
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ  

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.  

Tel.: 42/520-118, 42/520-002  

E-mail: szeszk@gmail.com  

 
Tájékoztatás  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2021. március 13. napjával a következő eljárásrendben segíti a 

szociális alapszolgáltatások, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtok munkáját: Eljárásrend 

a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális 

alapszolgáltatásokban, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményekben.  
  

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 

Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ Tiszavasvári 

Hősök út 38. szám alatt az ügyfélfogadás zavartalan rendben zajlik. Kérnénk a lakosságot és az ügyfeleket, 

hogy csak halaszthatatlan okból jelenjenek meg a szolgálatnál és lehetőség szerint egyeztessenek 

időpontot telefonon, vagy elektronikus üzenetben tegyék fel kérdéseiket.  

Elérhetőség: 

42/520-118 

Készenléti ügyelet: +36-30-465-64-33 

csaladgyermekjoletikozpont@gmail.com 

tiszavasvarigyjsz@gmail.com 

Facebook-on az alábbi lehetőségeken érhetnek el:  

 Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás  

 Tiszavasvári Segítők (Csoport) 

 Szociális Segítők Tiszavasvári  

 Kornisné Központ Tiszavasvári  

 Elza Kornisné Liptay  

 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8.00.-12.00 

Kedd:8.00.-12.00 

Szerda:8.00-12.00 

            13.00-16.00 

Csütörtök:8.00-12.00 

Péntek: Nincs ügyfélfogadás 

Kapcsolattartás: a járványügyi szabályok betartása mellett a megszokott rendben működik. Igénybevétele: 

kizárólag bírósági végzéssel és megállapodással rendelkező ügyfelek részére. 

Jogi tanácsadás: a veszélyhelyzetre való tekintettel,a jogi tanácsadásra csak telefonon és emailben kerülhet 

sor.  

Dr. Varga Ákos ügyvéd elérhetőségei: +36703197788, drvarga.mateszalka@gmail.com  

 

Mediáció: felfüggesztésre kerül a vészhelyzetre való tekintettel.  

Az intézménybe való belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. A személyes szolgáltatás 

nyújtás időtartalma alatt az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező. A váróban egyszerre egy ügyfél 

tartózkodhat, és a várakozó ügyfelek között is a 1,5 méteres távolság megtartása kötelező. Megértésüket 

köszönjük. 

Bármilyen jellegű kérdésük van a fent megjelölt telefonszámon hétfőtől-csütörtökig:8.00-16.00-ig és 

pénteken 8.00-13.30-ig keressenek minket bizalommal. Munkaidőn kívül és hétvégén pedig a készenléti 

telefonszámon szívesen állunk rendelkezésre kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk!  

Megértésüket köszönjük.  

Vigyázzanak magukra!  

      Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás munkatársai 

 

 

Makkai Jánosné  

intézményvezető s.k. 
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