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BÖdeháza KÖzség Örikormánlzata Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabály,ait
tartalmazó Önkormányzati rendelete alapján és a Falrrgondnoki Szolgirlat elneyezésti szociális
szolgáltató - korrrránlzati frrnkcitin nrúiködtj cgrszernélles t'alugon<lnoki szolgálat __ Szakmai
Prograrnját az alábbiak szerint határozza meg.

Jelen Szaktnai Progranr Btjdeháza Kcizség Önkormárrr,"zata közigazgatási területén ntűkijclii
tblugonclnoki szolgáltatásra teqed ki.

1 A szolgáltatás jogszabályi háttere
o 1992. évi XXXIIL ttirr,,óny a közalkalrn azottakjogállásáról (Kjt.)

o 1993. évi III. tön,ény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.)

o 1996. él'i XX. törr,ény a személy,azonosító jel hety,ébe lépő azonosítási móclokról és az
azonosító kódok használatáró1

1997. ér.'i XXXI. törvény a gy,ermekek védelméról és a gl,ámügyi igazgatásról (Gy,l.t.)

201L évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
in fo rm ác i ó sz ab ads ágró 1

20|1. évi CXCV. törv.ény az államháztartásről (Árrt.)

2013. évi V. töt vény,,a Polgári Tönénykönyvről (Ptk.)

2016. évi CL, törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ák .)

7020. éví XC. törvény Magyarország202l. évi központi költségvetéséről

20161679 EP rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános
adatvédelmi rendelet) (GDPR)

29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások
tédtési díjáról (Tr.)

25112000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatb an történő vé greh aj tásáról

34012007. (XIr,15.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevételéve|
kaPcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértói szerr,,ekre vonatkozó
részletes szabályokról

l 368l2a11, (XIL31.) Korm. rendelet az államháztartásrő| szóló törvény végrehajtásáróI
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36912013. (X,21.) Korm. rendelet a szociális. gyennekjóléti és gyermekvódelmi
szol,sáltatók. intézménl,ek és hálózatok hatósági nrilr-ántartásáról és ellenőrzéséról
(Szrryr.)

4l5"20l5. (XII.2-].) Korm. renclelet a szociális. gyermekjóléti és gyernrekl,édelrni
igénl-berer"ói nl,ilr,ántartásrólés az országos jelentési rendszerrijl (Nlr.)

38l,'201ó. (XIL2.) Komr. renclelet az lrrtegrált Jogvéclelmi Szolgiilatról

6l0;2a2a, (Xn, 18.) Korm, rendelet a Nemzeti Szociálpolitikai lntézetről

9l1999. (XL24.) SzCslv{ renclelet a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások
igénl.bel ételérő1 (Ir. )

r i/2000. (I.07,) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást ny.rrjtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük fbltételeiről (Szakmai rendelet)

2 A szolgáltatás célja

A szolgáltatás célja a személyes gondoskodást nyujtó szociáiis intézmények szakmai
í-eladatairól és múködésük fbltételeiről szóló I12000. (L7.) SzCsM rendelet (továbbiakban:
SzCsM rendelet) 5/A.§. (1) a):

A szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tönény (Szt.) 59. §.
(1) bekezdése alapján az alapszolgáltatás megszervezésével a Bödeháza Község
Onkormányzata segítséget ny. r.lt a szociálisan rászorulók, idős egyedülálló, és a kisgyermekes
családok részére saját otthonukban és lakókömyezettikben önálló életvitelük fenntartásában,
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származő problémáik
megoldásában, a településen nem lévő szolgáltatásokhoz valőhozzáférés biztosításában,

Az önkormányzatunk a nem csak a szociálisan rászorultak részére biztosítja a falugondnoki
szolgáltatást, mint alapszolgáltatást, mely nem a szociális körülményektől fiigg. A 202L.
január l-vel módosult Szt, 60. § alapján: (l) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki
szolgáltatás célja a falvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott
helyek intézményhiányábóI 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 szintű sziikségletek teljesítésének segítése. (2) 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 folé, a szolgáltatás tovább működtethető. Ez településünk esetében a falugondnoki
szolgáltatás indításakor 50 fo, így az 1000-es fő határt nem lépjük át.

A csökkenő lakosságszám miatti demográfiai és a határmenti falu történelme miatti társadalmi
speciális jellemzők miatt a helyi igényekhez val'ő tgazítást, amely az intézményhiányból eredő
hátrányaínk enyhítése , az alapvetó szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz (pl. bolt)
hozzáférés biztosítása. Mindezen tul a közszolgáltatáshoz valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz va|ő hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintú
szükségletek teljesítésének segítése. érteve ezaIatt a közművelődési és a település gazdasági
tervében foglaltakat.
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z.L.L A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása

A megvalósítani kivánt program konkrét bemutatása a létrc-iÖrő kaPacitások. a nYir|tott

szolgáTtatáselemek. ter,,ékenységek leírása SzCsN{ rencielet 5'A,_,l (1) aa):

r\ t-alugondnoki szolgáltatás célia a hátránlos hell,zetú" szolgáltatáshián,vos kistelePÜlések

esélleg],enlőségének*niivelése. áz, ott élilk élettbltótcleinek jal,Ítása. a kÖzszolgáltatásokhoz

r aló hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének eliisegítése. a telePÜlések

szolgáltatási lirnkcióinak bővítése. közösségt§lesztés. r'alamint a jobb életminóség elérése.

Igén1. szeritrt. .s.ti .i.lt.gget. a kortilinén.vektől tüggóen a kistérségi közlekedési

szo1 gáltatásokban való részvétel.

A Falugondnoki szolgálat a működtető önkorm ánl,zaí szociális rendelete és az szcsM

rendelet 39,§_ban *.gn'uta.orottak, valamint helyi szükségletek alapján látja el tei"éken_vsógét,

Ez a|aplán a falugondnok:

o közvetlen, szemólyes szolgáltatásokat (alap_, és kiegészítő í-eladatokat) és

. azönkormán,vzati feladatellátást segítő közvetett szolgáltatásokat végez,

Bödeháza települése két településrészből ál1. Bödehaza és a szentistvánlaki rész, A Faluotthon

és a közösségi tér Bödeházán van. A falunak két kápolnája és két temetője van, Régebben a

faluban egy bolt működött Bö<leházán. Jelenleg a bolt _ bár önkormányzatí tulajdonban van_,

de zárvauun. .rin., *titoat.to;e. l,egközetebb bolt a szomszédos faluban van, ahol felírásra

lehet kenyeret és más élelmiszórt hozatni, illetve mozgóbolt jár még a településen,

Az orvos havonta egyszeíjön a településre fé1- őrára, de a Közös önkormányzati Hivatal

településén, Rédicsei'az oóosi rendelőben elérhető. Itt található gyógyszertár is, itt Üzemel

fodrászatis. A hel}i lakosok vásárolni Lentibe, Zalaegerszegre, Nagykanizsáta szoktak járni,

vagy a rokonok Áeúrozrau a szükséges dolgokat azoknak a lakóknak, akiknek nincs

gépjárművük. Határ áenti településké.,ilrot"g a-veszélyhelyzet idején ahatárzárral), mivel a

falut körbeöleli szlovénia, ide csak azjön, akinek itt dolga yaft, az infrastrukturális hátrányok'

nincs útfelújítás, .rir,.s"nák betelepild úi lakók, kevés a f,ratal a telePÜlés mindennaPjaiban

jelentkeznek.

A falugondnoki szoigálatunk _ melynek helyszíne, székhelye: Bödeháza, .Kossuth 
tl, 27, _

ezeket u nianvorragotiut iudja áthidulni, é, .gy 1out életminőséget biztosítani a falu lakóinak,

A konkrét tevékenységben a következő teendőket látja el a falugondnok: A gyerekek

óvodásba, oktatási intézménybe jutása, ebédszállítás, boltba, piaua, fodrászhoz, és egyéb

szolgáltatásokhoz 1.,ta. 1pt. kön}vtárba, temetőbe járás), kulturális_ és közösségfejlesztés,

Részletesebben a köve tkező pontokban,

2.t.2Aszolgáttatásigénybevételérejogosultakköre:

A településen életvitelszerúen tartózkodó lakosság, amely szociális koriilménYei, ezen belÜrl

kora, egós zségi álLapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan

jogosultiá válú a falugondnoki szolgáltatás igénybe vételére.

A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes,
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2.1.3 A falugondnoki szolgáltatás kapacitása:

azon t?rlugondnoki szolgáltatások összessége. amelyet l íö tc,ljes munkaidőben tbglalkozatott
l'alr-rgondnok a t-alr"rgondnoki gépjárnríi segítségére1 el tud r.égezni az igénl,jogosultak részére .

2.1.4 A falugondnoki szolgáltatás székhelye:

8969 Bödelráza, Kossuth u. 27.

2.1.5 Nyih,atartási ideje:

A falugondnok a székhelyen elérhetó. azonban teletbnosan előzetes időpont egyeztetés
szükséges, hog.v ne éppen más tevékenységével tbglalkozzon.

2.I.6 Tárgyijellemzők:

o Falubusz: a falugondnok haszrrálja a lVíagyar Falu Program során eln1.,ert összegból
vásárolt falubuszt, melynek típusa - Ford Tourneo Custom Titanium Bus M1 L2HI
320,2,0l85 Le A6 automata, színe: metálkék.

o Telefon: a falugondnok eléréséhez szükséges telefonhaszrrálatot a település biztositja.

o Számítógép, nyomtató: a falugondnoki szolgálat működtetéséhez, dokumentálásához
szÜksóges számítógépet, nyomtatót, és internetkapcsolatot a település közös
használatban a köny,tári gépekkel a falugondnok rendelkezésére bocsátja.

2.1.7 A falugondnok helyeftesítése

A fenntartó a falugondnok tár"olléte esetén is köteles a feladatot képzett munkaerővel ellátni
azadott évben elóírt munkaőrákte§es mennyiségében. A helyettesítés megoldható:

o A földrajzllag elérhető legközelebbi településsel kötött együttmtiködés alapján az otí
dolgozó falugondnok igénybevételével, Hetés Falugondnoki Társulás az ebédszállítás
tekintetében illetve

. a helyettesítést helyben, megbízási szerződéssel szewezzik meg, ami különösen több
napos akadályoztatás esetén fontos az eIlátás folytonossága szemponüából.

A f'alugondnoki alapképzésnél magasabb iskolai végzettséggel rendelkező szociális,/humán
képesítéssel rendelkező személy feladatellát ásáv aL.

2.7.8 A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek:

A falu- és tanyagondnoki szolgálrtatás szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés
szolgáltatási elemet biztosít.

2.1.8.1 Szállítás

Szállítás: javak, vagy szolgáltatások eljuttatása az igény,be vevőhöz, vagy az igénybe v,e,,,ő

e§uttatása a közszolgáltatások, szolgáItatások, munkavégzés, közösségi programok, családi
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kaPcsolatok helyszínére, ha sziikségleteiből adóclóan mindezek más módon nem oldhatóak
m eg. Lij onnan i rrduló szol gáltatóként elózetes i _eé n1, f'e l mérés al apj án.

2. I. 8. 1. I Á Jhlugo ttd ttoki srcIgálat közvetle n, szem é l1,es szolgtíItattísok körébe
tartozó aI apfelud ata i

közrem űködés az étkeztetésben

,1 feludate lláttis tartttlnut, móclj u ;

A falugondnok kiernelt. közvetlen alapfeladata:

. aZ, igénlbever'Ők részére a napi étkezretésben való közremúködés, mel1 tör,ténhet a
napi egyszeri meleg étel éthortlóban történő házhoz szállítással. illetve szükség szerint
egyéb más módon.

' nY'ári g1,'erekétkeáetésben l,aló közreműködés, az effe vonatkozó jogszabály
értelmében az élkeztetésre jogosult családok, gyermekek részére napi egyszeri meleg
étel kiszállítása.

Az ellótottak köre:

Mindazon szemólyek, akik részére az önkormányzat a (szociális) étkeztetést vagy a nyáá
gyermekétkeztetést a hatályos jogszabályoknak megíblelően biaosítja, ilietve az Szt 60 §
alapján a szociális alapellátásban tészt vevők, mely nem csak a szociális körülményektői
fiigg.

Á fe l ada t e l l át ás do kumentá lás a :

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai t-eladatairól és működésük
feltételeirŐl szóló 112000, (I.7,) SzCsM rendelet 39, § (4) bekezdése alapján a falugondnok
tevékenységét a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységnaplójában kell
dokumentálni. A szolgáItatáshoz használt gépjármű menetlevelén fel kell tüntetni, hogy a
gépjárművet a falugondnoki szolgá|tatás ellátásához veszik.igénybe. Tehát minden esetben
meg kell jeleníteni a menetlevélen, ha önkormányzati, vagy falugondnoki feladatokra van
használatban gépjármű, s ennek természetesen összhangban kell lennie a tevékenységnaplóval
is ehhez a falugondnoknak biztosítjuk a,,falugondnoki szolgáltatás" feliratú bélyegzőt.

A szolgáltatást rendszelesen igénybevevőkről külön a települós GDPR szabállzatában
rÖgzitett módon lista készíthető * a tevékenységnapló kitöltését a mellékletben található
útmutató alapján szükséges végezni.

Tevékenységnapló * mellókletben,

Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában

A.feladatellátás tartalmct, módj a :

A falugondnok segítséget nyújthat a hazi segítségnyujtásban részesülő ellátott számáta azon
szÜkségletek kielégítésében, amelyeket a saját háztartásában nem tud megoldani
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(igénl.ber.er,ő eljuttatása a közszolgáltatások. kiizösségi programok, családi kapcsolatok

helyszínére)

A falr_rgclnclnok esetleges felaclatai és ter,,ékenységei a kompetenciáit tekirrtve a ltázi

segítségnl,újtás r.onatkozásában a szociális segítés tel,ékenységeiberr engedhet

közrerníiködést.

Szt.63. § (1) bckezclése alapján ahárzi segítségnl-irjtás kerctében a szcllgáltatást igény'he r,er'Ö

személy saját lakóko,oy.reieuen kell bizttlsí]ani az önállii életvitel f'enntartása érdekében

szükséges ellátást. }iel.ezett jogszabály (2) bekezdése alaPján aházi segítségn-vújtás keretében

szociális segítést vagy - a siociális'segítés tel,ékenységeit is rnagába foglaló - személYi

gondozást kell nlujtani.

A napi életr.itel t-enntartásához szükséges aiapvető, nagyobb értékű fog_vasztási cikliek,

hánartási gépek stb. beszerzése. A t-alugJnclnok az igénybetr,evő által jelzett beszerzést a falr-r

és tanyagondnoki ,rotgát,*arra vonatk-ozci _ mindenkor érvényes _ pénzkezelési szabályzal

alapján hajtja végre,

Lz Szt.63. § (3) bekezdés alapján szociális segítés keretében biztosítani kell:

. a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közremúködést, _ külön

tevékenységkérrt, megbüas alapján i gondozó,takadt a lakás életvitelszerúen használt

helyiségeibán, rráto.ábában. zuraorróUaban, konyhában és illemhelyiségben. mosáS,

vasalás megoldása. A falugondnok a szerződ,ött gondozó szállitásában segít. ha

szükséges.

. a háúartási tevékenységben való közreműködést, - amennyiben a család nem tudja

megoldani, a falugondriok a képviselő-testülettei. egyeztetett módon,.a gYakorlatban

kialakult átmeneti-helyzetnek mágfelelóen, vesz részl atevékenységekben, Bevásárlás

(személyes szükséglet mértékéb-en), segitségnyujtás ételszáilitásban és az étkezés

előkészítésében, Ásogatás, tüzel6 behordáia kályhához, egyedi .tűtés 
beindítása

(kivéve, ha ez a ter,ékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel), télen hó

eltakadtás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt, kísérés,

. a veszéiyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélYhe|Yzet

elhárításában történő segítségnyújtást,

o szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő bekÖltÖzés segítését,

Az Szt.63, § (4) bekezdés alapján személyi gondozás keretében biztosítani kell:

. azellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

. a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

o a (3) bekezdés szerinti í-eladatokat,

Á: ellűtottuk köre:

Fizikai, mentális és szociális áliapotuk miatt rászoruló azon személyek, akik önmaguk

ellátására, ill. szükseges {étfenntartasl cit<t<et< beszerzésére más módon nem képesek,
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,4 .fe ladate llátós do hme ntálás a ;

A szenrélles gondoskodást nlúrjtó szociális intézménrek szaknrai f-eladatairól és múiködésük
íéltételeiről szóló l"2000, (L 7.} SzCsN{ rendelet _]9. § (1) bekezdéséhez előírt
ter,ékenységnapló. (Meliókletben: 7. 1 Tevékerry,ségnapl(l)

A szolgáltirtást rendszeresen igénlbever,őkről ki,ilön a telepiilés GDPR szabályzatában
rÖgzített módon lista készíthető - a tevékenységnapió kitöltését a mellékletben található
útmutató alapj án szükséges,u,égezni,

Egészségügl.i ellátáshoz való hozzájutás biztosítása

a) Háiiorvosi rendelésre szállítás

A f-alugondnoki szolgáltatás egyik kiemelten fontos feladata a szolgáltatást igén1,,lő lakos
on'osi ellátáshoz vaIő hozzájuttatása, igény szerint a választott háziorv,osi rendelésre, szükség
esetén a település közigazgatási területén kívül is. A szolgáltatást igénylő egészségi állapota
szerint helyben is igényelheti az orv.oshoz való szállítást.

lvÍivel afertőző, vagy életveszélyben lévő betegek szállítása szakszerű ellátást igényel, ezért a
falugondnok ezen személyek szállítását nem végezheti, a falugondnok kötelessége a szakszerű
ellátás megszervezése (mentó. on,os hívása), és közreműködhet a betegszállítás
megszervezésében is.

A falugondnok a feladatellátáshoz szükséges alapvető elsősegély. nlujtási ismereteket a
falugondnoki alapképzésen, illetve a továbbképzések stlrán szerzi meg.

b) Egyéb egészségügyi intézménybe való szállítás- szakrendelésre száIlítás

Az ezen egészségügyi intézményekbe yalő száIlítása előzetes időpont egyeáetés, orvosi
beutaló al,agán történik. A szakrendelés helyszíne: Lenti, Za|aegerszeg, indokolt esetben
távolabbi település.

c) GyóglszerkÍváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutós biztosítása

A falugondnok a gyógyszerkiváltást, a győgyászati segédeszközőkbeszerzését az ellátottak és
a háziorvos szokásjoga, igénye szerint végz|

Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő lakos állapota lehetővé teszi. saját maga váltja ki a
gyógyszereit, ellenkező esetben a falugondnok vásárolja meg, és hordja kt az ellátottak
számára.

Az el számo Lás a p érukezel ési szab áIyzat szerini tö rténik.

Az óvodáskorú, iskoláskorú gyerekek szállítása

A falugondnoki gépjárműnek meg kell felelni a gyermekszállítás feltételeinek, rendelkeznie
kell a szükséges tárgyt - személyi feltételekkel. eá a falugondnok minden indulás előtt
ellenőrzi.
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a) Ovodába, iskolába szállítás

A gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a t-alugonclnoki autó részt vesz a gyemrekek
ór'odába. illetve iskolába szállításában Lenti és Rédics ir-rtézrrrérrr,,eibe.

b) Egl,éb gl,erekszállítás

.\ g1,'ernlekek szabadidős programjaira. iskolárr kívtili rendezlénl-ekre. kiránclulásokra. sport
te'*'éken1,,ségekre. a gy,ermekek eséllegl-enlőségét biztosító szolgáltatásokra stb. való szállítása
is a t'alugondnoki szolgáltatásunk egyik alapt-eladata.

Közreműködés az eg1 éb alapszolgáltatásokhoz valő hozzáféréstlen

Á /bladatellátás tartalnm, módja;

A í-alugondnok fontos feladata a szociális igazgatásről és a szociális ellátásokról szóló l993,
évi IIL tön,ény, értelmében. mint jelzőrendszeri tag minőségében a gyelmekjóléti szolgálat
igénybevételéhez nyújtott segítség. az ezen intézményekkel, szakembereikkel való folyamatos
kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása.

A falugondnok részt vesz a veszélyhelyzetek elhádtását célző intézkedésekben, a családjából
ki emelt gyermek szakel látásba való beszáll ításáb an.

Igény esetén biztosída a gyermekkel való kapcsolattartást, segíti a hozzátartozó szülőt a
gyermek gondozási helyén való látogatásban,

2.1.8.1.2 Afalugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatdsok körébe
ta rto zó kie g é s zít ő fe l a d at ai

A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szen,ezése, segítése

A falugondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élők életminőségének javítása, nemcsak
az alapfeladatok biztosításával, de a közvetlen, kiegészítő feladatokkal is. A feladat
elvégzésében nagy szerepe van a falugondnoknak, aki központi szerepet tölt be a településen,
Ő dz, aki a legjobban ismeri a település lakóit és szükségleteit, és tartalmas
kapcsolatrendszerrel b ír,

Feladatainak egy része a gépjárművel történő, a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések;
ellátottak szállitása; helyi egyesületek, nyugdíjasok illetve a település rendezvényeire más
települ és ek közö s s égeinek, szerep l őinek szá|litás áb an való részvétel.

Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása

A fel ad a t e l l át ás tartalma :

Segitségnyujtás a lakosság és az ónkormányzat hivatalos ügyeinek intézésében, amely
történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával,
illetve az űgyek falugondnok által történő elintézésével.

o zalaMegye Önkormányzata,Rédics közös Önkormányzati Hivatal
o Lenti Kormányablak, Földhivatal, Epitésügyi Hatóság, stb.
o Lenti településünkön részt vevő szolgáltatői ügyfélszolgálatai: zalavíz, E-on, Tarr

Kft, HUKE, biztositók, stb.
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E gl,éb lakossá gi szolgáltatások biztos ításában l,aló közrem űköclés

,,1 .fe l cLd a t e l I ti t á s t a rt u l m a ;

Olyan feladatok tartoznak icle. anrely,ek közr"etlentil egyik kclrábbarr t-elsortllt t'eladathclz sern
tartoznak. azonban a társadaimi, gazdasági r,áltozások sziikségessé teszik al, újonrran
t-elrr-rerült i gén,vek ki el égítését.

. Helyi termék piac - Lenti. Jó mirrőségű. helyi élelnriszerhez jutás.

o Kulturális szolgáltatásokhoz va\(l hoz-záférés biztosítása - pl. színház, koncert. stb.

o Hetés néprajzí tájegység - melynek része Bödeháza -, kulturkincsének bemutatása más
településeken.

o Testvértelepülési programok látogatása

2.I.8.I.3 Önkormónyzatifelarlatok megoltlástít segítő közvetett szoIgúItaíúsok

A falugondnok közreműködik azon önliormányzati feladatok megoldásában is. amel,veknek
célja nem személyesen és közvetlenül az egyes rászorulók, igénybevevők szükségleteinek
kielégítése, hanem közvetetten élvezik annak hasznát.

o Ételszáltítás öntriormánl,zati intézménl,be (iclósek nappali intézménye, &z
önkormányzat egyéb intézményei: óvoda, iskola, faluház)

o A település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszetzés az önkormányzat és
intézményei számára.

o A falugondnoki szo|gáIat működtetésével kapcsolatos dokumentációs teendők ellátása

. Települ ési pályázatok projektelemeinek segítése.

o Részr,ételi lehetőség biaosítása a település fejlődését szolgáló tanulmányutakon,
projektekben.

Az egyéb használatot a település az izemeltetési szabályzatbanrögziti.

2.1.8.2 Megkeresés

Megkeresés: szociáiis probiémák áital órintett vagy veszélyezteíett azon egyének közvetlen
illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való
hozzájutás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azl bármilyen
okból elémi nem tudják.

A falugondnok további feladata: a helyben \,,agy a közigazgatási területen működő szociális
ellátórendszer szolgáltatásainak igénybevételének 1ehetőségeire vonatkozó információk
felkutatása, erről a lakosság tájékortaása, betartva a település GDPR-ben foglaltakat, de
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egl'üttműrköcll'e a képl-iselő+estülettel. valamint a családsegítővel. a védőnóvel és a KöH
szociális elóadój ával.

2.1.8.2.I Á Jalugondnoki s:olgúlat kö:vetlen, sienrél},es szolgáltatások körébe
tartozó alapJbludatai

közrem űködés az étkeztetésben

A falugondnok szállításon kírtili tbladata a telepiilósen étő lakosokkal való beszélgetés során
a további étkezési igények felmérése és tor,,ábbítása a í'enntartó felé. illetr..e a
megszervezésében való közreműködés.

Közreműködés a házi segítségnyújtás tliztosításában

Aházi segítségnyúrjtás keretében a falugondnok azon fe|adatokat láda el, amelyek kívül esnek
a szociális segítő és a személyi gondozó által végezhető feladatok körén (háztartási l.ag.v
háztartást pótló segítségnyúj tási, illetve gondozási feladato k).
A falugondnok napi szinten fig_velemmel kíséri az idős. egészségi állapotukban korlátozott.
Öleg egyedül élő embereket. Szükség szerint jelzéssel él a megfelelő szakma képviselóje f-elé
(családsegítő családgondozó. házi-segítségn}.tljtó), amennyiben azt tapasztalja, hogy
Önmagukról saját háztartásukban is már csak segítséggel képesek gondoskodni. A folyamatos
ellátást, gondozást igénylő személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről,
ennek hiárryában a í'enntartó segítségével eljár az ellátott személy intézményi elhelyezésében.

Az egészsé gü gyi ellátás hoz v a|ő hozzáj utás segítés e

A falugondnok a sokrétű munkájának köszönhetően napi szinten kapcsolatban van a település
lakosaival, Így lehetősége van figyelemmel kísérni az egyedül élőket, főként az idős
embereket. Abban az esetben, ha valakinek az egészségi állapotában olyan mértékű romlás
következik be, amit már ő maga nem tud, vagy egyéb okok miatt képtelen szakembernek
jelezni, azt a falugondnok teszi meg, és tájékoztatja aháziorvost.
Prevenciós célzattal segíti a település lakosait egészségi állapotuk megőrzését azzal, hogy
résá vesz a szűrővizsgálatok szervezésében, és tájékoztatja a lakosságot a lehetőségekről,
együttműködve a megfelelő intézményekkel.

KÖzreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában

A fe ladat e l lát ás t artalma, mó dj a :

A falugondok a helyi közösségi élet fószereplője, aki nemcsak szállítási, de szervezési,
lebonyolító funkciót is ellát. A közösségi programokon aktívan részt vesz, aktivizál, bevon.
Ehhez felméri a lakosok szükségleteit, igényeit, összegez, továbbítja a fenntartó felé, majd a
szÜkséges információkat eljuitada a telepüiés lakói számára. A Bödeházán havonta megjelenő
,,Havi levelek" című nyomtatványban tájékozratja a falut tevékenységéről, esetleges
Újdonságokról, és a Bödeháza Online zárt Facebook csoportban is tájékoztatja a falu
1akosságát,

Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokho z valő hozzáférésben

A Jeladate llátás tartalma :
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Segítségnyujtás a lakosság hir,,atalos ügyeinek intézésében, atnely történhet a szolgáltatást
igén1'lők adott hir,'atalokba. intézménr,,ekbe törlénő szállításár-al. illetve az ügl,ek
f-alugondnokok által történő elintézésér el.

A gl-errrrekek l,édelrnéről és a _elárrrligl,i igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv alapján a
falugtlndnok a mindennapi munkája során folyatnatosan fig1,,elernmel kíséri és észleli a
r,'eszéll-eztetett családok, egy-énc-k életkönilménl,eit. Észleli a,neszél1,lrely,zeteket. a ktilönböző
szent'edc{lvbetegségeket. tüggőségeket (alkohol, drog stb.). külörrös tekintettel a gyennekek
hell'zetére. az esetleges gy-ermekbárrtalmazásra. a családon beliili erőszakra. N,tegí-elelő
intbrmáció esetén jelzési kötelezettségének eleget terve elősegíti a szükséges, prevenciós
intézkedéseket (megel őzés, kfiziskezelés).

2.1.8.3 Közösségi fejlesztés

2. 1. 8. 3. l Közösségi fejlesztés :

Bödeháza egy nagy közösség. amely íblyamatos kommunikációval tovább t-ejlődhet. A
falugondnok egy településrész, az egész település vagy térségünk lakosságát érintő integrációs
szemléletŰ, bátorító- ösztönző. informáló, kapcsolatszen.ező tevékeny,ségével, amely
ktilonboző célcsoportokra vonatkozó speciális igény,eket is feltár, szolgáltatásokat
kezdeményez, közösségi eg1,-üttműködéseket valósít meg egy,üttműködve a település
mindenkori képvi selő-testületével

2.I.8.3.2 A falugondnoki szolgdlat közvetlen, személ}:.es szolgáttatósok körébe
t artozó k ie g é s zítő .feld ata i

Közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

A t-alugondnok egyik fő feladata lehet a település közösségi életének fellendítése, fenntartása.
Személyiségével hat a közösségre, a településen élők számáta minta, példakép lehet, mely
nagymértékben meghat ározza a közös programok minőségét, gyakoriságát.

Minden korosztály számára hasznos, értékes, maradandó kulturális, sport és szabadidós
programokat szewez a település közművelődési szakemberével együttműködve, mint pl.
színház, mozi, nyugdíjas taláIkozó, elszármazottak találkozőja, más település programjain
való részvétel stb.

2.t.8.3.3 Önkormúnyzatifelactatok megolcldsát segítő, közvetett szolgáItatások

Onkormányzati információk közvetítése a lakosság r észére

A fenntartó által meghatározott közösségi programokról való tájékoztatás a lakosság részére,
szórólapok kiosztása, ösztönzés a progfamokon való részvételre.

2.1.9 Más intézményekkel történő együttműködés módja

SzCsM rendelet 5/A n .§ (l)ac)

Az önkormányzat az ellátást igénybe vevők mentális és egészségi állapotának megőrzése,
javítása, egyéb segítségn1,-újtás céljából együttműködik az ellátási területen nrűkijdő szociális
és egészségugyi, kulturális intézményekkel, különösen: helyi, kistérségi alapszolgáltatást
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biztosító intézményekkel. személyes gondoskodást nrltrjtó ellátást biztosító intézményekkel,
egészségÜgyi intézményekkel. család- és gyermekjóIéti szcrlgálat. Nemzeti N{íivelódési
Intézettel a telepiilés közműrelódési szakemberér,,el egliitimíiködésben. A Rédics Köziis
Onkonnár.v'zati Hir,,atalhoz taftozti települések iirrkormányzatair,.al. talugondnoki
szolgálatail,al.
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|tlemzetí szociálpolitikai íntézet
Cím: 1 138 Budapest, Váci út l91, * Optima A lrodaház
Telefonszám: +36 1 450 32 30
Weboldal : https ://nszi.hr-r/
email cím : titkars ag@nszlhu

Za|ai Falvakért E gyesületet
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca47-5l.
Telefonszám: +36 92 5I1260
Web o l dal : http s : l l zalai fal vak. hu/
email cim: zalaifalv ak@gmail. com

Zala Níegyei Önkorm ányzat
Cím: 8900 Zalaegercezg, Kosztolányi út 10.
Telefbnszám: +36 92 500 71 1

Weboldal : https://www .zala.hul
email cím : elnok@ zalamegye.hu

Rédics Közös Onkormányzati Hivatal
Cím: 8978 Rédics, Vasút u. 10
Telefonszám: +36 92 553 060 vagy +36 20 5242899
Weboldal : https ://redics.hu/oldal.php?id:6
email cím : kozo shiv atal@5 edics.hu

Hetési Falugondnoki Szolgálat - Kovács László
Cím: 89ó9 Gáborjénháza
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Telefonszám: +36 20 Z18 405l
Weboldal: -

email cím: -

Rédicsi |riapköziotthonos Óvoda
Cím; 8978 Réclics. Sziklaiutca 1

Teleí-onszám: +3ó 92 352 2l9
\!'eboldal: -

email cím : ovodaredics(_i;gmai l.com

Iskolai Főzőkon5i,ha
Cím: 8978 Rédics. Pozsonyi utca 6
Telefonszám:
Weboldal: -

email cím:

Lenti Arany.Iános Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rédicsi telephelye
Cím: 8978 Rédics, Pozsonyi utca 6,
Telefonszám: +36 92 553032
Weboldal : https : //www, aranyisko1 a-lenti. hu/
email cím: suliarany@lenti.hu

Dr. Gyarmati Lenke Nlárta - háziorvos
Cím: 8978 Rédics, Dőzsa Gy. u. 11.

Telefonszám: doktomő: +36 30 3000 636, rendelő: +36 92351 687
Weboldal : https ://redics. hu'oldal.php? id:40
email cím : cserhe gybt@gmail. com, redicsrendelo @gmail. com

Nlikóné Kiss Eva - védőnő
Cím: 8978 Rédics, Dőzsa Gy. u, 11.
Telefonszám: + 36 20 284 1979. +36 20 543 4060
Weboldal:
email cím:

Horváth Edit - családsegítő
o,Napsugáro'Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgátat Lenti
Cím: 8960 Lenti, Petőfi u,9/2
Telefonszám: +36 20 458 5I32
Weboldal : http : l l csa|adsegito. lenti.hril'
email cím: gyerekj @freemail.com

Rédicsi Fiókgyógyszertár - Rédics
Cím: Rédics, Dózsa u. 1.

Telefonszám:
Weboldal:
email cím:

Rédics posta
Cím: 8978, Ródics Vasút u. 13,
Telefonszám: J.3ó 92 351 699
Weboldal : https :/iwlvw.posta.hul
email cím: -
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BÖdeháza Község Önkormány,zata - Bectő Antlrea polgármester, Végi Zsuzsanna
alpolgármester, Büki Lajos képviselő
Cím: 8969 Bödeháza, Kossuth 27.
Telefonszám: +36 20 2034287, *3ó 30 466 ó056. -}-36 30 395 7007
Weboldal : http : i,,bodehaza.lvebnode.hr-r

Email círn: bodehaza@.grnail.corn

Földhivatal Lenti
Cím: 89ó0 Lenti, Templom tér 9,
TelefonszáIn: *36 92 351 1 l9
Weboldal : http : l l zala.foldhivatal. hulco ntenti viewl l 1 91 1 63 i
E-mail cím: 1enti@takarnet.hu

Kormányhivatal Lenti
Cim: 8960 Lenti. Templom tér l1.
Telefonszám: +36 92 55I 730
Weboldal: https:i/wr.v,uv.konnanyhivatal.huihulzala]hirdetrnenyeklletrti_jarasi-hivatal
E-mai1 cím: lenti@zala.gov.hu

3 Az ellátandó célcsoport megnevezése

SzCsM rendelet 5/A,§ (l) b)

Az ellátandó célcsoport a település teljes lakossága. A szolgáltatás nyújtása, mértéke,
gyakorisága az e|Iátást igénybe r,,evő személy igényeinek és rászorultságának figyelembe
vételóvel törtónik. Van, amelyik napi szintű kapcsolatot eredményez. gyermekek szállítása.
ebéd hordása, a piacra, boltba járás heti szintű, azonban van a rendezvényel<hez kapcsolódóan
eseti, alkalomszerűen v é gzett tevékenység is.

Az ellátandó célcsoport esetóben a falunk ftldrajzi helyzetéből fakadóan, két egymástól
távolabbi falurész, határmenti településk és ingáző munkába járás miatt a hétköznapokban
jobbára az idősebbek maradnak a faluban, amely speciális helyzetet teremt, Az étkezésük
segítésén tÚl, a falugondnok figyel a mentális egészségükre, beszélget velük, adott esetben
segít a fa behordásában, illetve mivel két temetője is van a településnek, ami távolabb esik a
falutól, kiviszi őket és segíti őket a közös hitélet gyakorlásában. Két kápolnája van a két
falurésznek, melyikbőI az egyikben rendszeresen összegyűlnek a helybeliek, így a másik
falurész lakóinak is adott lehet a lehetőség vallásuk közösségben való gyakorlására,hiszena
falubusszal már nem probléma az odaszá|lításuk.

4 Afenntartő által biztosított szolgáltatásí elemek

SzCsM rendelet 5/A.§ (1) c) A fenntartő áItal az SzCsM rendelet 2 § l) pontja szerinti
szolgáltatási elemek közül a szállitást, a megkeresést és a közösségi fejlesztést biztosítja az
2.1.7-es pontban foglaltak szerint. A szakmai rendelet 39. § (6) bekezdése alapján a
falugondnoki szolgáltatás - szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet
biztosít, Az igény a f-elmérések szerint a szállitásra. és a közösségi íejlesztésre erőte§esebb a
falunkban.
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A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás számára
meghatározott kÖzvetlen. személyes szolgáltatások közül alapfelaclatnak minósLil:

a

a

a

a közremíiködés az étkeztctésben.
a közrenrűködés a házi se_eítségnlirjtásban.
a kilzrerniiködés a kilzössé-si i-ls szociális intbrmációk szolgáltatásában
az egészségü_e_yi ellátáshoz laló hozzájutás biztosítása. í_qy

- a házion,osi rendelósre szállítás.
- a7, egyéb egészségüeyi intézménybe szállítás.
- a gyógyszerkiváltás és a g;lógyászati segédeszközökhijz l,aló hozzájutás

biztosítása;
az óvcldáskoru" iskoláskoru gyermekek szállítása. így
az óvodába, iskolába szállítás,
az egy éb gyermekszál 1ítás.

A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a f-alu- és tanyagondnoki szolgáltatás számára
meghatározott közvetIen. szeméh,es szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a
lakossági szo l_qáltatások, így

o a közösségi. művelődési. sport- és szabadidős tevékenységek szerv-ezése, segítése,. az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

' aZ egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a í'ent meghatározottakon kívüli egyéb
alapszolgáltatások biztosításában való közremúködés.

A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás számára
meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segító. közvetett szolgáltatásnak minősül

. azételszállitás önkormányzati intézménybe,

. az önkormányzati információk közvetítése a lakoss ágrészére,

. a falu- és tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
A falunkbanez a következő fix időpontok szerint, illetve eseti alkalmakkal írható le, melyet
mindig megtalálhatnak a lakók a település honlapján, illetle a heti események, esetleges
módosulások (pl. betegség, helyettesítés miatt) hétfonként kikerülnek a Bödeháza Online - falusi
zárt F acebook csoportba is,
A falugondnoki tevékenység heti 40 órás munkahét, mivela gyerekek szállításaés időnkénti
hétvégi munka is szerepel, így a munkáltató osztja be a falugondnokkal együtt a heti idejét.

. Havi rendszerességgel * nagybevásárlás segítése, ,,Talá].kozik a f'alu"
o Heti rendszerességgel -_ könyr.tári járat, misére vitel, győgyszettár
. Napi rendszerességgel - iskolába, ővodába járás, étkezés biztosítása

A j e lzőrendszeri tag kompetenc i ái, feladatai:
Az Szt. 64. § (2) bekezdése alapján a családok segítése órdekében veszélyeztetettséget és
krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális,
egészségügyi szolgáltató, iniézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói
szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapíNányok, a vallási közösségek és a magánszemélyek
jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, iníézménynek, ha segítségre szoruló családiól,
személyról szereznek tudomást, mely nem csak a gyermekekre vonatkozik. A jelzőrendszeri tag
minőségben végzetí tevékenység a Gylt. 17. § (1) bekezdésének b) pontja alapjánaz e törvényben
szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak e1 - a gyermek családban
történő nevelkedésének elósegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszúntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében többek között
a szernélyes gondoskodást nlujtó szolgáltatók.

a

a

a

o
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A falugondnoki szolgálat esetében nem csak a gr,,ermekveszély,eztetettség. hanern a..felnőtt-
veszélY'eztetettség" tblismerése és jelzése is kiemelt fontosságú t'eladata a szolgáltatásnak.
A szolgáltatás jeIle_uéből adócliian a szolgáltatás ellátási ter|iletén nogi, Úárban élnek idtjs
emberek is. a településre jeIlemzó. illetve Lrnirerzális..reszcilrf'aktorokat,: az elrnagányosoclás. az
időskori demencia időben történő t'etf-eclezése stb. rnelrrek f-elismeréséve1 irízishely,zete k
kialakulása előzhetii nreg.
TelePÜlésÜnk a .,Niapsugár" Család- és Gyermekjótéti Központ és Szolgálattal van kapcstllatban.
akik adott szitiációbair jelzéseket várnak:
Jelzések lorrná_ia: e_91 része a glenrrek_ióléti szoleálat áttal a jelzórendszerhez eljLrttatott.
Protokoll mellékletéberr megjelent esetjelző lapon tették meg. Néhán1 intézmén;-ben a saját
készítésű jelzőlapon jeleznek. Rendórség továbbra is adatlapot tolábbít. illetre értesítést kiild.
Tartalmukban szerepelt a személy adatai és a jelzett probléma. A jelzések esetében váryák azt is.
hogl'a jelzőrendszeri tag mit tett eddig a probléma nregoldása érdekében. Avisszaielzés határidón
belÜl megtÖrténik résziikról. s heti jelentés formájában dclkunlentálják. illetre a családse_eítóktől
hetente beérkező .jelzéseket a jelzőrendszeri felelős összesíti és táblázatba foglalja. Ezt hetente
megkÜldi a jelzőrendszeri tanácsadónak. Táblázattartalmazza a jelzés dátumát, az érintett nevét,
címét. a jelzést ter,,Őt. a jelzés rövid tartalmát, az ügyben tett intézkedést. A Központban az
érkezett jelzéseket hetente összesítik, A jelzőrendszeri tanácsadó a jelzésre telt intézkedéseket
átnézi és szÜkség esetén konzultál az illetékes családsegítővel. Meghívásra esetkonferencián részt
veSZ,

5 Az ellátás igénybevételének módja

SzCsM rendelet 5/A.§ (i) d):

A szolgáltatás igénybevételére jogosult személyek a helyben szokásos tájékoztatási
módozatok szerint értesülnek a lehetőségekről. Héttőn délelőtt a polgármester és a
falugondnok egyeztet, a lakosok a szolgáltatás iránti igényeiket a falugondnokná1
személyesen vagy telefonon, valamint a település polgármesterénél írásban, személyesen,
VagY a többeket is érintó igénybevétel esetén a Bödeháza Online zárt Facebook csoportban
lévő Posátal, melyre a képviselő-testület valamelyik tagja reagál. A falugondnok
megkereséssel él, és hétfon délután a heti lehetőségeket megosája a falu lakóival, megkérdezi
Őket, Ezen felüli szolgáItatásra igényt tartó személy a településeken belüli ,rolgáltutári
igényét minimum 1 munkanappal előbb bejelentheti és egyeáetheti a falugondnokkul, u
telepÜlésen kÍvüli szolgáltatási igényeket pedig 2 munkanappal előbb kell bejelentenie és
1eegyeztetnie,

Azon szolgáltatási és szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységtől, a
fenntartóval kell egyeztetni.

A falugondnoki szolgáltatás során az igények teljesítésének mérlegelésekor ügyelni kell arra,
hogY aZ időben is rendszeres, közvetlen és személyes szolgáltatások kcirébe tartoző
alapellátási feladatok nem sérülhetnek, valamint a gazdaságosság szempontjainak figyelembe
vételével kell dönteni. Vitás kérdések esetén a település polgánnestere sógíti a döntést.

6 A szolgáltatásról történő tájékoztatás helyi módja

SzCsM rendelet 5/A,§ (1) e):

A szolgáltatásról álta!ános tájékoztatás található a nyilvánosság alapelvei mentén a település
r,veboldalán a Falugondnoki szolgáltatásról szóló információ és a program elérlrető, letölthető
pdf formátumban.
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Vagy egy,edi tájékonatás kérhető:
o Írásban. teletonon vagy személyesen a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalban

' mailben, telefonon vag_y személyesen Böcieháza Község Önkormányzatának
polgánnestertó1

o telefonon vagy személyesen a íalugondnoktól
. hel}.i rendezr-énreken: falrrgl,tilés. közmeghallgatás

A tájékoztatás alapja a szociális örrkonnány,zati rerrdelet. valamint a szakmai proglaln.
E szakmai progíam 2021, május 1 -től hatál5,,,os.

A szakmai programot az önkormányzat minden óv áprilisában tblülvizsgálja.

A veszélyhely'zet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
2712021,(I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasárófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egYes tÖrvények módosításáról szóló 2011, évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
?, képviselŐ-testi,ilet feladat- és hatáskörében eljáró polgármester Bödeháza Község
Onkormanyzata Képviselő-testületének l8l202r,W,223.) határozatáva| a falugondnoki
szolgálat szakmai programját elfogadta.

Bödeháza, 202I. április 23.

OüOü 1jrű,-<
(: Bedö Andrea :) \

polgármester
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7 Mellékletek

7.1 Tevékenységnapló

[a személl,es gondoskodást nttijtti s:ociális intéznténl,ek s:akmai feladatairót és
miíkótlésíik.feltételeiről szóló 1i2000. (I. 7.1 S:CsI,í rettclelet 39. § (4)

bekezdéséhezJ

I Szolgáltatás kezdetének

Iidőpontja:

Kitöltési útmutató a falu- ós tanyagondnoki szoIgáItatás tevékenységének
nyilvántartásához

1, A nyilvántartást a szolgáltatás minden napján, külön lapon kell vezetni.
2. A fenntartő által megbízott, meghatalmazott szemólynek aláírásával kell igazolnia az

adott napi teljesítést,
3. A szolgáltatással összefiiggésberr megtett kilométer azt atávolságot jeienti, melyet a falu-

vagy tanyagondnok az egyes szolgáltatások során a szolgáltatáshoz használt gépjárművel
megtett. Nem tüntethető fel ezen sorban a szolgáltatáson kívül megtett kilométer (vagyis azon
távolság, melyen a gépjártnűvet nem a szolgáltaíást végző, yagy az őt helyettesíteni jogosult
személy használja).

4. A tevékenység bejegyzése esetén törekedni kell a tömör, informativ közlésre; azonos
tevékenységeknél törekedni kelI az azonos megnevezésre. A tevékenységbejegyzése során
használható az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzétett kódrendszer is, ennek
hasznáIata azonban nem kötelező.
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5. A szolgáltatást igénybevevők számát és nevét értelemszenien nem kell kitolteni.
amennyiben a szolgáltatás jellege miatt erre nincs lehetőség (pl. falunap szerr.ezése).

Ó. Amennyiben a szolgáltatást valanrely intézmény (pl. települési önkonnányzat) veszi
igén;'be. a szolgáltatást igénl,be,u,er,ő nerénél az intézménl-t kell f-elttintetni. A szolgáltatást
igénl,bever,ők számát ebben az esetben nem kell kitölteni.

7. Amennyiben a szolgáltatás rryirjtása rendszeresen, ugyanazon személ,v-,i kör részére
tÖrténik (pl, naponta iskolások iskolába szállítása, vagy hetente gyógyszer f-elíratása. recept
kir'áltása), a szolgáltatást renclszeresen igénvber.er,őkől ki.ilön lista készíthető. nTely-et a
szolgáltatás minden isnrétlődésekor sziikségtelen újra elkészíteni, Ily"en esetben az adott napon
a szolgáltatást igény,bever,őket csupán a szolgáltatást igén_vbevevók sz,ámánál kell t'eltüntetni.
A konkrét személyek nevét az egyes szolgáltatási alkalmakkor ebben az esetbetr sem az
adatlapon, sem a külön vezetett listán nem kell feltüntetni,

8. A szolgáitatást rendszeresen igénl,bel,evők listáján t-el kell tüntetni. hogy az adott
szenrély,mely időszakban r,,olt rendszeres igénybel.evője a szolgáltatásnak.

9. Ezen oszlop vezetése a fenntartó döntése alapján mellózhető.
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