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Dunaszerdahely Város 2018/6. sz. (2018.02.20.) általános  érvényű rendelete, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/6. sz. (2014. 

április 8. ) általános érvényű rendelete az Idősek otthonában nyújtott 

szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások költségtérítésének módjáról és 

mértékéről 

 

 

 

 

  

  

    

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2018.02.20-i testületi ülésén hozta. Az 

általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal 

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2017.02.05-én lett közzé téve.  

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes honlapján 

2018.02.28-án lett közzé téve.  

Ezen általános érvényű rendelet 2018.03.15-én lépett hatályba. 

 

  



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 2018/6. sz. (2018.02.20.) általános  érvényű rendelete, amellyel 

módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/6. sz. (2014. április 8. ) általános 

érvényű rendelete az Idősek otthonában nyújtott szociális szolgáltatásokról és a 

szolgáltatások költségtérítésének módjáról és mértékéről 

 

 

I. 

Dunaszerdahely Város 2014/6. sz. (2014. április 8. ) általános érvényű rendelete az Idősek 

otthonában nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások költségtérítésének módjáról 

és mértékéről a következőképpen módosul és egészül ki: 

 

1. A IV. cikk (4) bekezdés h), i), k) és l) pontja a következőképpen hangzik: 

„h) a szociális szolgáltatás térítési díjának összegét, annak meghatározását és befizetési módját, 

i) a szociális szolgáltatás térítési díjának 73.§ (1) és (10) bekezdés szerinti összegét, annak 

meghatározását, visszatérítés feltételeit, az elszámolásának feltételeit és határidejét 

k) a szociális szolgáltatás térítési díja emelésének feltételeit, meghatározását és befizetését” 

 

2. A IV. cikk (4) bekezdés következő l) ponttal egészül ki: 

„l) a szociális szolgáltatás be nem fizetett összegének megtérítését a 73. § (14) bekezdése 

értelmében” 

 

3. A IV. cikk (8) bekezdés következő d) ponttal egészül ki: 

„d) a szociális szolgáltatás címzettje jelentős indok hiányában, nem veszi igénybe a szociális 

szolgáltatást egymást követő 6 hónapon keresztül, jelentős indoknak számít főként az 

egészségügyi intézményben való tartózkodás.” 

 

4. A XII. cikk a (8) bekezdés után új (9) bekezdés kerül: 

„a szociális szolgáltatás címzettje köteles a szociális szolgáltatás térítési díját annak 

érvényességi idején belül befizetni, jövedelme és vagyona alapján a külön törvényben 

meghatározottak szerint.”  

II. 

 

Ez a rendelet a Városi Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. napon lép 

hatályba.  

 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2018.02.20. 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

     polgármester  

 


