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L fejezet

1. §.

Arendelethatályakiterjedl.,.1l,.to",ugua,ig*gaásiterületénállandó
hkóhellyer,rrugviuTjjr.áarit.rrv.ir.ia.tt.ioszemélyekre,

2. §.

lll Afalugondnoki rendszer r.tirn9rrti izemélye a falugondnok, az

önkormany"", "il"röaráú 
áu. *i.,t közalkalmazott,

lzl^rur*g*a"o?i"öpi'iJ1.geli;nuairurrfelelÓsséggelellátjaa

ff §§l.?Hili"fíHr.""Ll,1*liffi:áho:szemé§i9,ffi T*g,j"
ewaánt urr.urr*, l .r.mery., gjócsit biaosít az önkornrányzat,

xiittlíttl-,,*llfr ;ffi i:,TH*:rbj,\F,légítéSet"T1:
szo',gá!taáJü;;]íil;.^"r.á"rrJg-aiáorokhozia|Őhozzájarulás

elősegítése,
- rászonrlt személyek szi!l!á2a, , ,

_ települér,.u"rrárá, er*o.,1r"rmáció swjt9;" és tovább Ítása

l5lAar"go"oi.-ü"i."Já"u,,I;;;Tö-'ÍrátitoaotePességének
elősegítése,

II. Fejezet
Szolgáltatások,

:. §.

l I l 
^falugondnok 

által nyújtott r"oigattatások tédté smerrte sek, vary

díjkotelesek,



:::--,&--.,"--.,,."*

l2lTéútésrnentesszolgíltatas*_;#:frlii**:*.

- eryéb
l3lDijkateles: - eryedileg felrneriilő igények alapjan.

4. §.
Tédté smentes szo lgáltatasok :

l7lÉtkenetés
- az étkeúetés a lakásra történő szállitással történik, de a szállítás
inryenes, az étkeztetésért a mindenkori tédtési dijat kell faefiú,

l2l Házi se gítsé gnyujás
- a lakosságigénye alapjan a heti ery alkalommal történő helyi orvosi
rendelésre száIliás,

- indokolt esetben az idős, eryedülálló személyek részére tiizelő elő-
készítése, udvar rendbentartása, orvos lakasrahívása, gyó$lszerek
kiváltasa, hivatalos iiryek intézése.

l3lEgéb szolgáltaás
- a helyi, helyközi szálliás igénybevétele,
- nyugdijasok és amozgáskorlátozottak szá|líása a térségben működő
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 kapcsolat-
tartás.

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 1 l A szolgáltatasért fizetendő dij akat az önkormányzat költségvetési
befizetési postautalványan kell teljesíteni a igénybevételt követö 15 napon
belü1.
12/ Aszolgá|áást a polgármesternél kell megrendelrri.A lakosság által
előre terveáető igenybevéte\t az érdekeltek legalább két nappal
megelözöen j elentsék be.
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RlIndokolt, stirgős esetben lpl. azontnli orvosi elláásla falugondnoknál

is lehet aszolgá|áást kérni.

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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Kovács Jano3 

lkörjeryző ,polgármester
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a hei,vben szokásos módon
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