
 
HHaattóóssáággii   ééss  GGyyáámmüüggyyii   OOsszzttáállyy  

 
osztályvezet ő neve:  Somogyi Gabriella osztályvezet ő elérhe tősége:  levelezési cím, munkavégzési helye: 8640 Fonyód, Fő utca 19. 

telefonszám: 85/795-035 

telefax: 85/795-036 

 

e-mail: hivatal@fonyod.gov.hu 
 

SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐK, SZAKÜGYINTÉZŐK 
 

központi telefonszám: 85/795-036 
 

szociális 
ügyintéz ő, 

szakügyintéz ő 
neve 

szociális ügyintéz ő, szakügyintéz ő által 
intézett ügyek 

szociális ügyintéz őhöz, 
szakügyintéz őhöz tartozó 

települések 1 

szociális ügyintéz ő, szakügyintéz ő elérhet ősége 

levelezési 
cím/ügyintézés helye telefon fax e-mail 

Szőke Krisztina 
hatósági ügyintéz ő 

ápolási díj 

Látrány, Somogyvár 
8640 Fonyód,  

Fő utca 19. 85/795-045 85/795-036 hivatal@fonyod.gov.hu 

közgyógyellátás 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

időskorúak járadéka 

aktív korúak ellátása 

hadigondozottak ellátása 

Haszon Zsoltné 
szociális 

szakügyintéz ő 

ápolási díj 

 
Buzsák, Öreglak, Somogybabod 

8640 Fonyód,  
Fő utca 19. 85/795-030 85/795-036 hivatal@fonyod.gov.hu 

közgyógyellátás 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

időskorúak járadéka 

aktív korúak ellátása 

hadigondozottak ellátása 

Kackstädter Edit 
szociális ügyintéz ő 

ápolási díj 

Lengyeltóti, Pamuk, 
Somogyvámos, Visz 

8640 Fonyód,  
Fő utca 19. 85/795-033 85/795-036 hivatal@fonyod.gov.hu 

közgyógyellátás 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

időskorúak járadéka 

aktív korúak ellátása 

hadigondozottak ellátása 

                                                 
1 Ha a kérelmező lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a felsorolt településeken.  



Kiss Noémi 
szociális 

szakügyintéz ő 

ápolási díj 

Fonyód, Karád 8640 Fonyód,  
Fő utca 19. 85/795-027 85/795-036 hivatal@fonyod.gov.hu 

közgyógyellátás 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

időskorúak járadéka 

aktív korúak ellátása 

hadigondozottak ellátása 

dr. Semsey 
Hajnalka 
hatósági 

szakügyintéz ő 

ápolási díj 

Balatonboglár, Somogytúr, 
Szőlősgyörök 

8640 Fonyód,  
Fő utca 19. 85/795-013 85/795-036 hivatal@fonyod.gov.hu 

közgyógyellátás 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

időskorúak járadéka 

aktív korúak ellátása 

hadigondozottak ellátása 

Tüske Klaudia 
szociális 

szakügyintéz ő 

ápolási díj 

Balatonlelle, Gamás, 
Balatonfenyves, Gyugy, Hács, 

Kisberény, Ordacsehi 

8640 Fonyód,  
Fő utca 19. 85/795-028 85/795-036 hivatal@fonyod.gov.hu 

közgyógyellátás 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

időskorúak járadéka 

aktív korúak ellátása 

hadigondozottak ellátása 



 

GYÁMÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐK 
központi telefonszám:  

 
Balatonlelle: 85/795-075 (hétfő, szerda: 85/795-075) 
Fonyód: 85/795-041 
Lengyeltóti: 85/795-060 

gyámügyi 
szakügyintéz ő 

neve 

gyámügyi szakügyintéz ő által 
intézett ügyek 

gyámügyi szakügyintéz őhöz 
tartozó települések 2 

gyámügyi szak ügyintéz ő elérhet ősége 
levelezési cím/ügyintézés 

helye telefon fax e-mail 

Glück Éva 
gyámügyi 

szakügyintéz ő 
valamennyi gyámügyi ügy Balatonlelle, Gamás, Karád, Látrány, 

Somogybabod, Somogytúr, Visz 

 
8640 Fonyód,  
Ady E. u. 1. 

 
(hétfői és szerdai 
munkanapokon:  

8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 
2.) 

85/795-032 
 
 
(hétfő, szerda: 
85/795-075) 

85/795-036 
 
 

85/795-036 

hivatal@fonyod.gov.hu 

Fárbásné Ivanov 
Csilla 

gyámügyi 
szakügyintéz ő 

valamennyi gyámügyi ügy 
Buzsák, Pamuk, Somogyvámos, 

Somogyvár, Szőlősgyörök, Gyugy, 
Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak 

8640 Fonyód,  
Ady E. u. 1. 

hétfői, szerdai munkanapokon,  
páros naptári hetek pénteki 

napján: 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 

70/457 4118 
 
 

hétfő, szerda, 
páros naptári 
hét péntek: 

 
85/795-061 

85/795-036 hivatal@fonyod.gov.hu 

Kovácsné Varga 
Viktória 

gyámügyi 
szakügyintéz ő  

valamennyi gyámügyi ügy Balatonboglár, Fonyód 8640 Fonyód,  
Ady E. u. 1. 

85/795-041 85/795-036 hivatal@fonyod.gov.hu 

Nagyné Keller 
Izabella Anna 

gyámügyi 
szakügyintéz ő  

valamennyi gyámügyi ügy 
Buzsák, Pamuk, Somogyvámos, 

Somogyvár, Szőlősgyörök, Gyugy, 
Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak 

8640 Fonyód,  
Ady E. u. 1. 

 
hétfői, szerdai munkanapokon, 
páratlan naptári hetek pénteki 

napján: 

8693 Lengyeltóti,  
Zrínyi M. u. 2. 

85/795-059 
 

hétfő, szerda, 
páratlan 

naptári hét 
péntek: 

 
85/795-060 

85/795-036 hivatal@fonyod.gov.hu 

Szanyi Zsolt 
gyámügyi 

szakügyintéz ő  
valamennyi gyámügyi ügy 

a Fonyódi Járási Hivatal illetékességi 
területéhez tartozó valamennyi 

település 

8640 Fonyód,  
Ady E. u. 1. 85/795-012 85/795-036 hivatal@fonyod.gov.hu 

 
 
 

                                                 
2 Ha a jogszabály a Járási Hivatal általános illetékességét határozza meg a felsorolt településeken lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személyek tekintetében. 



HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐK, SZAKÜGYINTÉZŐK 
 
 

központi telefonszám: tel.: 85/795-036 

hatósági ügyintéz ő 
neve hatósági ügyintéz ő által intézett ügyek hatósági ügyintéz őhöz tartozó 

települések 3 

hatósági ügyintéz ő elérhet ősége 
levelezé si 

cím/ügyintézés helye telefon fax e-mail 

Hári Melinda 
titkársági 

szakügyintéz ő 

temetők fenntartása és üzemeltetése, 
temetkezési szolgáltatás engedélyezése 

a Fonyódi Járási Hivatal 
illetékességi területéhez tartozó 

valamennyi település 

8640 Fonyód,  
Fő u. 19. 85/795-039 85/795-036 hivatal@fonyod.gov.hu 

társasházkezelői nyilvántartásba vétel 
bejelentése 

a családi otthonteremtési kedvezmény, az adó-
visszatérítési támogatásra vonatkozó 

visszafizetési kötelezettség körében részletfizetés 
engedélyezése 

dr. Kardos Lívia 
szabálysértési 
szakügyintéz ő 

ivóvíz, szennyvíz közműrendszerhez való 

csatlakozással kapcsolatos kötelezési ügyek  

 
a Fonyódi Járási Hivatal 

illetékességi területéhez tartozó 
valamennyi település 

 

8640 Fonyód,  
Ady E. u. 1. 85/795-044 85/795-036 hivatal@fonyod.gov.hu 

távhő, villamos energia, földgáz fogyasztói helyre 
bejutás együttműködési, tűrési kötelezettség 

megállapítása 

engedély nélkül létesített vízi-közmű elbontásra 
kötelezés  

szennyvízelvezetési és ivóvíz-elvezetési 
szolgalom alapítása 

nádaratás, nádégetés 

levegőtisztaság-védelmi ügyek 

fegyveres biztonsági őrséggel, természetvédelmi 
szolgálattal összefüggő ügyek 

földkiadó bizottsággal, részarány 
földtulajdonosokkal összefüggő ügyek 

vetésterv kifüggesztés 

termőföld zárgondnok kijelölés 

állatvédelmi, állattartási ügyek, cirkuszi 
menazséria 

növény-védőszerrel kapcsolatos ügyek 

szabálysértési ügyek 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek 

dr. Semsey jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatok a Fonyódi Járási Hivatal 8640 Fonyód,  85/795-013 85/795-036 hivatal@fonyod.gov.hu 

                                                 
3 Ha a jogszabály a Járási Hivatal illetékességét határozza meg. Szabálysértési ügyekben, ha az elkövető lakóhelye vagy annak hiányában tartózkodási helye a felsorolt településen 
található, a szabálysértési ügyekre irányadó általános illetékességi szabályok alkalmazása esetén.  



Hajnalka  
hatósági 

szakügyintéz ő 

illetékességi területéhez tartozó 
valamennyi település 

Fő u. 19. 

Szőke Krisztina 
hatósági ügyintéz ő közoktatási ügyek 

a Fonyódi Járási Hivatal 
illetékességi területéhez tartozó 

valamennyi település 

8640 Fonyód,  
Fő u. 19. 85/795-045 85/795-036 hivatal@fonyod.gov.hu 

 


