
Tájékaztató hivatásos gcndncbi képrésrő1

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivata] Hatósági Föosztáy §zociális és
GYánrÜgy-i Osztálya kellő létszámú jelentkezó esetén a hirlatásos gonánoki feladatot
ellátÓ személyek képesítesi e]őjrásairó] szoló 25/zaCts^ {V" 13,i eszcstvl rendeletben
meghatározottak §zerjnt hivatásos gondnoki képzést tarl,
A j*gszabály aiapján hjrlatásos gondnokká csak ol5lan nag,,korú, cselekvőképes,
btirrtetlen elóé],etú személy nevezhetó ki, aki tegalábÜ Xozaproni iskolai
l'égaeit*Óggel rende]kezí};,, és a hivatásos gondnoki képzésen eredményesen részí
vett.

Á kéPzés idótartama 28 óra, mei.y a vizsga i órás idötartamát is magában foglalja,

A képxás teryezett ideje: 2ül"9. április 8.-2019. ápri§s 11.
Á vizsga terveaett időpontja; 2C]^9. április 1?.
A kápzes és a viesga tervezett helyszíne; 2800 Tatabánya, Bgrdos L. u. 2.
A képz8s dija: 4ö.CIOü.-Ftlfö,

Á k€Pzesre jelentkezrri a mellékelt jelentkezési Jap kitöltésével iehet, meiyet ?019_,
*FII§-i-ryPj áig kérünk me gküideni az aláb}ri etern etö s c gek valamel}ikere :

Komáron:-§szlergonr Megyei Kormányhivatal }latósági Fóosztály §zociális ésGyámúgri Osáály 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2. va§
gyamu Rt,€lko rnaroln" go v. h_ u .

Az órabeosztás az atrábbiak szerint alakui:

A képaés d{j&,*ak be§zetéséaa| eggáb ggakartati í;.láníaa,ló:r'kat
Ícrrp*scl*tasan a jeíentkezésí íapak b*érkezásét ícőuetőer' o'dunk
tá,§ókaztc't*st"

A kéPzéssel kapcsolatasarr érdeklódni a 3415t5-185 teleíonszámon és a
gv+m u $,,@kot]tat§l:&go v, lru e-mai] címen lehet.

Tatabánya, 20 1§" fgbra,ár 28.

Idóoont Előadás témája
2O19, ápri]is
8.ü0.-9.oü-

B.

9,0o.-14"üü.

14.0o.-15,o0

A gcndnokság aiá helyezés okaj, feltételei a hatalyo§ jögsuabálybar]
A gondnok feladatai és felelóssései A gondaok kirendeiése; A
személyek joga; A sz*mélyhez és szeileni alkotásokhoz fúzód,ó
jogoi_r,.az önrendelkezési iog az ggészségü§Ii eliátásban
A tula]dünlos

2019, ápriiis 9
8.00.- l1.üo. A

fr
pszichiátriai betegek jogai; A pszichiátrial letegelta€§ rend§zere;
seociális eondoskodás rendszere

1 ]..0o,- 15.o0. Bank-és hitelviszonyok; A gaedasági
szabáiyozás gondnokoltakat érjntö

A saerzódésekjoga;
társaságokról szóió
rend,elkezései

?ü19. április 1ü.
8.üü,-10.fio, Oröklési iog
1o.0o,_ t4,oCI. Az Értelmi ío 5ratéko s sá g ; Ps zichi átriai bete gsé§ék szo ciá§

ossaeftiggései
2019, április 11
8.0ü.- 15.oü, Nl,ilvántartás ok, iratkezelés, adatvé delem; Á trivatas o s gonanoi{

g,akorlati teendói
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K§§íÁRs§fi _É§aT§§^&G§§ nfr §*y§I K§§r§€Á§yHív.eTAL

Jelentkezésí tap a kív*táscs soildrroki kétrlxésre

{2S19" ápritrís 8-11.}

A képxésre jetextkeaő *eve:

§a§let€si neve:

§aületési helye, ideJe:

Anyj* §€v§;

Vég*ettsége:

takcíme:

*rtesi,tési cíEne:

Telefonszám:

§-m.a§:

szánrlárzási adatok ipontos név, cím, akinek a részére a szánrlát ki ke§

allítani}:

A kőzép§akxli uégzettséget tga§;otó {skoíCri bíz*ngítv&*gt rnásoíatban
*,ériiix. csertcrínil

Aiulírott ezrlton bazz€l1ásulok ahhoz, hory a megad,ott szerné§es adataimat a

Komárom.§sztergcmMegleiKormányhivata},aSzociálisás
Ó$erme*edelmi Fói8azgatfrág és Budapest Főváqos Kormárryhivatala a

hivatásos gondnokképzés és nyiivárrtartás célj ából kezelj e.

KelL........

a jelentkezó aláírása

A képzés dljának tre§zetésével, egréb ryakorlati
a jeléntkezési lapok beérkezését követóen ad,unk

tudnivaiókkal kapcsolatosan
t{jékoztatást.

Hatósági Föosztaly
Szocia]is és Gyfur:ügvi Osztáy

Címe; 2800 Tatabárnya, Bárdo* LáazIó utca 2,

Tei.:34/5 15- 1 8 1 ; fax: 34 / 795 -643; e-maii: pamug@kornarom,gov,hu
wralw, kormanyhivata.].,hq


