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Szociális Alapszolgáltatási Központ
tájékoztatója
A Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület ezúton
is szeretné megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a decemberi rendezvényeinkhez. 5 szabadkígyósi többgyermekes
család részére tartós csomagot tudtunk átadni, illetve sok kis gyermek örült a piactéren felállított
fenyőfa alatti cipősdoboz ajándékoknak.
A nagycsaládos egyesület idén is szeretné
a gyermeknapi programja mellett ezt a karácsonyi ajándékozást is hagyománnyá tenni!
Amennyiben Ön is szeretne ezen apró örömöknek részese lenni, kérjük adója 1% - val támogassa
a Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesületet. Az
adóbevallás kitöltésekor, Önnek csak be kell jelölnie az 1-% nyilatkozaton, hogy kinek ajánlaná fel
az adója 1%-át. (vagy kérje meg erre könyvelőjét)
Kérjük, ne hagyja elveszni a felajánlható
adója 1%-át, gondoljon egyesületünkre!
Köszönjük! Adószámunk: 18376696-1-04
Ezúttal szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt évben adója 1%-ával Egyesületünket támogatta! KÖSZÖNJÜK!
Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület

A Szociális Alapszolgáltatási Központ
(továbbiakban: SZAK) tájékoztatása
Szabadkígyóson a lakosság körében a települési
önkormányzat házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni, amenynyiben a törvény feltételeinek megfelelnek.
A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás,
amely az igénybe vevő önálló életvitelének
fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet,
a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a gondozási
szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló rendelet szerint)

melyet a szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezetője állapít meg. Ezen értékelés alapján dől el, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás lesz indokolt.
Amennyiben személyi gondozás indokolt,
úgy gondozást és háztartási segítségnyújtást
kell biztosítani, mint
• az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
• gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
• a lakókörnyezeti higiénia megtartásában
való közreműködést, és
• szociális segítést azaz:
o a háztartási tevékenységben való közreműködést,
o a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
o szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
Amennyiben szociális segítésre jogosult, biztosítani kell:
• a lakókörnyezeti higiénia megtartásában
való közreműködést,
• a háztartási tevékenységben való közreműködést,
• a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
• szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
A szociális segítés 36/2007. (XII. 22.) SZMM
rendelet szerint I. vagy II. fokozatban indokolt,
valamint 0. fokozatban akkor indokolt, ha az
ellátást igénylő
• hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,
• hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye
közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy
Folytatás a 3. oldalon.

• tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység
egyéb szakmai kompetenciát igényel)
• télen hó eltakarítás és síkosság mentesítés
a lakás bejárata előtt
• kísérés

Folytatás az 1. oldalról.

• hetvenötödik életévét betöltötte,
• egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel
- időszakosan vagy tartósan - a lakását nem
képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes
ellátni.

A fenti ellátás után fizetendő térítési díj
összege: bruttó 500 Ft/óra/ellátott

Ha Ön úgy érzi/úgy gondolja, hogy hozzátartozója, szomszédja nehezen bírja már a mindennapi teendőit elvégezni, esetleg orvosa
javasolja egészségügyi állapota miatt a gondozást, keressen bátran!

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás térítési díja: térítésmentes,
a szociális segítés térítési díja: 300 Ft/óra.

Szintén a települési Önkormányzatnak biztosítani kell szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább
napi egyszeri meleg étkezést, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt, melyek jogosultsági feltételekeit a helyi rendelet szabályozza.

Bővebb felvilágosítás a SZAK-ban, a Kossuth
tér 7. szám alatt a Művelődési Házban!
Házi segítségnyújtás esetében a gondozási
szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési
díjat megfizető más személy, írásban vállalja a
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Ha az ellátott
állapota indokolja az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási szükséglet vizsgálata.
Házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei szociális segítés esetén.

Intézményünknek a Jobb Mint Otthon Étterem (Békéscsaba) biztosítja az ételt. A fenti feltételek mellett 560,- Ft/adag áron biztosítjuk az
arra jogosultaknak (elvitellel)

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában
való közreműködés körében:
• takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,
konyhában és illemhelyiségben)
• mosás
• vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
• bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
• segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés
előkészítésében
• mosogatás
• ruhajavítás
• ágyazás, ágyneműcsere
• közkútról, fúrtkútról vízhordás

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Telefonos elérhetőségek 8-16 óráig:
06/70/977 6887, 06/66/247-580,
Email: szak@oroscom.hu
Krízis esetén 16 óra után illetve hétvégén
a készenléti szolgálat száma: +36 20/801-801-4
A családsegítő szolgálat keres
felajánlásként centrifugát, melyet rászoruló
családnak továbbítana.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
–2–

Folytatás a 3. oldalon.

(Művelődési Ház). Havonta egy alkalommal ingyenes pszichológiai tanácsadásra is lehet előjegyzést
kérni.

Folytatás a 2. oldalról.

Ingyenes Jogi tanácsadás!

Háziorvosok telefonszámai:
Dr. Berczi István:06/30-4223541
Dr. Gurbity Gábor:06/30-9650564
Dr. Hunya Sarolta:06/30-9850816
Dr. Marossy László:06/30-2624335

Minden hónap második szerdáján 9-11 óráig ingyenes jogi tanácsadást nyújt Dr. Vári Ádám ügyvéd a Szabadkígyósi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál.

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt
Szabadkígyósi
Lakosok!

Az eddigi támogatást megköszönve, kérjük,
Önöket, hogy adójuk 1%-nak a felajánlásával
támogassa a Szabadkígyósi Polgárőr Egyesületet. Ehhez csupán annyit kell tennie, hogy
az adóbevalláskor az adó 1%-ról rendelkező
papírra a következő adószámot írja rá:
18388714-1-04
Köszönjük segítségét!

Kérjük támogassák adójuk 1%-val a Szabadkígyósi Szabadidő Sport Club-ot.
Adószám: 18371828-1-04
Felajánlásukat köszönjük szépen!

Beszámoló Szabadkígyós Község
ÖnkormányzataKépviselő-testületének
2019. december havi döntéseiről
Elfogadták a 2020. évi munkatervet
A képviselő-testület elfogadta saját, 2020. évi
munkatervét.
Jóváhagyták az ellenőrzési tervet
A képviselő-testület elfogadta 2020. évi ellenőrzési tervét, a terv megvalósításához szükséges költségvetésforrást a 2020. évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület
jóváhagyta a 2019. évi ellenőrzési terv módosítását.
A Gorkij utca elnevezését
Liget utcaelnevezésre változtatták
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szabadkígyós belterületi 719. hrsz-ú Gorkij utca elnevezését 2020. január 1. napjától Liget utca elnevezésre változtatja. Továbbá felkérte a Jegyzőt,
hogy ezen határozat szerinti új közterület elnevezést a Központi Címregiszterben vezesse át.
Ezt követően a változásról tájékoztassa a Békés

Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalát valamint a 8/2014. (IX.25.) számú a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 8. §.-ban
szereplő hivatalokat, valamennyi Szabadkígyóson közszolgáltatást nyújtó céget, szervezetet,
valamint tájékoztassa a lakosságot helyben szokásos módon történő közzététellel.
Döntöttek a SZAK helyiségének pszichológiai
tanácsadás céljából történő bérbeadásáról
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szabadkígyós Község Önkormányzata Bérleti szerződést köt Antal Margarita Zoé tanácsadó szakpszichológussal a Szociális Alapszolgáltatási
Központ helyiségének pszichológiai tanácsadás
céljából történő használatára. Továbbá felhatalmazták a Polgármestert a Bérleti szerződés
megkötésére és aláírására.
Folytatás a 4. oldalon.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
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Folytatás a 3. oldalról.

Elfogadták
a Szabadidő SC támogatásának elszámolását
A képviselő-testület a 2019. november 28-án tartott ülésén döntött a Szabadkígyósi Szabadidő
Sport Club támogatásáról 250.000,- Ft-os összegben vissza nem térítési kötelezettséggel és előfinanszírozással. A benyújtott elszámolás megfelel
a támogatási szerződésben foglaltaknak, a benyújtott számla másolatokban szereplő kiadások
a szervezet feladatainak megvalósítására kerültek felhasználásra, tevékenységének megfelelő
tartalmúak. A képviselő-testület a Szabadkígyósi
Szabadidő Sport Club pályázati elszámolását jóváhagyta, a pályázatot lezártnak tekinti.
Elfogadták a Polgárőr Egyesület
támogatásának elszámolását
A képviselő-testület a 2019. február 28-án
tartott ülésén döntött a Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület támogatásáról 400.000,- Ft-os

összegben vissza nem térítési kötelezettséggel és előfinanszírozással. A benyújtott elszámolás megfelel a támogatási szerződésben
foglaltaknak, a benyújtott számla másolatokban szereplő kiadások a szervezet feladatainak
megvalósítására kerültek felhasználásra, tevékenységének megfelelő tartalmúak. A képviselő-testület a Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület
pályázati elszámolását jóváhagyta, a pályázatot
lezártnak tekinti.
Megalkották
az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendeletet
A képviselő-testület megalkotta a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, mely
felhatalmazza Szabadkígyós Község Polgármesterét, hogy az Önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és
kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadási előirányzatokon belül időarányosan, folytatólagosan teljesítse.

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Szabadkígyós hulladékszállítás
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. (Polgármesteri Hivatal épületében)
Ügyfélfogadási idő: 2020. február 3., március 2. Hétfő, 10:45-12:45h
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: +36/66/447-150 • E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
(hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
2020. évi I. negyedéves hulladékgyűjtési naptár
2020

kommunális hulladék

4. hét
5. hét
6. hét
7. hét
8. hét
9. hét
10. hét
11. hét
12. hét
13. hét
14. hét

január 20./január 22.
január 27./január 29.
február 03./február 05.
február 10./február 12.
február 17./február 19.
február 24./február 26.
március 02./március 04.
március 09./március 11.
március 16./március 18.
március 23./március 25.
március 30./április 01.

zöld hulladék
szállítás

szelektív /minden hó
második péntekén/

január 24. fenyőfa

február 14.
február 20.

március 13.
március 19.

