
Döbörhegy Községi Önkormányzat

 

9/2000. (X.26.) számú

r e n d e l e t e

a falugondnoki szolgálatról

 

 

Döbörhegy  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  községe  –  mint  kistelepülés  –  hátrányainak 
csökkentése,  a jobb életminőség elérése, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, a szociális 
alapellátások körének bővítése, az életfeltételek javítása, továbbá egyéb helyi közösségi igények kielégítése 
céljából falugondnoki szolgálatot működtet.

 

1.§

 

(1)   E rendelet hatálya a Döbörhegy község közigazgatási területén lakhellyel rendelkező természetes 
személyekre terjed ki.

 

2.§

 

A falugondnoki szolgálat által nyújtott – ingyenesen igénybe vehető – szolgáltatások:

 

a)    Ebéd házhozszállítása.

b)    Betegek orvos szállítása, indokolt esetben.

c)    Betegek esetleges szakrendelése, kórházba szállítása.

d)    Gyógyszerek kiváltása az idős, illetve rászoruló személyek részére.

e)    Óvodások, iskolások szállítása Gersekarátra, ahova nincs menetrendszerinti VOLÁN autóbuszjárat. 
Szülők szállítása óvodai, iskolai rendezvényekre, egyéb intézményi feladatokkal összefüggésben.

f)     Házi gondozásban való közreműködés.

g)    Közérdekű információs szolgáltatás.

 

3.§

 

(1)   Az önkormányzat képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat útján az alábbi egyéb szolgáltatásokat 
biztosítja térítési díj ellenében:

a)    kulturális- és sportrendezvényekre történő szállítás igény szerint,

b)    családi eseményekre (lakodalom, temetés…) szóló igénybevétel;

c)    bevásárló járat biztosítása. 

(2)   Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  szolgáltatások  kilométerenkénti  térítési  díjáról  a 
képviselőtestület külön határozattal dönt. 

A fizetendő térítési díj elszámolását a menetlevél alapján kell biztosítani. 

(3)   A szolgáltatást igénybe vevőket terheli a térítési díjon felül, a gépkocsi parkolási díja.  

(4)   A szolgáltatási díj arányos részét kell fizetni, amikor több személy veszi igénybe egy alkalomra a 
gépkocsit.

 



4.§

 

(1)  E rendeletben rögzített szolgáltatásokat a képviselőtestület a falugondnok útján biztosítja, akinek e 
feladatok ellátásához rendelkezésre áll az önkormányzati gépkocsi. 

(2)  A  szolgáltatásokra  az  igényt  a  polgármesternél  lehet  bejelenteni,  illetve  megrendelni.  A 
megrendeléseket – a rendszeresített formanyomtatványon – a falugondnoknak is át lehet adni, aki 
haladéktalanul a polgármesternek továbbítja.

 

5.§

 

E rendelet 2000. november 1. napjával lép hatályba.

 

Döbörhegy, 2000. október 26.

 

 

 

          Kovács János                                                     Osvald Lajosné

          polgármester                                                      körjegyző

 

Kihirdetve: 2000. október 26.

 

 

 

          Kovács János                                                     Osvald Lajosné

          polgármester                                                      körjegyző


