
 

Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (1) 

bekezdése, a szociális szolgáltatásokról szóló 2008. évi 448. törvény és a vállalkozásokról 

szóló 1991. évi 455. törvény és későbbi módosításaik alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

Dunaszerdahely Város 2016/21. sz. (2016. december 6.) általános érvényű rendelete az 

Éjjeli menedékhelyen nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások 

költségtérítésének módjáról  és mértékéről 

 

         

1.Cikk 

 

 

Jelen rendelet, összhangban a szociális szolgáltatásokról szóló 2008. évi 448. törvény és 

a vállalkozásokról szóló 1991. évi 455. törvény és későbbi módosításaikkal, rendezi az Éjjeli 

menedékhelyen nyújtott szociális szolgáltatásokat és a szolgáltatások térítésének módját és 

mértékét. 

 

2. Cikk 

 

 

1. Dunaszerdahely Város a válsághelyzetben történő beavatkozás (szociális 

szolgáltatásokról szóló törvény 12.§ (1) bek. a) pont 2. és 4. szakasz) keretén belül 

szociális szolgáltatásokat nyújt az Éjjeli menedékhelyen, amely a Szlovák Köztársaság 

Vasútjának, (székhely Klemensova 8, Pozsony) tulajdonában lévő a Vasút utca 4028, 

Dunaszerdahely címen található épületben található. 

 

2. Az Éjjeli menedékhely épületének üzemeltetője a Municipal Real Estate 

Dunaszerdahely, Kft. ,Erzsébet tér 1203, Dunaszerdahely. 

 

 

3. A szociális szolgáltatások nyújtását az Éjjeléi menedékhelyen a Dunaszerdahelyi 

Városi Hivatal szociális alosztálya irányítja és felügyeli. 

 

4. 1. Az Éjjeli menedékhelyen, a szociális szolgáltatásokról szóló tövény 2. § 2. bek. a) 

pontja szerint kedvezőtlen szociális helyzetben lévő természetes személynek, akinek 

nincs szálláshelye vagy korábbi lakóhelyét nem használhatja, 

  

a) biztosítják  

1. az elszállásolást fedél alatt az éjszaka eltöltése idejére,  

2. a szociális tanácsadást,  

3. a feltétlenül szükséges ruházatot és lábbelit,  

 

b) feltételt teremtenek  

1. ételkészítésre, ételkiadásra vagy élelmiszer kiadására,  

2. az alapvető személyi higiénés tevékenységekre. 



 

2. Kisgyermekes családok nem vehetik igénybe az Éjjeli menedékhelyen nyújtott 

szociális szolgáltatásokat. 

 

 

3.Cikk 

Éjjeli menedékhelyem nyújtott szociális szolgáltatások feltételei 

  

1. Az Éjjeli menedékhelyen történő elszállásolás az 1. sz. mellékletben megtalálható 

Éjjeli menedékhelyen történő elszállásolás iránti kérelem benyújtása és a 2. sz. 

mellékletben megtalálható Az éjszaka eltöltésének idejére vonatkozó fedél biztosítása 

iránti megállapodás megkötése alapján történik. 

2. A szolgáltatás igénybevevője köteles az intézménybe való belépésekor megismerkedni 

az adott üzemeltetési- és házi renddel. 

 

 

4.Cikk 

Éjjeli menedékhelyen nyújtott szociális szolgáltatások költségtérítésének módjáról és 

mértékéről 

 

1. A szolgáltatás igénybevevője köteles részlegesen téríteni a szolgáltatásnyújtással 

kapcsolatos költségeket a szolgáltató által meghatározott összegben a 

következőképpen: 

a) Elszállásolási költségek: 

 0,50 euró/éjszaka az anyagi szükséghelyzetben lévő, Dunaszerdahely 

állandó lakhellyel rendelkező polgár részére 

 1,00 euró/ éjszaka Dunaszerdahely állandó lakhellyel rendelkező polgár 

részére, aki nincs anyagi szükséghelyzetben 

b) az alapvető személyi higiénés tevékenységek elvégzése költségeinek térítése 

0,10 euró/használat 

 

2. A szociális szolgáltatás igénybevevője a szolgáltatásokért készpénzzel fizet. 

 

3. Az Éjjeli menedékhelyen ingyenes szociális tanácsadás és a lehetőségekhez mérten a 

feltétlenül szükséges ruházat és lábbeli is igyenesen igénybe vehető. 

 

 

5. Cikk 

Záró rendelkezések 

 

Jelen általános érvényű rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 

Kelt, Dunaszerdahely, 2016.12.12. 

JUDr. Hájos Zoltán 

    polgármester 


