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Dunaszerdahely Város 2016/1 sz. (2016. február 16.) általános érvényű 

rendelete, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2010/2. sz. 

(2010.02.23.) általános érvényű rendelete a Dunaszerdahely Város által 

alapított Szociális központban nyújtott szociális szolgáltatások 

terjedelméről és feltételeiről és a szolgáltatások költségtérítéséről, és 

későbbi módosításai 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2016.02.16-ai testületi ülésén hozta. 

Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal 

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2016.02.2-án lett közzé téve. 

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes 

honlapján 2016.02.17. lett közzé téve. 

Ezen általános érvényű rendelet 2016.04.1. lépett hatályba. 

 

 

 



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

bekezdése és későbbi módosításaik alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

 

Dunaszerdahely Város 2016/1 sz. (2016. február 16.) általános érvényű rendelete, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2010/2. sz. (2010.02.23.) általános 

érvényű rendelete a Dunaszerdahely Város által alapított Szociális központban nyújtott 

szociális szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről és a szolgáltatások 

költségtérítéséről, és későbbi módosításai 

 

I. 

 

Dunaszerdahely Város 2010/2. sz. (2010.02.23.) általános érvényű rendelete a 

Dunaszerdahely Város által alapított Szociális központban nyújtott szociális szolgáltatások 

terjedelméről és feltételeiről és a szolgáltatások költségtérítéséről és későbbi módosításai 

(Dunaszerdahely Város 2011/14. és 2013/5. sz. általános érvényű rendeletei) értelmében 

a következőképpen módosul és egészül ki: 

 

1. A VI. cikk (6) bekezdése így szól: 

„ A gyermekek bölcsődei ellátása térítésköteles. A gyermek bölcsődébe való felvételének 

feltétele legfőképp a gyermek törvényes képviselőjének keresőtevékenysége, mely jogigényül 

szolgál a munkaviszonyból, vállalkozásból és más önálló keresőtevékenységból származó 

adózott jövedelemre és a gyermek törvényes képviselőjének jogigénye van a 

gyermekgondozási segélyre. Kivételes esetekben, ha a bölcsődékben van szabad férőhely, 

akkor nem szükséges ez előző mondatban meghatározott feltételek teljesítése. A gyermek 

törvényes képviselője köteles az étkeztetésen kívül (III. cikk, 3. bek., a) pont) részlegesen 

hozzájárulni a gyermek bölcsődei ellátásának költségeihez, 250 euróval havonta egy 

gyermekre. 

 

2. A VI. cikk új (8) és (9) bekezdéssel bővül, melyek a következők: 

„8. A gyermek bölcsődei ott tartózkodásáért fizetendő illetéket nem kell megfizetni azokon 

a napokon, amikor a gyermek nem látogatta a bölcsődét 

a) a bölcsőde működésének megszakítása, 

b) vagy orvos által igazolt, 10 egymást követő munkanapon túl tartó betegség okán. 

 

9. Azokban a hónapokban, amelyekben fennálltak a (8). bekezdésben említett esetek, 

a gyermek 1 napi ellátásának összege 11,90 Euró.“  

 

II. 

 

Ezen általános érvényű rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.  

 

Kelt, Dunaszerdahely 2016.02.17. 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

                 polgármester 

 


