
Tájékoztató némely szociális ellátás alakulásáról 2016. január 01-től 
 

2016. január 1-je óta a kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 

látja el az alábbi feladatokat Öttevény településen: 

 

 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

 Étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás hozzájárul a gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a gyermek 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs 

hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez, a veszélyeztetettség kialakulásának 

megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családjából történő 

kiemelésének megelőzéséhez. Ezeket a feladatokat az Intézmény családsegítői személyes 

segítő kapcsolat keretében, tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más 

személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.  

A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. 

A településen dolgozó családsegítő neve, elérhetősége: Giczi Klaudia (70/379-1145) 

Ügyfélfogadási ideje: Hétfő: 9.00-11.00 

Kedd 13.00-15.00 

Csütörtök: 9.00-11.00 

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal, Öttevény, Fő u. 100. 

   I. emelet  

 

 

Étkeztetés 

 

Étkeztetést azok a szociálisan rászoruló személyek kérelmezhetik, akik időskoruk, egészségi 

állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiártiai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 

hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére a napi egyszeri meleg ételt 

tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

A napi egyszeri meleg ebédet az Ördögkonyha dolgozói főzik a helyi óvoda konyháján. 

Az étkeztetés igényelhető kiszállítással, vagy elvitellel. 

A szolgáltatásért fizetendő intézményi térítési díj 525 Ft/adag, kiszállítás esetén + 50 Ft/alkalom 

kiszállítási díj is fizetendő. A személyi térítési díjra vonatkozó szabályokat Öttevény község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I. 7.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 

Részletes tájékoztatás kérhető a 96/280-648-es vagy a 70/9780474-es telefonszámon Göncz 

Marietta szolgálatvezetőnél. 

 

Házi segítségnyújtás 

 

Házi segítségnyújtás keretében az életkora vagy egészségi állapota miatt rászorult személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést és/vagy személyi gondozást nyújt az 

Intézmény. 

Szociális segítés keretében biztosítjuk: 



 a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést (pl: mosás, vasalás, 

takarítás) 

 a háztartási tevékenységben való közreműködést (pl: bevásárlás, mosogatás, tüzelő 

behordása) 

 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 

 szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

Személyi gondozás keretében biztosítjuk: 

 az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását (pl: 

információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, mentális támogatás), 

 a gondozási és ápolási feladatok elvégzését (pl: tisztálkodás, öltöztetés, étkeztetés, 

sebkezelés, gyógyszerkiváltás- adagolás) 

 továbbá a szociális segítés keretében ellátandó feladatokat. 

Ezen feladatokat a Központ szakképzett gondozónőkkel látja el. 

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A 

szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az igénylő gondozási 

szükségletének vizsgálatát. Az intézményvezető a gondozási szükségletet a hatályos 

jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási 

szükségletet mértékét, valamint azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy 

személyi gondozás indokolt. 

A szolgáltatásért fizetendő intézményi térítési díj összege 350 Ft/óra. A személyi térítési díjra 

vonatkozó szabályokat Öttevény község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I. 7.) 

önkormányzati rendelete tartalmazza. 

Részletes tájékoztatás kérhető a 96/280-648-es vagy a 70/9780474-es telefonszámon Göncz 

Marietta szolgálatvezetőnél. 
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