TÁJÉKOZTATÓ A FALGONDNOKI GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATÁRÓL
A falugondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:
A településen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen
belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy
tartósan jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére.
A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.
A falugondnok elsősorban az alapfeladatnak minősülő szoláltatásokat köteles ellátni, a
kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatások, az önkormányzati feladatok
megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, valamint a szolgálat által nyújtott egyéb
szolgáltatások csak akkor teljesíthetők, ha azok biztosítása az alapfeladatok ellátását nem
veszélyezteti.
A falugondnoki szolgáltatás adott időpontban történő igénybevételének indokoltságát a
polgármester az igénylő adott élethelyzete, rászorultsága alapján állapítja meg. A
falugondnoki szolgálat az ellátottak élethelyzetükből adódó szükségleteit köteles kielégíteni.
Közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladat – többek között - az
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, azaz a betegek háziorvoshoz, illetve
szakrendelésre történő, valamint egyéb egészségügyi intézménybe, kórházba történő
szállítása, feltéve, hogy a kérelmező egészségi állapota nem igényli mentőgépjármű vagy
betegszállító jármű igénybevételét és a családnak szállítási lehetősége nincs. Amennyiben
a beteg állapota miatt szakápoló kísérete szükséges, akkor a falugondnoki gépjármű
igénybevétele nem lehetséges. A szolgáltatást – figyelembe véve az igénylő egészségi
állapotát, a kezelés jellegét (sürgős, rehabilitációs jellegű, kontroll vizsgálat stb.), az igénylő
szociális helyzetét, valamint a falugondnok javaslatát – a polgármester egyéni mérlegelés
alapján engedélyezi.
A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége kérelem
alapján nyílik meg. A rendeletben szereplő szolgáltatások iránti kérelmet a falugondnoknál,
vagy a polgármesternél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni.
Falugondnok: Orosz Márton
Telefonszám: +36/30/626-1819
email cím: falugondnok.repashuta@gmail.com
A szolgáltatás teljesítését minden esetben a polgármester engedélyezheti.
A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az előre
bejelentett és időközben felmerült igények ismeretében – a falugondnok feladata és
felelőssége.
A falugondnoki szolgáltatást végző a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti
át, a sürgősségi betegszállítást nem helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet,
kivéve, ha a mentő kihívására vagy megérkezésére nincs lehetőség.
A falugondnoki szolgáltatás során az igények teljesítésének mérlegelésekor ügyelni kell arra,
hogy az időben is rendszeres, közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapellátási
feladatok nem sérülhetnek, valamint a gazdaságosság szempontjának figyelembe vételével
kell dönteni.
Fenti szabályokat alapul véve és a gazdaságosság követelményeit szem előtt tartva a
falugondnoki gépjármű használatával kapcsolatban 2021. január 1-től a következők betartását
kérjük:
Betegszállítás lehetőségei:
1. mentő
2. kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegszállítás
3. család szállítási lehetősége
4. falugondnoki gépjármű
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