
Mttéi.|k.&ózsegÓnkománrrrlKéNisel re§iüI.iún.k
,lr014.(l Iu l.) ónkodányZti rÉnd.|.1e

. ítlü8odd n ollr !2o lgihlról

\,lálgt.Uie löz5ég onlomán}zal t9F}j5.1dreslülct. u AlaPlón.nr 32, cikk (2)
bekezdesgb€n blnosilotr jo8llkoió hai6tóIeben eljÁNa. a szo.njris isaldiivól és ! szociális
elláásokól5zolo ]99], é!i ]l!, tórvény ó0, § (J) bel€zdésében kapon i'elhalgln!ás alapján a
kövdkezó FndeleEl alkotja.

L&i!z!!

Áltnlíno!.ljá.iji r..dglkezés

l.§

váiélellre tüzséB Ön}ományaIa a lejepú]é§ lálóinal, kül és bell'ruleí Ialó*ág
éleil.netelein.t jlrnása. kózszolsállal]isol köM)ebb jeé.ybevélele. ra]mjnl a jobb
óleininósés c]ere§e érdekében Mátételk. kö2ségben 2009. lebruár ]6_10] tijlu8ondnoki

Á reldelei .lt.lnúÁsi kór
2.§

A Md€L€l.( aLkalnrr.i k.ll Mátételte kiiz*€ Ónt mú,!Zlánat kozigeg{lói t.rul.knéló

a ) maE_vú a] ]aDpo)g]róká,
b.) bevándorli§j cngedéllrel rendelkezó szenelr.L.,
c. ) á lete lcPe d.si en Bcdéllyel rendeltczó szúr al t elE.
d,) a nagraí balú§fu álial nenek ü likénl elisneí szeDél}drc.
e,) a rendelel h.lálya a Tv,7. § (l) bekczdé§:beó nechaláDzoft ellátások lekinl.iébm

kiterjed az !úóFái s,ociílis Karlát meecóslió o*zágoknak a külöldi€k beuiúrsdól
és §nózkod,isiiól szóló 200l, é!i )oo(lx Tönény rendelkezés€i szmn! joesz$ien
MagrmAz,*.n larlózkodó állafr polliíai.l is.

i) 
^Endek' 

hr!álya kit rjed
_ . munka\áll,lók Kó2öségen b.luli szlba,l ndz8:j§áról szdló lól2/63€c( teácsi
í9no?l.'b.n héghaLrío,ot,
, a Tr,]:]B § ll) bekezdésben m.ehJlÁlozof, idóskorúat jiradékg l.kinlélAben a
szoci,]is bjnonsáBi Fnd9ereknek a xüZiiséren belüI nozgó nunt,\l]lalókla, ónálló
vállaltozótra és c$IádtagiáikB löíeDó aüalnüá§iról sáló l408]7lEGK lanácsi
rendelelb.n meEhaláúzott jogosulii kórb€ dó' személyre, mem}iben u elláiás
igénylésének idóponljában énényes !.nó zkodási engedél \€l i€ndelke2it

A í,lucondnoL.óó*.o}úB.

J.§

(1) Fi]ugon.'noli §zólgdlúú§ szeil]F BIB|.]lilis )oEb. lMoá l.vót.ny§ég:

b) köftnúlódes e élke7tctésben (idós.k i9érc éIélkiholdá'
c) egs^é gűg! .l l á Lishoz val ó hózzáj ulás *s llise ( bel4ek onosnoz, 9aIoF o§hoz

d)házi gondozisbúDnénókózEniitódés, gyógyszíki!állás



(a ] F d lugondnoki szolgj]u lA5 * örebe larlozó .8,é b leladabk ]

a) müvelódés, sporl, szabadidós lerékeny*g sze^,ezé*.ck s.gilés.. Gzinnáz. helyi
rn,1.1\ én) e k, Liránd ultÁ, stb,)
b) hlio$ási szol8á]rad5.(. (bevásárló ulak sz.Nens., iás&oziis-'na8y beváselj§
háfuniúi rép.k j]! iLisánat n1.8szen€z{se, Lrp-é! i.mmlbesz.lzas. [úl.nbdzó ú$ inrazas)
.) tóll,rálbá, szocjiJn onhonokb! hozdEozók lfioealisÉó')( !égilé§e, .s!]idi
eseD én} ckre (eskütó, k.É §á eló. lefue!és) sZ'] l i lás
d) infomációszolsáltalás fiunladkalmakól. kedvezó vtásárlá, és eByéb Lőzérdetú

e) kiizreniikődés önkombyzati feladalok negdlddában, (árub€szerzés iniézménltk évéíe.
trjeldnaiás, infóm&ió kózlelitése),
f] h.lr i lercskedelmi .llá.as& he9gíiés íszállilitsd. ]írubeszfiés§ell
s l @ .g} énl és z ön(o.Bá4yzdli hiY.tnlos iiE\ €k ir]ézérértk §gili:r

e) €!!éb 8yemekszállilás. Gzinh@, Bzá5. rcndc^,én!€t, §tb,)

i a i.|epülés küherüleGn aló idósek ellálása
s) 3 h.lJi szeiáli§ sz0lillcick, eg}tb szolsáh ái isén}€l. infomj.iót kö,.lilas. a

laliosár é§ e ólkomfulzá lózótl

,r,§

( l )Á ialucondnokot pál),ázt útján a képviseló,teslület nevezi ki,

l2 ) A lirlugóndnok nun(av§ón) a közállalmeoni jogvhbnynak minósiil,

{]) A J'lugondnol ! l.ral.D}§.8á a po)gimgsld tó^.tlcnnÉúrilisJ álá !.Bzi.

7,írrÁ r.nd.ll.zékk

5.§

( l ) A ülugondno*i szol8áL.t \zá}mai prcslujál . Endel.! ] , száfiú oelLékl€te iartalmaza.

(]) A rmd.lel a kinj,ddését tördómpDn léP h.úlJ"bi,

Mátételke201.1 márcnr l],

lr*-i, i',

A Éndelet kihrdeté$ 201.1. nárgiüs l

,' \:
1\

:



l. sz. melléklc(. t/20]a.0I1.1r.) önkornán!,,ti rcndclclh€z

luáléle|ke Község Önkotnláíyzats
6452 ]tlálélelkf. Rosulh u.2.

SZAKMAI PROGRAM

Fa|ugondnoki szolgáltatás



uálékllc Közsée Önkomrán],zal, - a szcnólr.s Eondoskodási ry(ljú sz.ciiljs ]|lczíénrek
szaknai til.daúnól és nlúk.dósúk l'ellélelei.ol §2óló l]2000 (l 7 ) srcsl\í lendelct ]9 § (l]
(9) b€k.zd.sei. a szo.iáhs ilJ2slitjsról é5 52.(laLj§.lláiá$kri]l\zól. ]!9],ó\iló an\ (szh )

]rí'§ll !l6) h.lezdÉs.j iliFIl]n ! leicp!jcs lijo!,DnLlnöli 57ollilh!i,iliit §2aiDmjln!rm]!l
aZ a|ihbjá]\ 5zerinl h.t,í,,! Dcg

^ 
sZlLDal prugran Mil.l.llc KöZség ÖnloIn]an)zalánal kó7ilr7gatási lerij]eGn mukijdo

l'alulrondnoki :Zolgálbúya lericd ki

t, ,is2
A szollik{li§ &níl,rtój,

A szolgJlb!ás melnc\.zas., Fa]ulondnoki s.r3,]la'
Fennbnó. Váléleike kö7s.B UIlomránt7!1a
székhc]}e: ó,l5] Vá(ételkc, Kossulh L u ]
Ügyiólí._ladás hel] e: ó,]5] Nláiéielke. Kossuth L u 2
Kép\ isclo]eI Bén!i Jó2s.ft j nolgámeyer
ljla.h<Gi_q. (elelon) ]0] ]57 ]34j
} ni,l ón(órnm\zl' n,natele]l. hu

Il, réV
A íalü8ond n o ki s zo lgÁhltis có0., f.lndúll

Á útgv,ló§ítlni kiYdíl proi]r.m konkra benuíslás!,a lél.ejiifó k.Pncn:i§olq !
n!úiloíl iolgákatisclcm.k trrék€nvsógén€k l.iíá§i

r\ rilUPó|dnó[l szol!ahalás .ibí. a hlíin\os ll.\z.lii. szolphllá\hiá|yos l,jsle]ePüle\cr
csel\.!\.n]óségén.k nór.].\., a2 oll éló( ólcllclúeléinck ja!jlási, a Lözs7.]eallala$thoZ
llló hózzliiNás és a Vóciális alapelláüíl kiépilésének clósegitése a lcl.tllésel
szolgáhatá§i funkciói.al b.\ilése. a közö$églqlesnds. Yalanrint aiobbélehnrósé! cl.rese,
EZen lo célok tetinlétéhcn Vá(ételkc köz5ag onkomónlzJlJ 3 falusondnoli rz.lli]al
létreho7]isáral. múködle(éle\.l és tinntaíá5i!al o kóvelk.7öket kn,1n]3 e]éa]

a te|e|(l.§ Jeh.sráfül. ú6jJ,lni Mn]allásáíík de!állilís!.. óLlítrlll \n§7ar,rnlll .l

lelcÉla§ n.Dc§égnrelt. o éle]éNk nóre]e$,
! lc ePOle\ ds a lako$ag .lszigelell*gónel al\é[lé$.

_ a Lakolság é]etlchételéncljaYítása. a lcl.p0l.seD ajobb életmino,j! eléíésc,
- a kij7szol_qáltxiisoklroz Yaló iozzájUtás clóseEnése.

az ö kományzlt nLd tilitrndó szocjá]h x]3PelláláY)k kiépilésének és niikódtclé§ének

n 
'clcpúla\rc 

néz]e kcdfezo _qazd$ági fo]rdmaio( .hrdnása
, i l.].rülé$ ltrnkcióL holités.,
_ a ró,-ö$é! Üleszlése, a hé]\j lá6adalom cs J rll,] szl'éra eróJlcsi,

hel)i ádott§igokhoz .s \ajáGságokh.Z ,glzodó eg][ii és löZösség s7inlú ,!ényck

_ e es.lLe3!cn]óség t!hétc].inel megtcíd és..iavilása,
a m.8Liló önkonnányzali \rg\on álla3mcgórjii. nö\elé$.

. az.!\hul§al raló e8rüúnuli jés erósil.\c.
. íennlanhaú leIlijd.s, kűn\.z.íudaios szeff li]eilonnalás,

\ jalli,dt ./, aJd VJe.lrcFcl.,i,/Jl\cd,L q|,o|dl,



- kijzletlen. s7.mél!es alaPszol8áltatásokat (c,cn belül

- az önkomán y^ti fcladabl nj.loldásá! 9q nó. köz v etcn

alap_ és kic!és7iió feladaokll).

lII. rész
AZ €llit.ndó calcaoport j.llemzói

ltlálclelte Bács,Kiskur Degre déli részén Bácglmás járáshoz lanozó láMdalmilae_
!azd.ságjlag rendklül hátánlos telcpiiló5 A !clepillés a Baja,szered 55_ix ióúló| ]eá!a7ó
frellékúton közeli reió mcc, (t 

' 
knr.N{álétlke lij]d]ei ió nlinósé!ú. tcífiúkcn! mc7dsigi

j7crkezelije\, a latossáts nagrobb többsége Dreziiga7dasággallirglalkozik,
Allandó lak.sajnal szánra 20l0_ben 55] l'ij. cbbi' akli\ korú ]i7 ló, 60 é\en fc]úli 14] fi.
lclcnleg a lakosot száma 547 ö. ebból alln tonj ]l8 fo.60 even lelűli l4l ló.

A lérég a nleg]e esvik legtöbb (!!,da§ici. denrosrál],i. foglaltozlaúsi, slb.) problémával
kúzdó terúlcte Jellcnlzó, d elszigeiellsóBgel. periléri*us clhclyczkedés§l .8]úí jáó
deúógráfiai sajnb\sáe az idóskorú népes$e nag6 einya.

A lako$á8 körében 3én 3vakor]ak a táÉadalm hátlánvokkal, a ,esresá lsá8gal €yakrán
é8vütl járó menlá|isjiuikai e3és!sé8i problémák A mezógardáság3 épüő io3lalkozási
v€íkeréttel ósrefij88ésbén ma8as a külónbözó moz8ás9érvi b€t€8sé8ékben slenvedól



A téEé8ben komoly gondot jelent a lakossás j€l€ntós ménékü eöíegedése, mey iolyamat
éúiredek óta al8 Változott Az élveszú etés fiut.tói nem lokkál marádták el a me8yei
áila8tól, de az 1000 fóreiutó h.láorás mértéké m€8halódjá a megyében az e íémpontból
*intén a e€losslabbak kőzé tarlouó jánoshalmi té6égel B. Az adatok 3zeíint a lé6é9
mindvégig meaőr]zte mezógazdasá€i ]é legét Á! ipar nininálistérhódhása melen inkább a

'oigáhalások 
terülerén dolgo!ók arányá nóvekedett, d€ mndez Váltoratánul hacyt. a

fo€lalkoztatás ,élkezetben a mezógau dasá3 dominán§ ,erépét,

A népcseg iskolá,ottsá_li szinle alacson\, E7 a tany _ Yag] is !Z. hogJ- magas a mé! 8
osziáll,valsefoÉndclkczók.illetvealdcsonyafclsólokú!égzeItségúekalán!a,rés7bcn
ö*ze'iige ! téNégb€n éló ]dóskoíj nép€ssés alánrn\5L, Lg}anaklor a2 3lútlépzdí\óe na€\on
úklfusadalmihilrányi]onmae!ulán(munkanélküLi*e.minináliselláláínyújlótásadahn
iUnatások,lelepű]ésiszinten is szesrcgálódás, íb ), 

^ 
néFessós alacsony iskolai

\égz€n9gére|.1korábbmisneglérófoglalkoaaláligondokkal.azömébcnjdegen
széMelÉ mun}állltók mc8szúnésé\el, ralamint a 1é6égben kollálozon s7ámban neejelenó
új abb nU n k állalóklal lilee ósze. hogJ- a munkanélküLictne( J 90_es évek cleiélól
ln Lyanaio sú n] ae as (a íee! éb€n a7 cg],ik legnrasa9b b) a lé§7ám a,
Atclepülés hátdn,vos hel ) zete lcglóképpena vúosokólc5 a fóutlklól valóME]- lá\olsá!ía

\czelheló \nsd. [niall se átmcnó iorgalon]nal. se új nrunkahclt lcrcntési lehetijséglelnenr
rcndeltezik . lclepülés A munkahcl)óI kiesószemél}ek s7dnára nen mdad foás ]eheliisé!
csak a kozhashLl tbglalloaalon§ig. illet\easzóciális scBó Lvezés, 1 !ej. u allralmi. ószakos
munka\álldláscgr,egyóstermeLónól,Viídezekkö\elke7réb.n3családoknetójöledelme
áblagonaluli.amcl)cne$szeíi,á|mcnliseeélyezé$elig]eks7ika7ónkomántzalseriteni 

^kóZésinfmstrukturálscllito!§ága!iszon,!]agjó.avezelékesi!{]viz.vi]lanYhilózat.lildaáz
ki\!néPil]c. A köZlekcdis lre l] közi altó bus7 .jdraioKal löílénit

A tclepülésen önálló jegyzósag n.h dúködik. ielenlcg Bá.salnds váí\ Jetsy,ij.
kiJrj.g)-Zósé!bcn látja et d te]epülés jegyzói lil.dahn,
P.stai szol8ihaús, hrio n osj rc ndelés hdtdnle két§7cr. 8yemelon,osi Endclés helenk
e$szci ós g!érnrekjóléli szolráltails biziosnol1aközsérbcn, A házio osiszolgáll1,
lvlátételkóó önlonnánrzalifulajdónú épü]clben lilpon hel]-et. (széknche TaúháZa liözsé!)
cyóg}sze.lir a tlepúléscn n]ncs.
Azállalános hkola nén. de óloda nüLödik a közsógbú Á unulót a s7.nNzódos kö^ég
áhllános hkolájába (Talahá7a). illet\e Bác\almás !áros \alanlel}, iskolájábajámak AZ
olodát 1ár5uh fomrában lanj! &m fu onkonnán]zal. az ó!ódíúk étkezielúsét is a'I'lns ás

A mülelódésiház njáI uem niikódit. M Lónkománrzal es!é b Gladabk c l Láúsiira
lraszDa|a, kón\rliris kózösési léí ,oíbú jelenles is niilódik a telepiilése.
A szociális cllálásot }iözü] há7i segilsésnrnilás és ielzór.ndszcrcs hi7 i see négn] ú]lás

^ 
h& i se gnségn,új táí - ijnkoínrlinrzat a B á. skai S zociál is In léznrén\ fc nnianó Táíl ulrs

.lE kfu,bí,,lle,,o./< i.ani-/o, dF(/^ga|J|o|n,e/1.-,J-..,".'lI n|gd
< /o'cÚ,/-(, l,a-,eE .rg1\,, L.ho/ Ldp. o ooo,7olt1l,..kJ,, -.c.T\o,1i,,o,/
Naplóny" lnterráh szóciíis rnléznénte lália el,
Lako$Ági §zo lgllla lá so k

^ 
lakosság. a lelcpülés néretéból adódóú a keleskedclcm és lak.ssági szolgáltatásk

lerülelón jelenlós háíány szen\ed A le]cpü]óscn cg} élelmisz.ib.h foúlódik. !állalkozó
biíosilj! a s7o]gál(alisl, lpaíci}*eknez a lelePüLéscn nem iud helyben ho,,áiúni a lakosá8
Gá,ralack_cscre lehetósége| az d ]clniszerbo lt mükültctóle üzenellel, úpboh ncn műtódik a
flhban, sehnjlven lakos§{gi szolgállaiásó* nenr úll ícndclkezéye nel}b.n



lftzó§!égi élcl, ciyil szesez.lck

^ 
közsécben \ i szon,r lag é lénk a kö2ö ss+i ó l.t c i Vj l s/-en eze! lomáj ában e_q} kéZnúr§ckct

tönóriió. Palella (özh.sznú Fctesúle(, d \,íoz,!úskoníozonal [eyesúlelének hel) i csoFoíia,
.gr" Horaísz ce]€siilel és PoLgárór eg]esülel múködil, Önszcnczódö .soFn is múkódik a
településen. mely hgsznos idólöLléí. programot kiná] a7 ldincknck A [ó7ósségi életben a
kaló]ikus eEyMZ is Esá !cs7.

lv. rósz
A fcladatellitás 9,knai tarttlmínak, módján!k a bizlosilolt szolgóhllnsok íOrnúin,k!

körónct, rendsz€rc§égén o k be n ubrá§!

^ 
s,olgóll,tí§ igéntbcYérelére iogmult,k kírc.
1, AteLépülé§en é etvitelszerú€n tartózkodó ako$ás:

0-]8 ó\€s koíig mindcn ev.nnektorú.
]9,j9 ércs akin korú lakosríg.
60_ éves kor lelett, nrinden jdöskoni.

^z 
ellftoil hlossá! arán.ía u ó§2es szólgálal tekjntclcbcn ]0 % tilelt Van
2, civjl reruéZelek, öntéVékénycsopónok,
3, Fenntánóónkóímányzat,

!lka]nilag \ag] 1arlósüjogosúlbk ! falueondnoki szolEáltalás isén)be\áelére

A í'lU3ondnofu szolgált.t& l!l!fo ennyi eleme lérílósn.nt.s.

Á lalugondnoki rcvékenrség lelepúléscn belüli és teleÉilés.n kilüli fcladltellitáí egtaránl
l'ellélelc7 A irlUgondnoki Éladalok közülnébin! eselbes (házjsegilsólníláscgle: elemei.
infomác]ószolgáltatás. kőzósségi íendez]énrek szcrvezése) néllülózhelij a gópjámii
hasaáldia. de a szolgá]iaiás .lefueinel lú]n]omó lóbbséle a gépjámii igénlh§ólcLircl

A íalugondnokj szolgiht a nünk YÉgzish€z két sópiocsit hasznil:
l, 2ona, ól|árniú, l \lL 226 lorg.Imi r€nd!/ónu oPrL \l\ ARó 8-1 üld:c\

2, 2006, érj{rátú. KDH ,167lorgnlni rend§z]ímú Rcnaull l(angoo Exp.cs l+l ílé§e§

Tcnezelt gépkocsi összíDtfu h.yi sziítH 300 km fc]cli lar
A cépjáftű\el az Ön]ormánr-z ülajdoláb állnak. kóielezó bizosná$al és cAs(]o,!!l

Eg;óbj köt.le7ó ftlad.ion lúl, . 3zrbld kaDaciiis l.rhó.c tdllrk §zolgúllalálok:
- csa]ádi esehényekrc. civil szerEzcti rcndezrényekrc bncni s7álliús.- 

^ 
lclcpiilésen vag) a lelepú]és ]akossága fu\zére nráshol szerreze escfoanlck.

r.údez\én)tk leb.nlolilásában ran ki'zrcfrüködés. tl E!észs*űari s7üróvi^gál.bk.
\éradás, rlapillányok. egyób s7€8e2élek il|!l n}ülolt adonánr-ot, se!él!.somacok a
cóltő2ón\éghcz Y.ló el jutlalása. kiosaása,

A./ A íal u go ndl oki 9olgál. t kó^,cllen, sze n él!€s szolgÁll, tíso k
kdréb e t. rrozó ,l, pfelad atai

l, Kózrcdúkiidó\,7 óil!,leió\hén



.,1 le l ujd|e l 1 á tI1 s k thl nu. D.jllil :

A f5lugondnok felldlta a7 itinlbcYc\ók rcszéE ü élel háZhDZ sállnásábln \dló
közrenúködés, ,\ h]ueondnok ea a felad!úl náshan jelze( igények lllpián lilia el
(apcsolódó feladah a §7oleálla!ást igénybe \e!óllel !dó b€szélretés során . 1o\ábbi
alape]ldiási igén)ek felndlósc és torábbitása a fennlaíó 

'ilé 
A ülUaondnok a t]vJbbi

szoLgállatásoka lonalko7ó igónlc*el lrásban ógzni és javaslalot rcsz a l'ennknónlk azok

l ftluaaít .]kk fuül!*rcsréEe Nspont! (hélfólól pé ntek ig) n,Yú ilotl szol gákat.is,

2. Közrcmúködfu í házi segl§égnIújrds hünNil,isúb,n
]1 /abdale .i|ül la|ünüa 1ódJ.1

^ 
ház i *8 itsé en! iO lás kdr.tébcn ! lalugofuluok azon felldalokat láü a e l. anre l_\ ek ti Vül e snek

a kpesiietl gondozól álol régezhetó feladatok köÉn, A falueondnol scgitsig.l nÉ.lúat a
raszorullak fi 7ikai crejél és\aa! nozsás|épcs*gél mcahaladó fc]adalok mcao]dásába.
. há7 kónjli. szakkópcsitést nen ieéntló leladaiok (villanJ,kijr!c. eá,P!Llck. ?ár slb, c5.réic.,
léli jdószakban a tii7eló mcmti€génet bizlosniisa. beho]nása)

kisebb. speciális szakén.]nct nenr igén],lójaVitások. épúletek k.íbant.rlása.
, nehczebb láig)-ak mo7galása, hó ehakúilás. iünlirás (9ükég eselén kózl0g]a]ko7i]tí1

. a naPi éle(vne] lennlanásálroz szüksé_qes .lapVeló élelnris2erel. \e_(}i áruk,fur!lszrási
cikkck s$ beszeízé§ A fa]ugondnok a bevásándsi léelnekel násbm rógZni, a lánjrlás

".,.locto, 
eo,ec< \e.,o e\ d l.r _ruc,k.lkcl nt,\hen.J_!'/U']ó.o,Jl e|,|ld,n,

klepülésen Yásárclja meg, A ]rsárlásró] kötclcs n$el& kémi, és a lnsároh nrucitneke az
icénrbe\evinól kapot készpéózzel. a bizony]ll áhdásáu a b.szc7.n áru ftadásá\a
ceridejúleg _ eG,ánolni,
_ kalas^ró la Véd e lm i lrcl,zetet ki védésre. \zél\ij§ése§ idójáíási kórülmón,vck csdóIc hlsmos
lanácsokal kőz\elíi ú.]láiofian részére
1ÍP'ada.1lJL^-,a|. ...\..e! \Jpol lJ ltL o,,./ol!d'l]la
Ka7lcniiködés a há7i sc8ilsé8niúitdsbln nlpi íe.dszcrcssóggcl: 2_j ló clláIo szenél],

3. közrenúködés a közössógi ós szoci Ál il inforni.iók §zolaióltati§ában
,1 

|e l dílú|? 1 1 ü l.i, la úa hha :
A s7ociális bizlonsáe negie€niéséhel é\ a helyl közössdei élelbc laló bekapc$lódásboz
\,üksé8es inlomációk eljütalóa a lélepülés la}ió] számára. A falugondnok feladaia] a
he])bcn vr$, a lcBközelebbi lelepiilés(ek)en elarhctd s7_oLgálulisol igénj-be\élelének
lehelósóccire vonalkozó inlomáció lirnisók és inlünriciók fcLkutatása, cs ! lakosás ezek
dlapjá. löítónij lájélozúiatsa 1.7e. belül aZ öntonnányzali. r.ndo§igi. bunmegelózési.
polliilóíi nrfomnciól megoszlása,
.1 íeladal!lLn6 ún l:2c|e$aga Folyanlalós
Kóncmúködésaközössésiésszociálisinlornliciókszolgáltakisábdn:l,jí)tije]látonszcmól}

4, A2 €é§zsfuügJi ctljtáshoz való hozíjurás scgit&e
) Jt la,k l bL^ lana ] ha, n,óIl i a :

^ 
léladal háloD ló (erúlet.iórinl: a belegel hrionoslrozése§ébegészségüly]inlóznényb.

szá ná§át. valamint a g}l]r\s,erek kiQltásál, ille§e a gyós)ászali se8éd.s2közilk



^ 
ialugondnoki lzol8áIat alalleladata. üory i lelcpü]ésen éló beGgck mitrdl 8to6abban

. ussdnak el a mclti]eló on,oshoz. iLNseat elórvsz.rciklr€z, Dz z alapl'chJí killönóscn
nagyhanssúl\(kJplnlátélelkilakosoktekln(e(ahenugyanjsabUszkőzlekedélúinifuáljs
Aslállitás ieladtrlot i!c|1 §zerinltcll clLjln. Lndo(oll.ftben a9rír r.l.|l0léin b.lúl is
\ lelepüLascn k}uli b.l.g§7á(ltás eslai alk3Lím7l.,1.j ltll iftíd{lasi i{t.lhii7 cs] b.le!el,
s7ána e]nin rd.pónl.kho7 Á fatusoD,jDoI a bel.B§7ál]n6Ékjnl.lab.n \omFteIciaiai ncm
apheü ál, 3 5ürlosségl belegszállitásl D.m hé\cúc5itheti. KizáN]9r iiióbderszillná§
*ecznel kn..c, ha a nenló kihi}ására r i !r Dégéíke7ésérc n incs lcbctrxcs A .jóróbelege lr

fa]ucondnoti 8óPjdmú!e] lijrlúnó száuilásáho/ nincs szüksóg A\lsZ eng.délyre. 1ekin§e,
hoE},ez szercpc] a Nurondnoki szo]!állalás alapleladdiaibm, !,nclycl a 6bbszöI nódosnou
]12000. ( L 7.) s,csNl rDdelel úna]ma7,

^ 
belcgszálhát hi7lonságos negoldá\, óídcl,cb.n a ]'alulondnoknak rend.|lc7ni. kell aZ

alap!ctó ekóseré1\ nlf újlási hmeíele*kel
Á illugon,J ak mudl:i|júl hozzájárul a lako\ol cr.szségiállapoláúll lncgol7B.h.z aáh.l
r5. ho!) ak(l\.í részt Y67 a bekgsé!m.3.1izo i.íélen!ség.k. a\(Lól .7.ó.zijében.
újclDzodik c! újé[oádIi a la\o$a!!l a s7úíó\ izs Bálatol 1.!t.lD\.gc jl, h.l\szi,ráól.

Felmcrü]hel az i!ci)éazesti ug),hé§égl o^oljüg)el€trc lóíi.ó s,álljt]sril,.a akkor kell
foegoldani, ha fu üsyclctcs oIos \ árhújan n.h tid idöben ! hel}szinE él\eznj
A Fceplek kna]tjsa és a g,\,óg)sZer€k iJiihu lő]tnó hrhol szállilása trxgy scgitsóg a
bde8eknek Fz a háznfvo§a] és a lyóllszeíáiial v.ló ió nuókalaNvna! csclin
zakkenófoenlcs* lebetó A t'alugoDdno( kúlőn ig}elm.i loldil úa. hog} , !] ó_!] szcEk ni\
9crinl küiil.nú l,ülön csomagol]iya. é\ !, l]számolás is ponlos Les,.. a vásarlisi
nyucláral jeuoLja. n helees7állilis fuellell az .!él7sé_!iigri dolgólók szrllii.i!abln lönénd
kozíefuúkiidas is L.hd a f3lugondnok lelada(. am.mtibeú az a ltL€pu asc n.ill,épp neí
c\cgolcha(i {r1 !É.Jnnós7óllnáj),
1 lik1,ldh.lh'lí^ r!..l\:ett|ig. hüi r.nds.gr.\\é3
HáZiorvosj tnd.léíc s7álhá\: Hetc.lc löL.l,szöl
Ea\éb egiszsaeút\ i,niéZfu énJbe s7iLliús] H.lri jé cg}sz.í
G\ó§s7crki!áIlJ\ és 8yógJ-ászalisceadesÁöZóllröz \aó hozáiutás bizloJli|5r:20ló feleni

5.ct€rmek!/lllh,l1, ó\odá.ot, bknlÁ\ol. lilulok r/iIlili.i
..1 |eld.lale]láúl k k nu:
A glem.kszjllilis liladato( a !]-crm.(€k bi2olisos kő7]ckodése eídél..h.n lo!ábbi
csél.\e3)cnlo*eukel b]íoliló szollrhJtálokhoz \9L!r holz]i]ulás scg(is. ir!.kben iJ(tn.l
(pl loeop.dlJjó!.r}eb iirD.71ó t'o!lállozásol,li§zful.hLás.,ene'Jnulis, ncp]álc, \í,Dnolási
]ehcóség.l, szDjhr. mozi íb,) l!i. lan07,k d g]ennekck fko]ai í.ndc,\inycktc,
Verscnr€kft. 3 

'jJláloL 
sponfcenvékft Yaló szá]llúsais

,1 íbldlldllllúrás t,nslfusiq!: lrel i rnds7erg$i g

B,/Á blngondnoki szolgákr kdzr.dcn,sz€bél}es szolgíhltdsokon b€lüli

1, A közösagi. miil(lódési,6porl_ ós s2sbldidór rc.d%-ényck §2c^.zéi..

,! fcla.ld llhil,\ fu llhúú

^ 
ftluelrndnoriszölsálll.gyik ló céba a l.].Plilé§§n élók élehlnó\.r.n.l illilás5 A Éladri

elvóg^sébcn Di9t lzerepe !a| a lalugondnóknlk. llri ismeri a lcl\.phlé\ lakóii és
s7ükség]elcn..l\c2i bizalúutal, is kllnn\én akni7áhaló kapcso]alr.ndszcnel kell



rendelkeznie. I l'eltételeli negléte e$Ién l.hú ! hej\! kózélel nroloia, jllen,e ! közé]di
sefiényel VdezoF, Feladatinak cg} íé§^ ! gépjimlúve] lőrlénó szállitás (hc]]i
egj-esülelek, .yugdijsok, sporiolóli. illcNc a Endez\én}ek]e m& lc]Opü!ósek közöss!i_!ci.
\llaninl a Fndezvén)eu€l kap.solalos bcs,c,ések. hel!,szin biztosilása, b.Iendezésc. slb,)
meeoldása, 

^ 
tiladaiok niis Eszc a lendezrénye* sb§7isé\el. népszerüsilésótel

A blugondnok le\éken)sésc a lcl.pülé\etr ki}iili kő7össégi, kullurá]k eseménJ-ek

szen,ezésére is kilerjed. a7oknak ÉndY{s 9$!.zójc l""hel: színnrlib_lllás. nyuedi]asok
tnándulása, eg_Yhá7i cscmó.yekÉ lörléuó szállilisa
) feladal. lálál r.,.lsze|elséN( ends2eresen
A kö7öségi. múreliidési, spoí és szabad]dijs Endez\én]€k s,c^ezése, §.ellcsc (é\es

2. E§éni hnltllos ü§.k intúzú§énck § egil és€. llko ssági igény€k b}úbbitís!
Á lell hntl]lik^ x 1llnxl
segnségnJ-újlás á lakosság hivaolos ucleinck intézésében. anely lónónhel a s2olgiLltaúí
i_qénylók ado(l hnaLaloiba, i éznén)ckbe tiirlénó s2áUitásaYal. ]lleNe aZ üe]ck
li,lUgondn.kók áháltöíénó elinlezesóvcl ldc tárloZik a kúlönléle úelck elinté^séól (nril\cn
üg)ben ho!a kel] ibídulni. üol. foil)en dokufrcnt nold kell bes7crc,ni ill, ben!iljlani] (a]ó

ili iékozódí§ é§ tá iélozialás is
A inlu8ondnok ffU.kájá során kóleles a l.kossásol éinló eondokat az ön]iomán}za! f€lé
tolnrácsolni, \alaminl !z ónkomán!7ai iniézkedéseit a lako$ásgal negisnencinj, és a
fisszaj elzésekel to\ ábbíl i, i'cladatellrt!§a soí|jn rendszeícs kapcsolalbaú ran a lakosáBgal.
problénáikai. kdrdé*ikc1 mcghall_{a!a
A7 óntoffiin!7aii munkái s.gíli a hnad le\elejnck, s,úólapjainrt kó7bcsilésé\el, a
hirdetmén]ck hi ídctótábl á6 tö íénó kihel!ezésév.l
l Je l0 da É l l álús re nds?re§é re : heli Éndszer.$aggcl
Egyéni hiValalos iirlek inlézésénel segi tése ] (hctiálll€hln) l l-]0ló

3. Közremúködés azegréb ! l.nszo lgnhdrások}o' r d ó hozzáféresben
A Ieladdlclálás hrlalna n,ódja:
A falugondnok fontos feladala, a szciális igegaiijsrólés a s7ociálk ellálásokjól szóló ]99]
érj lll tóntnybcn n.ghalár.zoü sZociáln allpszoleáhalások. valmi a $cnnckjóléli
s,olgálat jsén,Ybeléle]éhe, nyújtíl selitsée. , czcn ]mé7ményekkel, sakcftbcr.kkcl \ató
fol yan] aio s kapc so lananás. isény eselén a szanembcEk s7á] l ilása,
A ialugondnol munkáia $nin lbl]analogn fiey.lcmnrel ki\éri a lakosá!, és lülönösen a
ve§Zélyezl€leí c\aültok éleltörülfuén),en, Lnz]elnie kel] a fesZélvhcl]7clekel a kúIönbözó
szenledélyb.legséleke! (alkohol. díog. sib.), Kúlóuós n_qleIenrDc] kell lennie a g)eftckck
helrzclirc, az cscl]cgcs g}crmekbúnlalnazáya, a családon bclúli erószadm. Anenn)ib.n
il)en eselek tudomásáE julnak, azofual köieles iájóko7rahi , aemlúót. lroay i szükfges
intéztcdéselE (megclózés. liizistezelés) sor kcrüIhcscn A lalueóndnot rcsn vcsz a

leszélJ-helyzetek elhirilásál.élZó inlé2kedésekben (onhonb.
szállitás,s}ermekióléliésc$ládsegilószolgála!la]valóegyütmúlódés,akizühc]_\,clhcn
léró családol sakemberektel tönénó látoe nsa), A jelzótndszeí elcnckénl fislelemnel
kisérj a fuagány.sdn élókei. eftleg.s cgeszsérlomlásutJól ú]ékonalia a náZion,ost.
,\mem}iben aZ! lapaszlalja, hogy ónnl.eukról 9já1 nazhíásukhan foár segitséccc] 9n
képesek gondoskodni. iclzi az ellnta§ §ZükséEességit a iennk ónat ilL, a szociális
inióhénvháló7al munkatáFainak, 

^ 
nagalehclcl]cn §7.nélrek esetiL]cn gondoskodit a

ho77ilano7ók óncsnósóri'l. a kórházba va8, olihonb! Lerüll eg!€dúlálló faLusi lato$kal



A szá]lilási szolgrhltás a ászoruh lrtosok. hozáifiozoik. a hfui gonl]ozó ic|zése !ag! a
&l ugondno k bej elenlé sc alap.jáú vehdó icén]be,
Á [.hlllult ólú: rehdlza/.§éEe: Hlri ery_ké1altalom
Kó7reíüködés az eg]-éb lllps7olgállatásokhoz raló hóllál'ére§ben: ']] 70 c]láhn s/emék

4. E§éb l.kossÁgi §zolgálbtások bizto§itá§áb!n vlló kózrgnúködés
A /.kldu! ! I ál á s l dt|ll n a :

ol]e le]adatoli lanoznak jdc. mel]-ek kijzlet]e|ül c8]ik korábbe lelsófun t'clidathoz scrn
laíoznak: napi beszeÉósck (! nnrdemapi merélhctéshez szukséees úuk, pl. alaP\cto
é|.|miszelek bcstr2ése és házhoz sállnás5). NaBybcvásálás] aZ i_qén]beve\ók
bglásárlókózpontokba uló eljultalásául vag\ neebizá§uk alapján a falugondnók áhal
na8J-obb táclbm lönénó ceyidejú bös^.zas.k. nrel]€k esyik célia áz e]jfu.tak korlfuozoo
anyaei lehelóségeineli kindlósc ! ía!J-bani be\ásírlásal. eléíheló mcgl]kari!ással (D,\fuon
cukor és gyümölcsbeszeí?is, pl.'\Zedd magad akciók" hel}szinéíe szálLitás, lélen.j,/lo\JrJ\.d'l,pc.oln,,be,/.,"*.,,.1,.,,"t^o',*,u-,.,,,.-r,,,ron^,e,l
r\ sajál fog!ászlis céljára háziállaiol iúló lakosok színár. iáp. á11,1!,vósrszcrck és az
illaknáshoz szüksé8cs c8téb eszkij,ök, gépek beszeu ék és hi7ho7 szálliiása
lanós lóEYaszlási cikkck, háaaná§] és mc7ógúdasáBi kisgét€k s7eBi7bc szállítása 

^zönkomrá |,7al i keíbe n. i llctvc ftjl,1eken megicrmcli alelh iszeÉ k k io sztása.
.! Ielanafu ] lál.ir |endEresséqe Heii r€nds7eressiagcl

c,/ A fllugóndnoki szolgál,t úl1,1 nrújroi( ,z iinko.níífzlri ítl!d!n,k ncgold]isÁt
..g o. Lö/\eiei| !rnlg4ll!lti}.
A fllugondnoki 9olgálat áltll nvújtotr kózrgl€tl .z dnkornín)zlri í.ladalok
megobnsár segíló szolgállílísok
A blugondnok amcnn)iben ez ncfi a szenélyes segitsógóFi]lás ró}ásán ónéuik
köaemúkódhel azon önkománvztj lclatlatok nregoldásában is. mjel!etnek ulyanc9k cél]a
szintéí a falu lakossáeánal úinél iobb cllátá9. tájékonaúsa, de anrel! aeladaioli neí
s7cfrélJ-esen és kö2\edenü]az eeJ-es rászoNlók, igén}beYerók s7ámáía lég2i,Il)en fcladatol

a lelcpűlés ellálásáL műk.dasói szol!áll' anlag_ és áfubeszerzé\ a7 önkormáuyzat számáír,
, ónkofiúúrzal. intézmén)i információk kóz\elitósc a la{o$ág Észére (irásos fu)agók.
szóíólapok lerjeszlisc a bel}i hidctóiáblákon való elhc]!czés, illelle a s2óíólalok házhoZ

.,1 ícla.lll?llaa! rcnaszeBll.e íólranla|as

^ 
icnnldllj ulasilásai alapján. összehangolva a talugondnoki szolgáliaú\ szcnrcl]cs

szolgáh!úsl j.l.nló alapl'eladat.ilal,

D./ A íllusondnoki.znlgálar áll.l ntújlotl.§éb íelad.tok
A falurondnoki szoleila! a tilusondnoki géPjrínúYela személyes szo.]á]is segilségnyL'úlá§l
vigezle egrútál rész& képezi annak a köZlekedési rcndszemeli mélvn€k .i!é| . belvi
la\o.vg .ll,.,o, ,/Jl{kk.e. \rckíkf, a/ emh.,.\ ./dll,U,d:dl elli \. o/o
ménékben a falulondnoki szolgálal kőzmiilódik a lelepüléscn élók lőne8ltijzlckcdóshcz

A falugondnoki szolrálal mcnetend§zerú jámbt nem úzejnclicihcl, a lóneAözlekedéshe7
\aló csal|ako7ás birosiiása a7 alaptlladalok.t nen akadilrozbltj! A közlclcJúsj



v, .é§z
Má3 iítézn énl. ckke l törrénó eel ü tlm ú ködés módja

\upi s7int.n iö énó es}ütmúködcs áll lcm. a tclcpülés é leiélez k.pcsolódó €g] éb (oktatiisi,

etemek ió lét i, g.\ ennekvédelm i. jn u nlaülyj ) i ntózmanleivel. szo lliliaióival
A lalugondnok, az ellátás során ég!űímúködik a7 .gószsóeüg}i is s?ociális alap, ós
s4kellálií n!újtó szo]eiliaiókkal. inléznén}ekkel.

. Köm]ezó lelcNLésck a]ap, és szakosnoll szol!ánalásl ú!újló nnéZnén)ei,

. olthonápolásisól3á1.1
Az .gyÜttnúkÖdés keE(ében s2.lfuai segitsé_gn)Úilíséd a t-aluaondnokok Duna'l'is7a kö7j
Fe]esúlelénez loídulhat Ehódlegesen a szakmli nrunkakijzijs*si érlekczlcickc|,
konfcrcnciálón brliuk ! kapcsohtot,
A hí7iorlosokkal lió^,cteii (elIátoí.n keresztül), i]lelre kö7reileo nródon is él a7

EZn k n í]l egr iilhiiködi k a f.ladalel lfuás érdelébe n
, elláláí isén]bc lcförcl.
_ cl]áúí igén)be \evii ho771il!íozóilalés eg)éb segitd kapcsolalanaL_ linnianóÓnkomántzallal.
_ száknrlL tilüevclcd ellálÓ szerv\el._ halóságotkat ,és szakhalóságoktal] Giámhi\abl KecskeméL \í4\aí

All&rlincíár. ÁNTsl. I irohóúg._ N,hntaüg\ititndell§éggcl: Bácsalnrás._ .llálo!úk jogaitLépviselni hivaton szcnckkel.
- nonpíoftszervez.lekkel,

katolikus.B.vbáz képvi\elin\ el
A lehoroh s^^ezcic[kcl a kapc$lallúás tnlyanralos, napj sziíicn tóilinik,

:2dlgdlatásokhoz \aló kapcsolódás az e!,vedieslekd prcfcrálja l késoiiár okhoz, iskohsok
közlekcdéPhez \an] jBa,.dá'
.\ falucondnoki srclgá]al a foglalko2laNrs eldsegnésc tlrdekébcn ki]Zrdnúliida\ aZ
áll ás k.rc sók nunlaüsyi ktcndchségE szálhájában

A femtanó uiasnásai alapján, öszehansoh,a azslapellátási lcladatokkal
.1.[eldlluklúk^ rcndsze|e§ig.: íal: analos
Kil7Ehükódés a tönrcgközLckcdéshcz Yaló nozzáiLídsbfu és a b8lalkoáatás elosesltésébcn

vI|. rész
A lzolg{ hlt|is ról szól ó ráj ékoztatá s h.lyi nódj,

A falugoódnoki s2ol_!állálá$król s7óló rájékoziaiií a helyben lzótánx fol]d.n kell

hidetménlbcn a ieleFúlés hnddúúb]iijo.
_ szórólapokon. minden lakásbá eljuüaNa.
_ ..Válélelkj Hirck" hasábjain keEslü1,

honlapon keresíiil : §a\a.,nateiellre,hu
- hc\,i lende2\ én] ikcn. kö zncsballPalás szen ezése.



. !7.frélJ-esen. élószóbá a falulondnok. a poleámesier. illelve a képriselók. ko7ös hnaia]

A §zo l3n ltatá$a l kapcsolll os láj ékozt, tili ki' t.l.zél ts ég
A VolBi]bláso*lal és a lelnrefulö Poblémákkal kapcso|alban újdkonalási munkaideiében a
lilusondook. ii8,Yféllogadási idóben a kilzi's hilalal dol3ózói dJnarr A 1á.jékozlatás álápja.z
o.lorm án],7ain ak a núkódési eí ged él ) 1 k iad ó hqlóságho Z ben J- új Lo§ saknai liog@mi a.
A §?jlgtl1,!ó és az i8énybelevő köziitli klpcsolat(.rlis módj|
A kapcsolatiaítás lchcrsó8cs módjai az.l.bbiak,
s}t,lll}.J., a falueo.dnoU s7oLgálaíal \a]ó kapcsolananáya az eklek li'bbse!ébeu u
ieén)belételkoí kcrül sor, Az igónrb€lélel dokuDrcntálása a adoí \zol3áhalás elré!/ésének
.l]snerésél igizoló terékenységnlplónak M i_!én)belefó Észéról lóíénö aláirásiva]

I!&r,í,, a falueondnok szdmára biziosilei kcll a lclcfonon törlóó mobil .Lérhctóséget.
ho8) aZ igénrbe\e\ók iálollólóbci is]cIczni tudják sámiú a szúksóg]cicikd
n,JJÓ.n] iendszcfu5 cl]álá5i ieón}é1, é sae\ételeil és eselle ge s panasza il a? cllitonal iásban i5
jelezheúI( a Vol8óhalás fcm$íójiinat,

VIIL rész
Az éllút]í s igén! bóvételéí. k n i,dj l

A s7oLeáhalással ellfuoú lelepülés lalossá8á a hellben szóká$s tájékoáliá§i nódozalok
szerint éncsül a lehelóséeekiól A laliosk szolgáliaiás iiúli i!énldk§i a lalueondnotnatl. a
polgrrmeslcmél Ya§ a közös hi\alallrál szenrélFsen.. házi gondozó ütjnn. r3e] tlefonon
jelezhelik, A s7.lgaltatáya ieéní laíó s^néry a ielepülé*n beliili szolgáhalási igénrit
ninimun e8]- mun kanappll e lóbb bej e lenlheli és e gteZtelhe li a lrl ugondn okkal. a €l ep ulé se n

kivüli szdlgábtásj igén,v& pe,lis lritonr muÁlnappal elóbb kell bejele euie és lee_qyezlelric
Á ielrdalellálás es]Tés7i a b.icl.nlés son ndjéiól. náyészt a beielenien probléma
fontossá8álól lúag Azon s7.|gáhaúsj. s7állnás] igón],eke| !melt.[ elióm.k a rendsz.rcs
te\ékcn"Ységekról. 5 polsl]rme\t€íel k.l] cg]cáctni,

^ 
hlugondnoki szolgáltatás $r.in a7 igénIek teljesilésénck nói]csc]ésckor üglclnj kcL]arra,

ho§ a, idóbcn n Endszeres.lözvetlen. szenél}es szo]gállalások [ijrébe tárlozó ala!c]lit.isi
]lkdalok ncm séínlh€úek. \almint a gedasá8ossáa szenrponliának 1igJ,élefube \,étélér€l

A falugóndnoki 9olsáhltás iogszabál}ban nre_qlralárcZolt s2ol_qalt.tásainil i_qél)be\élele

lx. rósz
Az cllítotük és. szenélyes eondoskodóst íógzó sz.mél!ck jog,inúvódclnóvcl

ktpc.olatos §2ú{l)ok

Elláloit.k io!! in !k védeln ével k Dcsolntos szlbá|,ok
A7 clláionnák jlJgí Yan sz-ociálh bel]zelére. esészségi és jn.nlális állapoláía lckintnc] x
li,lu8ondnot álEl biáosilon El]cs kórú ellftásra, \ afuinl egj,éni \Zűksélletei. specijlis
he]}4te raB,\,auapol. alapián !2.+óni.l]!!rs, s7o1_gáh!!is igón]b.vót.lór..

^ 
szociáLis szolgáldnsók blzldsilj§a \o.h 37 ee}enló bánásmód követel.re|íl mcg kel]

^ 
falugondnok, !z általa biáosno( szol8állaláí ollan nódon vé8zi. lro8y n8\elennel

le_q]en az elláláí igénybe vevökei negillelij alkótnán).sjóg.l níldékt,lan és €lies köíú
thzle lelbc n ianisáú, kül önös ne! el enrnrel

. azélellrez, cmbcíi méltósichoz.



. aicsli ]e]ki esisz€gheZlakjio,gla
Az elláLlsl ]génvbe l e!ól me gilleli sze nrél]cs adata inat védelne.,dlaninl d foarinéleléYel

k.lcsolal$lnok\édelem Az isénybe\éte]ieliáiás sonií kíilónós fig)e]mel kel] foldna|i aí!,
hog] az ell&ási igén)ló adakihoz csal u áfu.joeosu]t szenéIJ-el lÉrjenel hozzi.
Az ellátrsl igénybe re]ónct joga ]b a s7.]!áLl!lás nukódésélel kaF.írat,s lcclontogbb

_ Peas,iúlcli eljárás: p.nass7al a lennlaíó ielé násbln bcadot kérelenmel lehe( lbídulni A
paíasa a lennknó b|imd nrunkanapon b€lül Löleles elbirálnj és irásban fregrállszolni.
AncnD)iben a s7o]eál€!ás ieén)lójc a valasa nen ldiá ki€léani'óel. !, cllálott joei
képrjsLóje úlján énónyesilheti josait, _ A icríi]cljlee il1.lékes el]áloll jolj képriscló nc\cl,
.lérhelóséeí a liözös hjratal óp lelében iól ]álhaló helyben. jól ohasható nyomtatdsban

Az éllálottiogiképviseld a! 3énVbevevő, illetvea 9ólaáltatásban íés2e5üló ré5zére nyújt
sécitsé3et jogai 3yakorlásábán Múkódé§é §orán tekint€tte Van a személvés adatok
keze éséról é9 véde mérőlszóló 1997. éVixLVll töryénV rendelk.2é§é ré
Arilelékesellátott]ögiképvis€ló: Pelrichstván

Ellátott]qiképvileló
6430Bácsalóár,]<ortoány U,33Tel,:06204399606

§,cmélrF qohüúltnd,n fcU0 t,.néh.L ioP.inaL rcdclnéreI kaDc\nlh. r,lháhok
A szo.iáli\ ógazalban lbg|.|ko7laloilak, ragy nrunkalhzonyban álló s2ené1]€k.§elóbcn

bizosnani kell. hog.! a munká\és?ishez kapcsolódó ncBbccsülési negkapjiil, liszteletbe|
fuaár enbeli méhóságukal és személyisóci jocaikal. fuunkijuklt elknrcriék, \alminl a
nuniáható mcgfelel ó nr u n kavé gzési kórú l mé nyc kci bizlo silson s Ztim u kr., K özlc lart tot ellá(ó
\,.mélj,nek minösül. a inlugondnoki terékeny\é8el YéEuó szenél} 

^ 
hlugondnok ]ogosull

nrun kavál lalói j o gaimk é^ énlc§ ilésére a !1un* a Tön ón],kónrre.Kj l alapián.
A friugondn ok ht|!.tl. sitósc

^ 
tinntaíó a lxlugondnok tá\oLlélc eseién is kóle]es a fe]adabl képzell nlunkrcíör.l ellálii

aZ adon élb€n elóii1 muntaóíil icljcs fienn]-iségében A hellenesné§. Bácsszijlós Közsóa
onlormin]-zalával kőlöú €glltlíükódés ncsállapodás .hpián. a7 ofi dolgozó lirlusondnok
j8ó nybévéle ldve l. a Fo lgármesier operli v ulasilás. i alapj án lijíén j k

x, rósz
E§éb_ . .zolgíltlds lenniarlÁsfu,l kúp.solllo! {lóiiisok

A fan,8ondnok. a szociá]k s7olgáltaú§ rég7ó nnnkadisakra \onallo,ó ctikai
szabállot betaftá§i\al \égli nunkójól

- A laluEondnok kölele§ e]rége7ni a lennteló ál1!l finaDszirozoí. nunkakór
be o |i.el./ Jl\.cJ!, ir'ú|'otJDk ,,!N.p/e,,_ Á lalugoídnok szimára leheó\ésel lell bizlosnmi á llladarcllá!ásboz szüLséres
közössé8i össz..jövclelekeí Való rész\élc]re. a szlm,i sze^czclckkel (ne!}ei

\agy r€Bionáli§ fllugondnoki .8r-esüIclck, N,lagyd Tan)a_ és l.alugóndn.ki
szöv.lség stb ) törlénó kapcsoláídisra_ A lillugondnok kólelcs r munkálá!ó állal úmosaiot kótclezó to\ábbképzés€keo
rós7!\emi, és. kö7alkalnl.z.tta[ s7ánraraelóín lcédnpónlok foeeszelezni



. 
^ 

hlusondnoli s7olcálal során haszDill sep.lárhinlk !z Ö|komán]zd ful3id.n3h'n
illnak, kóiolezó bizosi!ásal és cÁsc(!}"1 rendel*e7ncli, 200s é\járatú, l,rll 22ó t'orsllmi rendszimú oPtl, vlv^RÓ 8-1 ülé.cs

, 2006 érjáratú. KDH 4ó7lolealmi í.ndlzánú Renaull Kangoo Fxplcss ]+l olas.§

. Á lalusondnok jo8osult a \z0l!.llalúsal l,llcínalos nalokba beiekinkn] !\ i
a]lú{ondnoti gépjáínii mclle(. l'l].dai.l3hiin.z szOtséges cs]éb. a 5zollillaun
lin|knó rende]ke,é$re álló eszlii7okct is hlshál (§Zámil(jsép. rntcmcl. iglglon

. 
^ 

fcnnlMó sáiá! köhs.Ean iz .lklonalik!] \á]ó ldplsolananis. a hgeo]dand.j
ie]adálólról való lyolscí.§ .s es. hJ$ó]óan 3}D* ploblémanregoldas.r,j.\.bPí
lob,he1.1" ,Jí]_ |.| .lei L,/L , J li,_g,,ndnó} ,ám,Já

. 
^ 

in]usondnol ic!ókent*génel, a szol§jhaliyjk isdn)bcrótelének doklmenlilisí,
ú alábbi dokunentumokat használa:

- eóPjúmú menel]cvele, ulasli{,
- a szenélyes gondoskodjsl n)úitó szociáh inléznrénrck szatrnai

leladabnól és múködési lettételekról szóló l12000 (L 07.] szcsv Endelel8, sz nrc]léllclc
sz.rinli lelékeDség napló. fuellben a femtanó dóntó§c alapján, a szolsállaláí ióg7|k

zá.ó .$dd1.1é(k

\l:ilei.(e K.7lógi Önkormáryal KéF,bto{cíúlct .
la €Jndd.l,3zolgál.t szkmai ll(lramiút €LiogáJh, él
pn)4lMDl.É}idcjDjéB hdl.]l\on \irü] h9)\.zi,

\lajéj. [é 2í)l1 f.hn]ár li

. ]0l], (Il. , ..) sz haljoznlii\d| í
j lór]hb3n halólrfun lé!ó s7rknui


