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II. Fejezet

Szolgáltatások,
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l2lTéútésrnentesszolgíltatas*_;#:frlii**:*.
- eryéb
l3lDijkateles: - eryedileg felrneriilő igények alapjan.

4. §.
Tédtésmentes szo lgáltatasok

:

l7lÉtkenetés
- az étkeúetésa lakásra történő szállitással történik, de a szállítás
inryenes, az étkeztetésérta mindenkori tédtésidijat kell faefiú,
l2l Házi se gítségnyujás
- a lakosságigénye alapjan a heti ery alkalommal történő helyi orvosi
rendelésre száIliás,
- indokolt esetben az idős, eryedülálló személyek részéretiizelő előkészítése,udvar rendbentartása, orvos lakasrahívása, gyó$lszerek
kiváltasa, hivatalos iiryek intézése.
l3lEgéb szolgáltaás
- a helyi, helyközi szálliás igénybevétele,
- nyugdijasok és amozgáskorlátozottak szá|líása a térségbenműködő
nyugdij as- és mozgáskorláto zoltak klubj aiba történő szállítás,
- a ryeímekek iskolába, óvodába történő száIlítisatömegközlekedési

eszközök hianya esetéq
- helyi rendezvényekre történő szálliás igények esetén.
- az önkornrány zalir feladatok ellátására árube szetzés, köáaszrú munkak
iranyíása és segítése,a lakosság és az önkormányzatkőzötti kapcsolattartás.

5.§.

Dijkoteles szolgáltatások
Dijköte le s szolgáláások a szakrendelé sre, kórhíaba történö be szállíás
esetén - a menetlevél alapjánmegtett kilométerenként- 10 Ft/km.

Eryéb szállítasi szo|gáltrtás igénybevétele estén 25 Ft/§íl.
6. §.
Elj árasi intézkedések.

l A szolgáltatasért fizetendő dij akat az önkormányzat költségvetési
befizetési postautalványan kell teljesíteni a igénybevételt követö 15 napon
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belü1.
12/ Aszolgá|áást a polgármesternél

kell megrendelrri.A lakosság által
előre terveáető igenybevéte\t az érdekeltek legalább két nappal

megelözöen

j

elentsék be.

RlIndokolt, stirgős esetben lpl. azontnli orvosi elláásla falugondnoknál
is lehet aszolgá|áást kérni.
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III. Fejezet
7. §.
Zérőrendelkezések.

l1lEza rendelet Z\lz.januar 1-én lép ttxálryba.
l2l Arendelet kihirdetéséről a jeryző ahelyben szokásos módon
gondoskodik.

Iszké.z., 200I. október 3.
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