Tiszaszentimre Község Önkormányzat
6/2004. (II. 16.) rendelete
A házi gondozási körzetek kialakításáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérıl és
az államháztartás három éves kereteirıl szóló 2003. CXVI. Tv. 3. számú melléklete 11. be.)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a házi gondozási körzetek kialakítására a következı
rendeletet alkotja:
1. §.
(1) A rendelet hatálya Tiszaszentimre Község közigazgatási területén a szociális alapellátás
keretében a házi gondozási körzetekben végzett házi segítségnyújtásra terjed ki.
(2) A házigondozó a házi segítségnyújtás feladatait házi gondozási körzetben, illetve részkörzetben végzi.
(3) A házi gondozási körzeteket, illetve a részkörzeteket a települési önkormányzat – a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú mellékletében foglalt követelmények figyelembevételével – a lakosságszám alapján alakítja ki.
(4) Az önkormányzat a község közigazgatási területén az 1. számú melléklet szerint három
házi gondozási körzetet alakít ki.
2. §.
Ez a rendelet 2004. március 1-jén lép hatályba, közzétételérıl a helyben szokásos módon a
jegyzı gondoskodik.

Tiszaszentimre, 2004. február 13.
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Tiszaszentimre Község Önkormányzat 6/2004. (II. 16.) rendelet
1. számú melléklete

Házi gondozási körzetek
1. számú gondozási körzet
Bem út
Hatház
Hısök tere
Kisfaludy-köz
Kossuth út
Kör út
Liliom út
Malom út
Mikes út
Nyíl út
Széchenyi út
Sport út
Kertalja út
Vadász út
Virág út
Zsák út
Zsila-telep
Örsi út
Hugat

2. számú gondozási körzet
Ady Endre út
Futora út
Gargya út
Hajdú út
Honvéd út
Ív út
Kölcsey út
Petıfi út
Szél út
Széles út
Táncsics út
Fı út

3. számú gondozási körzet
Sugár út
Vásárszél út
Hajtó út
Jókai út
Ságvári út
Pusztakettıs
Attila út
Bajcsy út
Bartók út
Belsıkert út
Dózsa út
Erzsébet-major
Gyöngy út
Hegedőskert út
Lekehalma
Liszt F. út
Arany J. út
Bocskai út
György út
Hold út
Homok út
József A. út
Kiss út
Kun út
Mártírok út
Nap út
Rákóczi út
Rigó út
Szabadság út
Tompa út
Tüker út
Új út

