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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
13/2009. (X. 30.) RENDELETE
a közlekedési szolgáltatásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló –
többször módosított- 1990.évi LXV.törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
I.
A rendelet célja, hatálya
1.§
(1) A közlekedési szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülés
esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való
hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási
funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén lakóhellyel és/vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, valamint az Európai Unió tagállamainak munkavégzés céljából a közigazgatási
területen tartózkodó polgáraira, hajléktalan személyekre terjed ki, akiknek szociális körülményei
(aktív korúak ellátására jogosultak), ezen túlmenően kora (60 év feletti) , egészségi állapota (orvos
által igazoltan tartósan beteg) és egyéb aktuális élethelyzete (az 1993. évi III. törvény alapján
szociális ellátásban részesül) alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válnak a szolgáltatás
igénybevételére.
Továbbá az igénybevevők köre a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényben foglalt gyermekek.
II.
A KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FELADATOK
2.§
A közlekedési szolgálat keretében ellátandó feladatok:
a) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
b) közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben
c) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése
d) gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása
e) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése
f) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése
g) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
h) az önkormányzati feladatok megoldását segítő szolgáltatások
i) egyéb szolgáltatások
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Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
3.§
(1) A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz
szükséges információk eljuttatása a település lakói számára. A helyben vagy a legközelebbi
településen
elérhető
szolgáltatások
igénybevételének
lehetőségeire
vonatkozó
információforrások és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő
tájékoztatása.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatok a közlekedési szolgáltatást végző számára kötelezőek és
térítésmentesek.

Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben
4.§

(1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti szolgálat
igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való folyamatos
kapcsolattartás, a szakemberek ellátotthoz való szállítása

(2) A szolgáltatás során folyamatosan figyelemmel kísérjük a lakosság, és különösen a
veszélyeztetett családok életkörülményeit. Észlelnünk kell a veszélyhelyzeteket, a különböző
szenvedélybetegségeket (alkohol, drog stb.). Különös figyelemmel kell lennünk a gyermekek
helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli erőszakra. Amennyiben
ilyen esetek tudomásunkra jutnak, azonnal kötelesek vagyunk tájékoztatni a fenntartót, hogy a
szükséges intézkedésekre (megelőzés, kríziskezelés) sor kerülhessen. Részt veszünk a
veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben (otthonba szállítás, gyermekjóléti és
családsegítő szolgálattal való együttműködés, a krízishelyzetben lévő családok
szakemberekkel történő látogatása).

(3) A jelzőrendszer elemeként figyelemmel kísérjük a magányosan élőket, esetleges
egészségromlásukról tájékoztatjuk a háziorvost. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy
önmagukról saját háztartásukban már segítséggel sem képesek gondoskodni, jelezzük az
ellátás szükségességét a fenntartónak ill. a szociális intézményhálózat munkatársainak.

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése
5.§

(1) A betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe szállítását valamint a
gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati segédeszközök beszerzését.
Alapfeladatunk,
hogy a településen élő betegek minél gyorsabban jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak
gyógyszereikhez.
(2) A szállítási feladatot a közlekedési szolgáltatást végző személy a polgármester felhatalmazása
alapján látja el.
A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni:
- az igénylő egészségügyi állapotát (mozgáskorlátozott, várandós kismama, idős stb.)
- a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegű, stb.)
- az igénylő és családja szociális helyzetét.
(3) A szállítási szolgáltatás térítésmentes.
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Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása
6.§
(1) A közlekedési szolgáltatást végző személy a tömegközlekedés hiányosságai miatt és a
gyermekek biztonságos közlekedése érdekében részt vesz a gyermekek közoktatási
intézménybe történő szállításában. A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében
szállítást végez logopédiai és egyéb fejlesztő foglalkozások, úszásoktatás, zenetanulás,
néptánc, sportolási lehetőségek, iskolai rendezvényekre, versenyekre, ünnepségekre.
(2) Szállításért díjat nem kell fizetni.
A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése
7.§
(1) A közlekedési szolgáltatás feladata önkormányzati rendezvények szervezésében,
lebonyolításában való részvétel.
(2) A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester irányításának
megfelelően kell ellátni.
(3) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít, többek között:
- Képviselő-testületi ülés
- Közmeghallgatás
- Falugyűlés
- Egyéb lakossági foóum
- Önkományzat által szervezett egyéb rendezvények
(4) A feladatellátást a polgármester intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli szolgáltatás.
Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése
8.§
(1) Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely a szolgáltatást igénylők
adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával történhet. Ide tartozik a különféle
ügyek elintézéséről (milyen ügyben hova kell fordulni, hol, milyen dokumentumokat kell
beszerezni ill. benyújtani) való tájékozódás és tájékoztatás is.
(2) A szolgáltatás során kötelesek vagyunk a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé
tolmácsolni, valamint intézkedéseinket a lakossággal megismertetni, és a visszajelzéseket
továbbítani. Feladatellátásunk során törekszünk a lakossággal történő rendszeres
kapcsolattartásra.
(3) A szállításért díjat nem kell fizetni.
Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
9.§

(1) Az igénylők nagybevásárlás céljára történő szállítása a településről, illetve az onnan való
visszaszállítását jelenti. A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp,
állatgyógyszerek és az állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz
szállítása. Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe
szállítása.
(2) A szállításért térítési díjat nem kell fizetni.

4

Az önkormányzati feladatok megoldását segítő szolgáltatások
10.§
(1) A település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és
intézményei számára,
(2) Önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére (írásos anyagok,
szórólapok terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz
juttatása), hangosbemondón történő tájékoztatás, valamint az egyéb önkormányzati
fenntartású és finanszírozású médiákon (helyi tv, rádió, újság) történő tájékoztatásban való
közreműködés.
Egyéb szolgáltatások
11.§.
(1) A gépjárművel a személyes szociális segítségnyújtást végezve egyúttal részét képezi annak a
közlekedési rendszernek, amelynek révén a helyi lakosság általános szükségleteinek kielégítését az
emberek szállításával segíti. Településenként, a földrajzi és tömegközlekedési adottságoktól függően
változó mértékben közreműködünk a településen élők tömegközlekedéshez való hozzájutásában.
(2) A szállításért térítési díjat nem kell fizetni.
III.
A KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FELADATOK
RANGSOROLÁSA
12. §
A közlekedési szolgáltatást végző személynek elsődlegesen e rendelet 2§-ában foglalt feladatokat kell
ellátni, azon túl egyéb feladatok ellátására is lehetőség nyílik a „Közlekedési szolgáltatáshoz
kapcsolódós haszongépjármű használatához” megnevezésű szabályzatban (továbbiakban: szabályzat)
foglaltak szerint, mely semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti fenti feladatok ellátását.
Ennek eljárásrendjére a szabályzatban foglaltak az irányadóak.
13. §
A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a polgármester iránymutatása szerint a közlekedési
szolgáltatást végző személy végzi.
IV.
A KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELI RENDSZERE
14.§
(1) A közlekedési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a
képviselőtestület a polgármesterre ruházza át.
(2) A rendeletben foglalt szolgáltatásokat írásban kell kérni, melyre a polgármester Képviselőtestület részéről átruházott hatáskörben jelen rendelet 1§ (2) bekezdésben foglalt
célcsoportnak határozatot hoz a szolgáltatás igénybevételének engedélyezéséről.
A kérelemnek helyt adó határozat ellenérdekű ügyfél hiányában egyszerűsített formában
hozható. A határozat egy példányát a közlekedési szolgáltatást végzőnek is át kell adni.
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A közlekedési szolgálat ellátása
15.§
(1) A közlekedési szolgálat keretében ellátandó feladatokat a közlekedési szolgáltatást végző személy
– a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével – látja el.
A közlekedési szolgáltatást végző személy feladatait a munkaköri leírásában, valamint a
polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.
(2) A feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben köteles
ellátni.
A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.
(3) A közlekedési szolgáltatást a közlekedési szolgáltatást végző személy szabadsága, betegsége,
egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell.
V.
Az egyes ellátásokért fizetendő térítési díj
16.§.

(1) A rendeletben szabályozott ellátások esetében a szállítási szolgáltatás térítésmentes.
VI.
Záró, vegyes rendelkezések
17.§.
Ez a rendelet 2009. október 30. napján lép hatályba.
Jogharmonizációs záradék
18.§.
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a
megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3.§-ával összhangban, az Európai Közösségek
legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető.
Ábrahámhegy, 2009. október 27.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2009. október 30.
Soltész Attila
körjegyző

Soltész Attila
körjegyző

