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SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
TÁJÉKOZTATÁSA
NOVEMBER 12. SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA
A szociális munkás egy segítő szakma vagy hivatás.
Segít azoknak az embereknek, akik felkeresik őket,
vagy akiket a társadalom – önmaga érdekében – arra
kötelez, hogy igénybe vegyék a szociális munkások
szolgáltatásait.
A család és gyermekjóléti feladatunk igén sokrétű:
• megnem született gyermek védelme (titkolt terhesség, tinédzseranya)
• rosszul működő családok helyreállításában segítségnyújtás (deviáns viselkedések, válás, iskolai
problémák)
• védelemre szoruló gyermekek, gyermekkori sérelmek (elhanyagolás, válás)
• védelemre szoruló felnőttek (bántalmazás)
• hátrányosan megkülönböztetettek és kirekesztettek, (eladósodottság, lakhatási probléma)
• munkanélküli emberek (támogatás, önéletrajz, álláskeresés)
• betegség okozta egyéni vagy családi küzdelmek
A szociális munkás tanácsadó, jogász, pszichológus is
egyben, aki igyekszik a krízist elhárítani élelemhez, jövedelemhez, lakhatáshoz, esetleg használati tárgyakhoz
juttatni, akinek szükséges, segít azoknak az embereknek,
akik erre a fennálló körülményekre saját erejükből nem
képesek, segít abban is, hogy gondoskodáshoz, fejlődéshez és jogokhoz jussanak. Ugyanakkor őt nem kedvelik,
nem látják szívesen, mert senki nem akar szembesülni a
saját hibáival, rossz döntéseivel. Azt gondolják, hogy nem
segítő szándékkal jött, hanem beavatkoznak életükbe.
Gondozóink is a márciusban kialakult világjárvány
idején végig a frontvonalban voltak, úgy, hogy ők is
otthon hagyták a gyermekeiket (online oktatás). Átszervezve a napi rutinos feladataikat, az időkorlátot
betartva, a sorban állásokkal elvégezték a bevásárlásokat, majd felkeresték a gondozottjaikat. Nem hagyhatták magukra ellátottaikat! Megnyugtatták őket,
hogy ne féljenek, felkészítették őket az óvintézkedésekre, telefonon referáltak a házi orvossal, a felhőből
kérték a gyógyszert és álltak sorban a patikában. Tartották a kapcsolatot telefonon a családdal. Délután pedig a munkából hazaérve, váltak újra anyává, pedagógussá, feleséggé, szakáccsá, takarítónővé.

Egész évben, kánikulában- esőben – szélben - hóban mindig kijárnak, úton vannak, hisz ők azok akit
mindig, mindennap várnak az idősek és akik szeretete, hálája adja azt a kis erőt, amiért még mindig
talpon vannak.
A Szabadkígyóson működő Szociális Alapszolgáltatási Központ szociális dolgozói: gondozók, segítők,
családgondozók, lelkiismeretesen végzik munkájukat,
és válságok, szükséghelyzetek idején is próbálják a lehető legjobb megoldást megtalálni közösen a családdal a családért, egyénért.
Köszönöm munkatársaimnak elhivatottságukat, hisz
egyre kevesebb a szociális munkás, egyre kevesebb a
megbecsülésük.
Ők azok, akik nemcsak fizikailag, de lelkileg is
együtt éreznek gondozottaikkal, a kialakult egyedi /
családi probléma, megviseli őket, hisz a kliense is ember, nem egy autó, amit eladunk, ha baja van. Honfitárs, aki érző lélek, akit nem lehet csak úgy a hátunk
mögött, magukra hagyni gondjukkal, ha segítségre
szorul és segítséget vár tőlünk.
Az alábbi idézettel tudom elismerni munkájukat a
szociális munka napja alkalmából november 12-én, és
kívánok nekik sok erőt, egészséget, hogy az újabb járványhullámot együtt átvészeljük.
"A kihívások teszik érdekessé a mindennapjainkat.
Ezek adják meg az életünk értelmét."
/Joshua J. Marine/
Ezúttal, kérem a tisztelt lakosságot, hogy a kialakult
jelenlegi járványügyi helyzetben, óvintézkedések betartása mellett telefonon keresse intézményünket, halaszthatatlan ügyben személyesen a megfelelő óvintézkedések betartásával!
Tisztelt Lakosok!
SEGITSÉGNYÚJTÁS
A koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzet jelenlegi állása okán, a járvány további terjedésének megakadályozása/lassítása érdekében javasoljuk, hogy vegyék igénybe a segítségnyújtást. A 60 év
Folytatás a 2. oldalon.

ÁLLAGMEGÓVÁS
Az elmúlt napokban tapasztalhatták, hogy az Önkormányzat a közutak szélén levő földet próbálta lenyesni.
Ez azért szükséges, mert azt tapasztaljuk, hogy több helyen is megáll a víz az úton, ami a téli időszakban állagromláshoz vezethet! Sajnos több helyen azonban nem
megoldható a gépi letakarítás, mert az út állapota nem
tette lehetővé. Ezért megkérjük Önöket, hogy saját házuk előtt az úttesttől egy kis elvezető árkot létesítenek,
hogy a csapadék le tudjon folyni, amivel megelőzhetjük
az út további kátyuskodását, romlását!
Köszönjük!
Süliné Forró Zsuzsanna
SZAK intézményvezető

Folytatás az 1. oldalról.

feletti lakosainknak, és azon fogyatékos személyeknek, akik a veszélyhelyzet időszakában támogatásra
szorulnak és nincs az ő gondozására képes személy,
családtag, aki segíteni tud számára, mi tudunk segíteni bevásárlásban, postai ügyintézésben, illetve
gyógyszer kiváltásában!
Elérhetőségeink: Szociális Alapszolgáltatási Központot (telefon: 06-66/247-580; 06-70/ 977 6887,
06-70/4595-362, vagy email-en: szak@oroscom.hu) a
nevük és lakcímük megadásával illetve az IKSZT telefonszámán: 06/70 387 0960 telefonszámon.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:
Szász Lázár, született: 2020. szeptember 18. napján,
édesanyja: Dr. Szász Matilda, édesapja: Szász Zsolt
Gajda Boglárka, született: 2020. szeptember 25. napján,
édesanyja: Maglóczki Renáta, édesapja: Gajda Zsolt
Kun Marcell, született: 2020. október 25. napján,
édesanyja: Kunné Bakó Emese Tímea, édesapja: Kun Norbert

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi október havi döntéseiről
Döntöttek az inkubátorház fejlesztésével kapcsolatban
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Meglévő inkubátorház bővítése, korszerűsítése pályázat keretében indított
„Szabadkígyósi inkubátorház fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok tekintetében a Csorvási Építőmester Bt által benyújtott ajánlat, valamint a Békés "kas" Épületszigetelő és Szakipari Kft által benyújtott ajánlat érvényes. A képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja és az érvényes beérkezett, ajánlatokból a közbeszerzési
bíráló bizottság értékelését figyelembe véve az eljárás nyertesét az alábbiak szerint határozza meg: Csorvási Építőmester Bt.
A nyertes Ajánlattevővel megkötendő feltételes vállalkozási szerződésben a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő, a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki - a közbeszerzési ajánlattételi Felhívás V.2.pont
I. alpontja szerint - a szerződéskötéshez rendelkezésre álló anyagi fedezet és a legjobb ár-értékű ajánlat közötti különbözet Ajánlatkérő részéről történő biztosítását (többletforrás kérelem vagy változás bejelentés, költségátcsoportosítás
tárgyban). A feltételes vállalkozási szerződés tehát abban az esetben lép csak hatályba, amennyiben a rendelkezésre álló
anyagi fedezet és a legjobb ár-érték arányú ajánlatban foglalt ajánlati ár közötti különbözet az Önkormányzat részéről
biztosított.
Folytatás a 3. oldalon.
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Folytatás az 2. oldalról.

Földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződéssel kapcsolatban döntöttek
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szabadkígyós, külterület 024 és a 012/26. és 021/8. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában legfeljebb egy évre földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződést kíván kötni a
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. szerint. Továbbá a képviselő-testülete felhatalmazza Balogh József polgármestert az 1. pontban meghatározott megbízási szerződés megkötésére, szerződés megkötése érdekében szükséges intézkedések megtételére A képviselő-testület vállalja a földhasználat ellentételezéseként a 2500 Ft/AK/év mértékű díj megfizetését.
Egyetértettek az általános iskola kötelező felvételi körzetével
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szabadkígyósi Általános Iskola Szabadkígyós település közigazgatási területére kiterjedő kötelező felvételi körzetével a 2021/2022. tanévre vonatkozóan.

A Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban
a koronavírus-járvány miatt 2020.11.23. napjától szünetel az ügyfélfogadás.
Kérjük az ügyfeleket, hogy telefonon, e-mailben vagy az ASP rendszerben intézzék ügyeiket. A Polgármesteri
Hivatal elérhetőségei megtalálhatók Szabadkígyós Község Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal/Kapcsolat menüpont alatt (https://szabadkigyos.hu/kapcsolat/). Felhívjuk figyelmüket, hogy az adó osztályon igényelhető csekkek a szabadkígyósi postán is megtalálhatók.
Személyes ügyintézést igénylő ügyek esetén kizárólag a 06-66/247-186 telefonszámon hivatali munkaidőben történő előzetes időpontegyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket az ügyintéző. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Polgármesteri Hivatalba történő belépéskor a szájmaszk és a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.
Amennyiben papír alapú kérelmet nyújtanak be, a kitöltött nyomtatványt és a benyújtás elbírálásához szükséges mellékleteket kérjük, helyezzék el a Polgármesteri Hivatal (5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.)
bejárata mellett található postaládába, valamint a kérelmen tüntessék fel telefonos elérhetőségüket is.
A Polgármesteri Hivatal telefonos ügyeleti rendje a következő:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8:00 – 16:00 óráig
Megértésüket köszönjük!

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás szociális célú
tüzelőanyaggal kapcsolatban
áll módunkban kérelmet befogadni. A határidőig beérkezett kérelmek kerülnek elbírálásra.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük Önöket, hogy a kérelem nyomtatványt és a benyújtás elbírálásához szükséges mellékleteket helyezzék el

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy háztartásonként szociális célú tüzelőanyag – BARNAKŐSZÉN
– iránti kérelmet nyújthatnak be a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban a rendelkezésre álló barnakőszén mennyiség erejéig, legkésőbb 2020. december
11. napjáig. A határidő lejáratát követően már nem

Folytatás a 4. oldalon.
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Folytatás a 3. oldalról.

a Polgármesteri Hivatal (5712 Szabadkígyós, Kossuth
tér 7.) bejárata mellett található postaládába, valamint
a kérelmen tüntessék fel telefonos elérhetőségüket is.
A szociális célú tüzelőanyag támogatásként megállapított mennyiségű tüzelőanyag átadása átvételi elismervény ellenében történik, a kérelem benyújtásához
jövedelemigazolás szükséges. A tüzelőanyag háztartásonként kizárólag egy alkalommal igényelhető.
– A tüzelőanyag biztosításával nyújtott szociális célú
tüzelőanyag támogatás megállapításakor előnyt élveznek azok a kérelmezők, akik
a) aktív korúak ellátására
b) időskorúak járadékára
c) lakásfenntartási támogatásra
d) gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

– Nem jogosult a szociális célú tüzelőanyag támogatásra az a kérelmező, akinek a háztartása egyáltalán nem fűthető az odaítélhető tüzelőanyaggal.
– Nem részesülhet szociális célú tüzelőanyag támogatásban az a személy:
a.) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 57.000-ft-ot, egyedül élő
esetén a 71.250-Ft-ot,
b.) olyan vagyontárggyal rendelkezik, amelynek értéke az 1.425.000 Ft-ot meghaladja, és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal
rendelkező lakhatási és megélhetési feltételeit.
– Ha a kérelmező – vagy a háztartásában élő személy
– bizonyítottan létfenntartását veszélyeztető helyzetben
van és ezt hitelt érdemlően igazolja, a „szociális célú tüzelőanyag támogatás” kérelem mellékleteként, akkor
egyedi elbírálással jövedelemhatártól függetlenül is jogosult lehet szociális célú tüzelőanyagra.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!
Az Általános Művelődési Központ a kialakult járványhelyzet miatt ezúton tisztelettel felajánlja Önöknek szabad kapacitását segítségnyújtás céljából. Mivel
a közművelődési és könyvtári szolgáltatást korlátozták,
munkatársaink a felszabadult idejükben így szeretnének a közösség javára lenni.
Várjuk azon 60 év feletti és fiatalabb, de tartósan
beteg személyek jelentkezését, akik nem szívesen
mozdulnának ki otthonukból, így szívesen igénybe

vennék segítségünket. Vállaljuk: a bevásárlást, a postai és gyógyszertári szolgáltatások segítését.
Kérjük, hogy hívjon minket telefonon (06/ 70 3870960). Előre egyeztetett időpontban felkeressük Önt
és megadjuk a szükséges segítséget. A segítségnyújtás
ingyenes.
Várjuk jelentkezésüket!
az IKSZT dolgozói

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük Ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett ügyeiket
elsődlegesen telefonon, elektronikus formában, vagy postai úton intézzék.
Központi Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. • Telefon: +36 66/447-150
– hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk kezelése (hulladékszállítás rendje, hulladékszállítás áthelyezése, hulladékszállítás elmaradása): szallitasi-informaciok@grnkft.hu
– lakossági ügyfeleink számára ( pld.: adásvétel bejelentése, szüneteltetési kérelmek, átírási kérelmek) és
egyéb, általános információk (pld. fizetési felszólításokkal kapcsolatos adategyeztetés, egyenleglekérdezés,
edényméret változtatás) kezelése: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
– közületi ügyfeleink részére (szerződésekkel, szerződéses feltételekkel, közületi számlákkal, egyenleglekérdezéssel, edényméret változtatással kapcsolatos kérdések, információk kezelése): uzletiugyfel@grnkft.hu
Megértésüket köszönjük!

