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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör’ ények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja. E rendelkezés alapján Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő döntést hoztam:

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Bodony Községi
Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27 2021. (I. 29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Bodony településen falugondnoki szolgálatot kíván
létrehozni.

INDOKOLÁS

2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27 2021 (I. 29.)
Kormányrendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavfrus világjárvány (továbbiakban: koronavírus
világjárvány) következményeinek elhárítása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány a 271 2021. (V.2 1.) Korm. rendelettel a kihirdetett
ye szélyhelyzettel ö sszef~ggő rendkívüli intézkedések hatályát meghosszabbította.

A 27 2021. (1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat

képviseló’-testületének, afővárosi, megyei közgyűlésnekfeladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve afőpolgármester, a megy ei közgyűlés elnöke gyakorolja.”

Az utóbbi időben több alkalommal jelentkezett igény az idősebb lakosok körében a szociális
ellátások bővítésére, illetve egyéb ügyek intézésében történő segítségnyújtás iránt is
megnövekedett az érdeklődés. A veszélyhelyzet alatt a védekezésben való részvétel, vagy
éppen az idősebb lakosok oltóközpontba történő szállítása rámutatott arra, hogy a településnek
szüksége van egy olyan mobilis szolgáltatásra, ami az ilyen jellegű igén3 eket ki tudja elégíteni.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 60. ~ (1) bekezdése szerint a falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja a
falvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek
intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az
alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes



alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni. közösségi szir~tű
szükségletek teljesítésének segítése.

Az Szt. 60. ~ (2) bekezdése alapján a falugondnoki szolgáltatás ezer lakosnál kisebb településen
működtethető. Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település
lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik ezer lakos f’c5lé, a
szolgáltatás tovább működtethető.

Bodony község jelenlegi lakosságszáma 738 lő, így lehetőség nyílik arra, hogy a település
falugondnoki szolgálatot működtessen.
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