JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
15/2004. (IV.30.)
RENDELETE
A házi gondozási körzetek kialakításáról
Jászszentandrás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló módosított
1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 28.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a házi
gondozási körzetek kialakításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Jászszentandrás község teljes közigazgatási területére.
2.§
E rendelet alkalmazásában házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az
időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és
róluk nem gondoskodnak, továbbá azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló
személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre
várakoznak.
3.§
A Képviselő-testület Jászszentandrás községben 3 gondozási körzetet alakít ki.
4.§
A 3.§.-ban meghatározott házi gondozási körzetekbe az alábbi utcák tartoznak:
(1) 1. számú házi gondozási körzet:
- Aba-Novák út
-

1 – 31 számig,
2 – 36 számig
Ady Endre utca
Bartók Béla utca
Bata utca
Bem utca
Haladás utca
Homokos utca
Hunyadi utca
Jász utca
Margaréta utca
Napsugár út
Nefelejcs utca
Rákóczi út 8 – 156 számig
9 – 139 számig

-

Rozmaring utca
Sport út
Szivárvány út
Szőlős utca
Tavasz utca
Táncsics út
Zrínyi út

(2) 2. számú házi gondozási körzet:
-

Akácfa utca
Alkotmány utca
Dudás utca
Felszabadulás utca
Gárdonyi utca
Jókai út
József Attila út
Lenin út
Munkácsy út
November út
Posta út
Széchenyi út
Székely Mihály út
Váci Mihály út
Vörösmarty út

(3) 3. számú házi gondozási körzet:
-

Aba-Novák út 40 – 44 számig
Arany János út
Csordajárás út
Dózsa György út
Erdőaljai út
Felsőtanyai út
Gépállomás út
Határ út
Hevesi határ út
Járási iskola út
Kertész út
Kisdűlő út
Kissori út
Kisvesszőshalmi út
Kossuth út
Mártírok út
Meggyesi út
Petőfi út
Rákóczi út 1 – 3 számig
Rózsa út
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-

-
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-

5.§.
E rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2004. január 1-től kell
alkalmazni.
Kelt: Jászszentandrás Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. Április 29-i ülésén.
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