
 

K a p o l c s  község Önkorm{nyzati Képviselőtestülete 

1/2009 (II.16). sz{mú Önkorm{nyzati Rendelete 
 

A falugondnoki szolg{latról 
 

 

Kapolcs Települési Önkorm{nyzat{nak Képviselőtestülete (a tov{bbiakban: 

Képviselőtestület) megítélése szerint, a település h{tr{nyos helyzetéből eredő kedvezőtlen 

hat{sok kiküszöbölése célj{ból, a község népességmegtartó erejének növelése érdekében, a 

településen élő {llampolg{rok felmerülő igényeinek kielégítését szolg{ló, életminőségüket 

javító közszolg{ltat{sokhoz való hozz{jut{st elősegítő szolg{ltat{sként, falugondnoki 

szolg{ltat{s bevezetését hat{rozza el. 

 

A képviselőtestület a személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis ell{t{sok igénybevételéről 

szóló 9/1999.(IX.24) SzCsM rendeletben, valamint a személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7) SzCsM 

rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a helyi önkorm{nyzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 

16.§./1/ bek. valamint a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis ell{t{sokról szóló 1993. évi III.tv. 

(tov{bbiakban : Sztv.) 59.§./2/ bek. kapott felhatalmaz{s alapj{n a falugondnoki szolg{latról 

és annak igénybevételére vonatkozóan a következőket rendeli el : 

 

 

I.fejezet 

 

Által{nos rendelkezések 

 

A rendelet hat{lya 

 

1.§. 

 

/1/ A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között: 

 a település lakói sz{m{ra a településen hi{nyzó, az alapvető szükségletek 

kielégítését segítő szolg{ltat{sokhoz, illetve a közszolg{latokhoz való 

hozz{j{rul{st elősegítse; 

 a r{szorult személyek sz{llít{si problém{j{t megoldja, tov{bb{ hogy 

 a település lakoss{g{t érintő inform{ciók gyűjtését és tov{bbít{s{t biztosítsa. 

 

 

/2/  A rendelet hatálya a község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó 

személyekre terjed ki. 

 

 

 

 



A falugondnoki szolg{lat rendszere, szervezete 

 

2.§. 

 

 

/1/  A falugondnoki szolg{lat központi személye a falugondnok, akinek munk{ltatója a 

képviselőtestület; a munk{ltatói jogokat {truh{zott hat{skörben a polg{rmester 

gyakorolja. 

ezek:    

 működtetés biztosít{sa, üzemeltetés felügyelete 

 a feladat koordin{l{s{nak felügyelete 

 rendkívüli esetekben feladat meghat{roz{sa, kiszab{sa 

 kedvezményes és teljes téritési igények besorol{sa 

valamint : 

 fegyelmi felelősségre von{s 

 dicséret, jutalmaz{s 

 fegyelmi uton történő jogviszony megszűntetésére javaslattétel 

 

 

/2/ A falugondnok részére e rendeletben meghat{rozott feladati ell{t{s{hoz szükséges 

eszközöket Kapolcs község önkorm{nyzata köteles biztosítani. Elsősorban: 

közlekedésre alkalmas gépj{rművet, mobiltelefont. 

 

 

3.§. 

 

/1/  A falugondnoki szolg{ltat{s körébe tartozó feladatok végrehajt{s{nak : napi, heti, 

havi tevékenységének megszervezése, a feladatmegold{s gazdas{goss{g{nak 

biztosít{s{ra tekintettel, a felmerült és bejelentett igények ismeretében – a /2/ bek. 

foglaltakat figyelembe véve  a Falugondnoki Szolg{lat feladata és hat{sköre. 

 

/2/ A falugondnoki szolg{lat körébe tartozó alapell{t{si feladatok ell{t{sa – ezen belül 

elsősorban a személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis alapell{t{sok körébe tartozó 

étkeztetéshez és h{zi segítségnyújt{shoz kapcsolódó feladatokban való 

körezműködés , az ezen feladatok körén kívül eső szolg{ltat{sokkal szemben 

elsőbbséget élvez. 

 

 

4.§. 

 

/1/ A személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis ell{t{sok körébe tartozó, a R. 12.§./2/bek. 

a.,b.) pontj{ban meghat{rozott feladatok ell{t{s{t akkor is biztosítani kell, ha a 

feladatell{t{sban a falugondnok t{volléte – különösen t{ppénz, szabads{g – miatt 

akad{lyoztatva van. 

 

/2/ Az /1/ bek-ben foglaltak végrehajt{s{nak megszervezéséért a polg{rmester felelős. 

 



/3/ A falugondnok – a polg{rmester egyetértésével – a feladatell{t{s eredményességének, 

hatékonys{g{nak növelése érdekében kapcsolatot tart fenn az orsz{gos, megyei 

falugondnoki  h{lózathoz tartozó, m{s településeken működő falugondnoki 

szolg{ltat{sok falugondnokaival. Együttműködik a feladatell{t{sban m{s módon 

résztvevő, érdekelt egyéb szervekkel, szervezetekkel. 

 

 

Elj{r{si rendelkezések 

 

5.§. 

 

 

/1/ A rendeletben szereplő szolg{ltat{sok ir{nti igényt, a rendeletben meghat{rozott 

esetek kivételével Kapolcs község Polg{rmesterének kell ír{sban, vagy szóban 

bejelenteni. 

 

/2/ A szolg{ltat{sok ir{nti igényeket, azok jellegétől függően, olyan időpontban kell 

bejelenteni, hogy azokat a falugondnok a feladatok végrehajt{s{nak megszervezése 

sor{n figyelembe tudja venni. 

 

/3/ A bejelentett igényekről a falugondnok a rendelet 1. sz. melléklete szerinti 

nyilv{ntart{st vezeti, amelyben az igényeket azok bejelentésének időpontja szerinti 

sorrendben vezeti be. 

 

/4/ Abban az esetben ha az igényelt szolg{ltat{s teljesítése akad{lyba ütközik, a 

falugondnok köteles erről az igénybejelentőt haladéktalanul értesíteni. 

 

/5/ A Körjegyzőség t{jékoztatja az igénybejelentőt az igényelt szolg{ltat{s díjtételéről. 

 

/6/ A falugondnoki gépj{rmű igénylését a rendelet 2. sz. melléklete szerinti 

nyomtatv{nyon kell bejelenteni. 

 

 

6.§. 

 

/1/ Abban az esetben, ha a rendelet a szolg{ltat{shoz kapcsolódó, az igénybe vevőt 

terhelő költségek előlegezését írja elő, az igénybejelentő köteles ezen v{rható 

költségek fedezetére szolg{ló összeget az {tvételi elismervény ellenében {tadni. 

 

/2/ A falugondnok a szolg{ltat{s teljesítését követően az igénybejelentő felé elsz{mol az 

/1/ bek. foglaltak alapj{n {tvett pénzeszközzel. 

 

 

 

 

 

 



7.§. 

 

 

A térítés ellenében, szolg{ltat{si díj megfizetésével igénybe vehető szolg{ltat{sért előleget (a 

v{rható költség 50 %-a erejéig) kell fizetni,  a Körjegyzőség a feladat teljesítése ut{n az 

igénybevevővel utólag elsz{mol. 

 

 

II Fejezet 

 

A falugondnoki szolg{ltat{sért fizetendő díjak 

 

8.§. 

 

/1/ A falugondnoki szolg{ltat{s körébe nyújtott szolg{ltat{sok térítésmentesen, illetőleg 

térítés ellenében, díj megfizetésével vehetők igénybe. 

 

/2/ A térítés ellenében, díj megfizetésével igénybe vehető szolg{ltat{sok díj{nak 

mértékét, elsősorban a szolg{ltat{s jellegére, valamint a szolg{ltat{s biztosít{s{nak 

költségeire tekintettel a képviselőtestület hat{rozza meg. 

 

/3/ A képviselőtestület {ltal meghat{rozott díjtételeket a rendelet 3. sz{mú melléklete 

tartalmazza. 

 

/4/ A képviselőtestület a díjak mértékét legal{bb évente felülvizsg{lja. 

 

 

 

III. Fejezet 

 

A szolg{ltat{sok és az egyes szolg{ltat{sokra vonatkozó különös rendelkezések 

 

I.Cím 

 

A szolg{ltat{sok 

 

9.§. 

 

/1/ A falugondnoki szolg{lat célja az intézményhi{nyból eredő települési h{tr{nyok 

enyhítése, az alapvető szükségletes kielégítését segítő szolg{ltat{sokhoz, 

közszolg{ltat{sokhoz, egyes alapell{t{sokhoz való hozz{jut{s biztosít{sa. 

 

/2/ A falugondnoki szolg{lat az /1/ bek. foglaltakon túl biztosítja a helyi adotts{gokhoz 

és saj{toss{gokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését is.  

 

10.§. 

 



/1/ A falugondnoki szolg{lat körébe tartozó feladatok : 

a.) alapell{t{si feladatok és 

b.)  egyéb szolg{ltat{si feladatok. 

 

/2/ A falugondnoki szolg{lat körébe tartozó alapell{t{si feladatok különösen : 

 

a.) a személyes gondoskod{s nyújtó szoci{lis alapell{t{sok körébe tartozó egyes 

feladatok ell{t{sa :  

a.a.) az étkeztetéshez kapcsolódó feladatok 

a.b.) a h{zi segítségnyújt{shoz kapcsolódó feladatok, 

a.c.) a csal{dsegítéshez kapcsolódó feladatok. 

 

b.) egészségügyi ell{t{shoz való hozz{jut{s biztosít{sa (különösen : h{ziorvos 

értesítése, gyógyszerkiv{lt{s, orvosi rendelésre, szakrendelésre sz{llít{s, 

kórh{zba beutalt, egyedül{lló beteg bekísérése, ügyeinek intézése) 

c.) egyéb gyereksz{llít{s ( különösen :  szakköri foglalkoz{s, úsz{s, nyelvoktat{s, 

rendezvények, versenyek) 

d.) a helyi szoci{lis szükségletek, egyéb szolg{ltat{si igények, inform{ciók 

közvetítése az Önkorm{nyzat és a lakoss{g között, 

e.) ivóvízell{t{s biztosít{sa a vezetékes ivóvízzel nem rendelkező lakoss{g 

sz{m{ra. 

 

/3/ A falugondnoki szolg{lat körébe tartozó egyéb szolg{ltat{si feladatok különösen : 

 

a.) lakoss{gi szolg{ltat{sok (különösen : bev{s{rló utak szervezése, h{ztart{si 

gépek javít{s{nak intézése, vetőmag, t{p, terménybeszerzés, piacra, v{s{rra, 

beteg, illetve rokonl{togat{sra, csal{di rendezvényre, tov{bb{ községi 

rendezvényre sz{llít{s) 

b./  közreműködik azon önkorm{nyzati feladatok megold{s{ban, amelyeket a            

képviselőtestület és a polg{rmester elrendel. 

c./   az egyéni és az önkorm{nyzati hivatalos ügyek intézések segítése. 

 

 

 

II.Cím 

 

A falugondnoki szolg{ltat{sok körébe tartozó alapell{t{si feladatok 

 

 

A személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis alapell{t{sok körébe tartozó szolg{ltat{sok, azok 

tartalma és igénybevételének módja 

 

 

 

 

 

 



11.§. 

 

 

/1/ Az önkorm{nyzat {ltal biztosított személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis 

alapell{t{sokat, azok igénybevételének módj{t, a személyi térítés mértékét, valamint 

az intézményi térítési díjakat az Önkorm{nyzat szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis 

ell{t{sokról szóló rendelete, valamint az önkorm{nyzat éves költségvetéséről szóló 

rendelet szab{lyozza. 

 

/2/ Az étkeztetés és a h{zi segítségnyújt{s igénybevételéről a Képviselőtestülettől 

{truh{zott hat{skörben az Önkorm{nyzat Szoci{lis és Egészségügyi Bizotts{ga dönt. 

 

/3/ A személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis alapell{t{sok körébe tartozó 

szolg{ltat{sokért – a külön jogszab{lyok alapj{n meghat{rozott személyi térítési díjon 

felül –térítést, szolg{ltat{si díjat nem kell fizetni. 

 

 

Étkeztetés 

 

12.§. 

 

/1/ Az önkorm{nyzat {ltal biztosított étkeztetéshez kapcsolódóan a falugondnok 

közreműködik az étkeztetés keretében az ebéd h{zhoz sz{llít{s{ban. 

 

 

H{zi segítségnyújt{s 

 

13.§. 

 

/1/ A h{zi segítségnyújt{s olyan gondoz{si forma, amely az igénybe vevő ön{lló 

életvitelének fenntart{s{t – szükségleteinek megfelelően – lak{s{n, 

lakókörnyezetében biztosítja. (1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 25.§. /1/bek.) 

 

/2/ A h{zi segítségnyújt{s keretében végzendő tevékenységek közül a falugondnok 

közreműködik és együttmüködik a csal{dgondozóval, 

 különösen : 

 

a.) az ell{t{st igénybevevővel segítő kapcsolat kialakít{sa és fenntart{sa, 

b.) segítségnyújt{s az ell{t{st igénybevevőnek környezetével való kapcsolattart{sban, 

hivatalos ügyeinek intézésében. 

c.) Segítségnyújt{s az ell{t{st igénybevevőt érintő veszélyhelyzet kialakul{s{nak 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elh{rít{s{ban, az illetékes szervek felé 

történő jelentés-tétel, riaszt{s megtételében, 

d.) Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilit{ciós 

programokra  sz{llit{sban, 

e.) Az ell{t{st igénybevevő segítése a sz{m{ra szükséges szoci{lis ell{t{sokhoz való 

hozz{jut{sban, 



 

 

 

14.§. 

 

/1/ A h{zi segítségnyújt{s igénybevétele esetén az egyszerűsített előgondoz{st a 

falugondnok  végzi,  amelynek keretében a helyszínen t{jékozódik az ell{t{st 

igénybevevő életkörülményeiről, szoci{lis helyzetéről, egészségi {llapot{ról, valamint 

mérlegeli azt, hogy a h{zi segítségnyújt{s körébe tartozó szolg{ltat{sok megfelelnek-e 

az igénybevevő {llapot{nak és szükségleteinek. 

 

/2/ A körjegyzőség a falugondnokot a h{zi segítségnyújt{s igénybevétele ir{nti 

kérelemről, a kérelem beérkezésétől sz{mított 3 munkanapon belül értesíti, az iktatott 

kérelem m{solat{nak megküldésével. 

 

/3/ A falugondnok az egyszerűsített előgondoz{sról a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 

4.sz. melléklete szerint „Egyszerűsített előgondoz{si adatlap”-ot vezet fel. ( az 

előgondoz{si adatlap mint{j{t a rendelet 1.sz. függeléke tartalmazza.) 

 

/4/ A falugondnokot az {ltala felvett „Egyszerűsített előgondoz{si adatlap”-ot a kérelem 

beérkezésétől sz{mított 8  napon belül adja {t a Körjegyzőségnek. 

 

 

Csal{dsegítés 

 

15.§. 

 

 

/1/ A csal{dsegítés körébe tartozó feladatok ell{t{sa elsősorban a Csal{dsegítő és 

Gyermekjóléti Szolg{lat feladat- és hat{skörébe tartozik. 

 

/2/ A falugondnok együttműködik a Tapolca és környéke Kistérség Többcélú T{rsul{sa 

{ltal működtetett Csal{dsegítő és Gyermekjóléti Szolg{lattal. 

 

 

A falugondnoki szolg{lat körébe tartozó egyéb alapell{t{si feladatok 

 

16.§. 

 

/1/ Az egészségügyi ell{t{shoz való hozz{jut{s biztosít{sa körébe tartozó feladatok 

végrehajt{s{nak megszervezése sor{n a falugondnok köteles a beutalókban 

foglaltakra, valamint a szakrendelések időpontj{ra, helyére tekintettel fokozott 

figyelmet fordítani a gazdas{goss{gra és hatékonys{gra. 

 

/2/ Amennyiben a beteg {llapota a tömegközlekedés igénybevételét lehetővé teszi, úgy 

az (1) bek. körébe tartozó szolg{ltat{st térítés ellenében, szolg{ltat{si díj 

megfizetésével lehet igénybe venni. 



 

 

17.§. 

 

/1/ Az óvod{skorú, iskol{skorú gyermekeknek, a nem az Önkorm{nyzat {ltal fenntartott 

intézményekben szervezett óvodai, iskolai rendezvényekre, és versenyekre történő 

sz{llít{sa térítésmentes. 

 

 

/2/ Az /1/ bek. nem szab{lyozott egyéb gyermeksz{llít{s térítés ellenében, szolg{ltat{si 

díj megfizetésével vehető igénybe. 

 

18.§. 

 

/1/ A Falugondnoki Szolg{lat alapell{t{si feladata az idős kora, egészségügyi {llapota, 

csal{di körülményei miatt arra r{szoruló, h{zi segítségnyújt{sban nem részesülő 

személyek részére segítségnyújt{s a h{ztart{s vitelében, így különösen bev{s{rl{s, 

gyógyszerek kiv{lt{sa befizetések lebonyolít{sa. 

 

/2/ Az /1/ bek. meghat{rozott szolg{ltat{s térítésmentes. 

 

 

III. Cím 

 

A falugondnoki szolg{lat körébe tartozó egyéb szolg{ltat{si feladatok 

 

19.§. 

 

/1/ Rendezvényekre, a települést képviselő csapatok résztvevőinek sz{llít{sa 

térítésmentes. 

 

/2/ A művelődési, oktat{si, szabadidős tevékenységhez kapcsolódó azon feladatok 

ell{t{sa, amelyek a falugondnoki gépj{rmű igénybevételét teszik szükségessé (pl. 

szính{zl{togat{s, múzeuml{togat{s, kir{ndul{s) térítés ellenében, szolg{ltat{si díj 

megfizetésével vehetők igénybe. 

 

 

20.§. 

 

A falugondnoki gépj{rmű kegyeleti szolg{ltat{sra nem vehető igénybe. 

 

 

21.§. 

 

Az egyéni hivatalos ügyek intézése (pl: bírós{gi t{rgyal{s, közjegyzői, földhivatali, 

építésügyi, gy{mhivatali stb. ügyintézés) célj{ból a falugondnoki gépj{rművet térítés 

ellenében, szolg{ltat{si díj megfizetésével lehet igénybe venni. 



 

 

22.§. 

 

/1/ A polg{rmester engedélyezheti a falugondnoki gépj{rmű igénybevételét m{s község 

polg{rmesterének kérelmére önkorm{nyzati feladatok megold{sa érdekében. 

 

 

23.§. 

 

 

/1/ Munkavégzésére a közalkalmazotti jogviszonyra és a falugondnoki jogviszonyra 

vonatkozó szab{lyokat kell alkalmazni. 

 

 

IV. fejezet 

 

Z{rórendelkezések 

 

24.§. 

 

/1/ E rendelet 2009. m{rcius 1. napj{n lép hat{lyba, kihirdetéséről a helyben szok{sos 

módon a jegyző gondoskodik. 

 

 

Kapolcs, 2009. janu{r 26. 

 

 

 

                                               

 

                         Göntér Gyula                               Vizeli Zolt{nné 

                              Polg{rmester                                     Körjegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2009.febru{r 16. 



 
 

 



 

2.sz. melléklet 

 

Kapolcs  község Önkorm{nyzati Képviselőtestülete 

1/2009(II.16) sz{mú rendeletéhez 

 

Falugondnoki gépj{rmű igénylése 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

lakos részére. 

 

Igénylés időtartama : <<<<.. év <<<<<<<hó <<. nap  <<< óra <<<.perctől 

                                  <<<<..év <<<<<<<.hó <<. nap  <<< óra <<<.percig. 

 

Indul{s helye : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Útvonal :  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Az utaz{s célja : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

A gépj{rművel utaznak :  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Alulírott igénylő tudom{sul veszem, hogy a gépj{rmű haszn{lat{ért  <<<<<<.. Ft/km 

szolg{ltat{si díjat kell fizetnem. 

 

D{tum : <<<<<<<<<<<<<< 

 

                                                                                   <<<<<<<<<<<<<<<<<< 

                                                                                            igénylő al{ír{sa 

 

 
 
A fenti időpontra és személy/ek részére a gépj{rművet 

 

  BIZTOSÍTOM                                         NEM BIZTOSÍTOM 

 

Indokol{s:  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

A gépj{rmű forgalmi rendsz{ma :   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

A gépkocsivezető neve :        <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

D{tum : <<<<<<<<<<<<<<< 

 

       <<<<<<<<<<<<<<<<<..             <<<<<<<<<<<<<<<.. 

              falugondnok al{ír{sa                                        polg{rmester al{ír{sa 



3. sz. melléklet1 

 

Kapolcs község Önkorm{nyzati Képviselőtestülete 

1/2009(II.16) sz. rendeletéhez 

 

 

A térítés ellenében, díj megfizetésével igénybe vehető szolg{ltat{sok 

díj{nak mértéke 
 

Kapolcs  község Önkorm{nyzati Képviselőtestülete a térítés ellenében, díj megfizetésével 

igénybe vehető falugondnoki szolg{ltat{sok sor{n a gépkocsi igénybevételi díj{nak mértékét 

2009. évre vonatkozóan az al{bbiak szerint {llapítja meg : 

 

 A falugondnoki szolg{ltat{sok körébe tartozó térítés ellenében, 

szolg{ltat{si díj  megfizetésével igénybe vehető egyéb  ss zz oo ll gg {{ ll tt aa tt {{ ss ii   ff ee ll aa dd aa tt oo kk 

szolg{ltat{si díj{nak mértéke : 

 

Bruttó : 50 Ft/km. 

 

(e szolg{ltat{si díj  a rendelet   16.§. (2)   bek. „ beteg {llapota tömegközlekedés 

igénybevételét  nem teszi lehetővé <” 

17.§.(2) bek. „gyermeksz{llit{s térités ellenében „ 

19.§. (2) bek. „ művelődési, oktat{si, szabadidős tevékenységhez „ vonatkozik. 

e szolg{ltat{si díj a rendelet : 10.§. (3) bek. a.) pontja : lakoss{gi szolg{ltat{sok (pl 

bev{s{rl{s) 

22.§.  egyéni hivatal ügyek intézése célj{ból való igénybevétel esetére szolg{lnak.) 

 

 

 

 

 

  A szoci{lis alapell{t{shoz tartozó feladatok ell{t{sa térítésmentes. 

 

 

 

1. sz. függelék 

 

Kapolcs község Önkorm{nyzati Képviselőtestülete 

1/2009.(II.16.) ÖR. sz{mú rendeletéhez 

 

 

                                                 
1
 módosította  a 20/2009(VI.30) számú rendelet. Hatályos : 2009. július 15-től 



Egyszerűsített  

előgondoz{si adatlap 
 

 

1./ A felvétel helye, ideje : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

2./ Az ell{t{st igénybevevő/k adatai : 

a.) név : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

b.) le{nykori név : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

c.) anyja neve :    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

d.) lakcíme :         <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

e.) csal{di helyzete :<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

f.) csal{di {llapota :  <<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

3./ Csal{di körülményekre vonatkozó adatok : 

a.) legközelebbi hozz{tartozó (elérhetőség, cím, telefonsz{m) 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

b.) közös h{ztart{sban élő gondoskod{sra szoruló hozz{tartozói : 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<... 

 

4./ Egészségi {llapot{ra vonatkozó gondozói vélemény : 

a.) mozg{sképessége : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

b.) érzelmi-{llapota    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

c.) segédeszköz haszn{lata : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

d.) szenzoros funkciók :         <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

e.) Magatart{s, kommunik{ciós kézség <..<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<............................................... 

5./ A h{ziorvos, kezelőorvos megjegyzései : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

<<..<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

6./ Egyéb megjegyzések az ell{t{ssal kapcsolatosan : <<<<<<<<<<<<<<<<< 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Az előgondoz{st végző személy neve : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

 

                                           Al{ír{sa :  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  


