2015. december

Faluhírek
Az Alapszolgáltatási Központ, mely eddig a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat, illetve a
házi segítségnyújtást biztosította, 2016. január 01-től a jogszabályi környezet megváltozása miatt
megszűnik.
A szolgáltatások biztosítása továbbra is kötelező feladat.
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása a közös önkormányzati hivatalok
székhelyközségeinek – esetünkben Pápakovácsi – feladatai közé tartozik ezentúl. Az ide tartozó
települések egyetértenek azzal, hogy a fenti feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulásán keresztül biztosítják a 2016-os évtől kezdődően.
A házi segítségnyújtást Bakonypölöske Község Önkormányzata saját hatáskörében biztosítja.
A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL : a) az alapvető gondozási,
ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete
higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának
megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELÉT MEGELŐZŐEN VIZSGÁLNI KELL A
GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETET. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek
hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségleteknek megfelelő időtartamban, de
legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet
vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak
megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente – a hét egy vagy több napjára – összevontan is
igénybe veheti. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az
intézményvezető,( vagy a jegyző által felkért szakértő) tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás
igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés
időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik. A KÉRELEM
ELŐTERJESZTÉSEKOR BE KELL NYÚJTANI: orvosi igazolást, valamint jövedelemnyilatkozatot.
AZ ELLÁTÁSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI!
A szociális étkeztetetést januártól a Somlószőlősi Ökológiai Szociális Szövetkezet biztosítja. Az
ebédet ezentúl is házhoz szállítják. Az igénybevétel feltétele: betöltött 70. életév.
AZ ELLÁTÁSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI!
A házi segítségnyújtás és a szociális étkezés térítési díjának meghatározása az Önkormányzat
feladata erről még december folyamán tájékoztatást nyújtunk!

Felhívás
Amennyiben igény van rá, a szociális étkeztetésre nem jogosultak számára is van lehetőség ebéd
rendelésére a Somlószőlősi Ökológiai Szociális Szövetkezettől, 620 Ft / adag áron.

2015. december

Közérdekű közlemények
Faluhírek
HIRDETMÉNY
Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
és a Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 9-én (szerda) du. 16.30 órai kezdettel
közmeghallgatást
tart a bakonypölöskei kultúrházban.
A közmeghallgatáson a lakosság kérdéseket tehet fel, közérdekű bejelentést, javaslatot fogalmazhat
meg a képviselő-testületek munkájával kapcsolatban.
A közmeghallgatáson a polgármester értékeli az egész éves munkát és tájékoztatást ad a jövő évi
tervekről.
A közmeghallgatáson a falugondnok tájékoztatást ad az egész éves tevékenységéről.
A közmeghallgatáson a Pápai Rendőrkapitányság képviselője tájékoztatást ad a település közrendjéről,
közbiztonságáról.
Kérjük, segítse az önkormányzatok működését véleményének a közmeghallgatáson történő
kinyilvánításával.
Ulaki Béla polgármester

Meilinger István BpNNÖ Elnöke

Bursa Hungarica
Bakonypölöske Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az
51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján kiírta a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a
2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.
A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat elbírálta, ez alapján támogatásban részesül:
Licsauer Kitti.

Hivatali ügyfélfogadás

Hétfő
Kedd
Szerda:
Csütörtök páros hét
Csütörtök páratlan hét
Péntek:

700 -1430:
1300 -1330:
800 -1530:
800 -1530:

Bóka Istvánné jegyző
György Anita családgondozó
Nincs ügyfélfogadás
Winkler Tamásné igazgatási ügyintéző
Czigler Vivien szociális ügyintéző
Nincs ügyfélfogadás

Kedd, szerda és péntek: az ügyintézők személyesen elérhetők munkaidőben a gannai Polgármesteri
Hivatalban (Ganna, Fő u. 52. Tel: 89/351-034)
Hétfő - Péntek 700 -1500: Jenei Ilona falugondnok
Kérjük az ügyfélfogadási időpontok betartását!
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Közérdekű közlemények
Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a hivatali ügyfélfogadás Bakonypölöskén
a két ünnep között szünetel!
Az ügyintézők a gannai Polgármesteri Hivatalban tartanak ügyeletet,sürgős esetben hozzájuk lehet
fordulni.(Ganna, Fő u. 52. Tel: 89/351-034)
Megértésüket köszönjük!

Háziorvosi rendelés
2015. december
1400 -1500
1400 -1500
1400 -1500
1400 -1500
1400 -1500
830 -1115
1100 -1230
830 -1000
830 -1000
830 -1000

12.01. (kedd)
12.03. (csütörtök)
12.08. (kedd)
12.10. (csütörtök)
12.15. (kedd)
12.17. (csütörtök)
12.22. (kedd)
12.23. (szerda)
12.29. (kedd)
12.30. (szerda)

Dr. Soós Lajos
Dr. Soós Lajos
Dr. Soós Lajos
Dr. Soós Lajos
Dr. Léka Tibor
Dr. Léka Tibor
Dr. Léka Tibor
Dr. Léka Tibor
Dr. Léka Tibor
Dr. Léka Tibor

Bakonypölöske
Bakonypölöske
Bakonypölöske
Bakonypölöske
Bakonypölöske
Noszlop
Bakonypölöske
Noszlop
Bakonypölöske
Noszlop

Megkérjük a betegeket a rendelések helyszínének betartására!
Ügyelet: Devecser, Miskei u. 1. 88/412-104

Gyógyszertári nyitva tartás
Noszlop
(Dózsa Gy. u. 64.)

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

1500 -1630
1500 -1600
0730 -1400
1400 -1500
1400 -1600

Felhívjuk

a

falugondnok

figyelmet,
az

hogy

a

összegyűjtött

recepteket minden héten szerdán
váltja ki, pénteken abban az esetben,
ha csütörtökön is volt rendelés!

Tel: 88/633-559; 30/858-3504

Fogorvosi rendelés

Tájékoztatás

Noszlop

Ezentúl lehetőséget biztosítunk a falu lakóinak, hogy
hirdetéseiket, rövid közleményeiket a Hírújságban
megjelentessék. A hirdetéseket a Polgármesteri Hivatalban
lehet leadni.

(Sport tér 5.)
Rendel: Dr. Magyari Ágnes
Tel: (30/205-5733)
Kedd:
Csütörtök:
Péntek:

900 – 1900
1100 – 1300
1800 – 1900

Bakonypölöskén, az Új utcában építési telek eladó!
Érdeklődni: 70/337-3671
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Rendezvénynaptár
Meghívó
2015. 12. 03. (csütörtök)
17 óra
Polgármesteri Hivatal
Alapítványi gyűlés a karácsony témakörében.
2015. 12. 05. (szombat)
18 óra
Meglátogat minket a Mikulás!

Művelődési Ház

2015. 12. 06. (vasárnap)
17 óra
Művelődési Ház udvara
Advent 2. vasárnapja, gyertyagyújtás. Vers, zene, forralt bor, tea várja az érdeklődőket.
2015. 12. 11. (péntek)
17 óra
Művelődési Ház
A Pápai Rendőrkapitányság előadása kicsiknek és nagyoknak az „Internetes bűnözés és
megelőzés” témakörében.
2015. 12. 13. (vasárnap)
15 óra
Karácsonyi játszóház.

Művelődési Ház

2015. 12. 13. (vasárnap)
17 óra
Művelődési Ház udvara
Advent 3. vasárnapja, gyertyagyújtás. Vers, zene, forralt bor, tea várja az érdeklődőket.
2015. 12. 20. (vasárnap)
16 óra
Művelődési Ház
Ünnepeljünk együtt! – Karácsonyi műsor
2015. 12. 20. (vasárnap)
17 óra
Művelődési Ház udvara
Advent 4. vasárnapja, gyertyagyújtás. Vers, zene, forralt bor, tea várja az érdeklődőket.
2015. 12. 21. (hétfő)
14 óra
Mézeskalács sütés.

Régi Óvoda

2015. 12. 31. (csütörtök)
20 óra
Szilveszter, batyus bál.

Művelődési Ház

A programokra mindenkit szeretettel várunk!

