság jellegének megfelelően 

különösen 

- az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való 

hozzájutás biztosítása (speciális személyi 

szállítás, szállító szolgálat működtetése), 

- az általános egészségi állapotnak és a 

fogyatékosság jellegének megfelelő 

egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint 

a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás 

személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, 

- információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a 

tanácsadást követően a társadalmi 

beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való 

hozzájutás biztosítása, 

- a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének 

biztosítása, 

- segítségnyújtás a fogyatékos személyek 

kapcsolatkészségének javításához, családi 

kapcsolatainak erősítéséhez speciális, 

önsegítő csoportokban való részvételükhöz, 

- egyes szociális alapszolgáltatási 

részfeladatok biztosítása a fogyatékos 

személyek speciális szükségleteihez 

igazodóan, 

- segítségnyújtás a fogyatékos emberek 

társadalmi integrációjának 

megvalósulásához, valamint a családi, a 

közösségi, a kulturális, a szabadidős 

kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez 

szükséges feltételek biztosítása, 

- a fogyatékos személy munkavégzését, 

munkavállalását segítő szolgáltatások 

elérhetőségének, igénybevételének 

elősegítése. 

 



A támogató szolgáltatás igénybevétele során 

szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan 

fogyatékos személy. 

Súlyosan fogyatékos a fogyatékossági 

támogatásban, vakok személyi járadékában, 

illetve magasabb összegű családi pótlékban 

részesülő személy. 

A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet 

- az ellátás megállapítását, illetve folyósítását 

igazoló határozattal vagy más okirattal, 

- az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, 

a fogyatékosság fennállását igazoló 

szakvéleménnyel. 

 

Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat 

(ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az 

állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, 

a jogosultság eddig az időpontig áll fenn. 

 

A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell 

fizetni.  

 

Utcai szociális munka 
 

Az utcai szociális munka keretében biztosítják 

az utcán tartózkodó hajléktalan személy 

helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel 

kísérését, szükség esetén ellátásának 

kezdeményezését, illetve az ellátás 

biztosításához kapcsolódó intézkedés 

megtételét. 

A szolgáltatást térítésmentesen biztosítják. 

 

 

Minden települési önkormányzat köteles 

biztosítani: 

- az étkeztetést, 

- a házi segítségnyújtást. 

Az állandó lakosainak számától függően a 

települési önkormányzat az alábbi szociális 

szolgáltatásokat biztosítja: 

 

Az a települési önkormányzat, amelyiknek 

területén 

- kétezer főnél több állandó lakos él, 

családsegítést, 

- háromezer főnél több állandó lakos él, 

családsegítést és idősek nappali ellátását, 

- tízezer főnél több állandó lakos él, 

családsegítést és idősek nappali ellátását, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és 

nappali ellátást, továbbá támogató 

szolgáltatást és közösségi ellátásokat, 

- harmincezer főnél több állandó lakos él, 

családsegítést és idősek nappali ellátását, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és 

nappali ellátást, továbbá támogató 

szolgáltatást és közösségi ellátásokat, és 

átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást, utcai 

szociális munkát köteles biztosítani. 
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Az alapszolgáltatások megszervezésével a 

települési önkormányzat segítséget nyújt a 

szociálisan rászorulók részére saját otthonukban 

és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, 

mentális állapotukból vagy más okból származó 

problémáik megoldásában. 
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