Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestületének
6/2008.(IV. 18.) sz. rendelete
a falugondnoki szolgálatról
Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 60.§.(4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 39.§-ának figyelembe
vételével az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§.
E rendelet célja, hogy meghatározza Murakeresztúr község önkormányzata által
biztosított falugondnoki szolgáltatás feltételeit.

A rendelet hatálya
2.§.
E rendelet hatálya Murakeresztúr községben állandó lakó-, illetve tartózkodási hellyel
rendelkező személyekre, valamint az önkormányzat által biztosított szolgáltatást
igénybe vevőkre terjed ki.
Falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó ellátások
3.§.
1.) Alapellátásnak minősül:
a.) szociális étkezésben részesülők számára az ebédszállítás,
b.) közreműködés a házi gondozó munkájában,
c.) háziorvosi rendelőbe történő szállítás vizsgálat és kezelés céljából,
d.) egyéb egészségügyi ellátás igénybevételéhez szállítás biztosítása,
e.) óvodás és iskolás gyermekek intézménybe, illetőleg egyéb programokra
( sport és egyéb versenyek, rendezvények, kirándulások ) szállítása,
f.) szociális szükségletek, más szolgáltatási igények, információk közvetítése az
önkormányzat és a lakosság között,
g.) szociálisan rászorultak esetén ház körüli munkák, karbantartási, hibajavítás
elvégzése.
2.) Kiegészítő szolgáltatásként az alábbi feladatokat látja el a falugondnoki szolgálat:
a.) oktatási intézmények rendezvényei, közösségi, művelődési és
sportesemények szervezésében való közreműködés,
b.) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
c.) az egyéb lakossági szolgáltatások körében: bevásárlások, háztartási gépek
szervízbe szállítása, árubeszerzés, egyéb ügyintézés, munkába járás
biztosítása
d.) önkormányzati feladatok megoldása körében: árubeszerzés önkormányzat

és intézményei számára, közhasznú munkások szállítása, tisztségviselők,
önkormányzati és hivatali dolgozók szállítása ügyintézés céljából.
Az ellátások igénybevételének feltételei
4.§.
1.) A szolgáltatások iránti igényt az önkormányzat által foglalkoztatott házi
segítségnyújtónál, aki egyben ellátja a falugondnoki teendőket is, vagy a
Körjegyzőség ügyintézőjénél lehet bejelenteni.
2.) Az önkormányzati intézményvezetők, valamint a háziorvos köteles szolgáltatási
igényét előre egyeztetni a falugondnokkal, annak érdekében, hogy a különböző
szállítások összehangolhatóak legyenek.
Záró rendelkezés
5.§.
1.) E rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekre is kell alkalmazni.
2.) A rendelet kihirdetéséről a Körjegyző gondoskodik.

Murakeresztúr, 2008. április 17.
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A rendeletet a mai napon kihirdettem.
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