
Dunaszerdahely városának 2009/2. számú általánosan kötelező érvényű rendelete 

 

 

Rendelet a gondozószolgálatról és hármas ikrek 

születésekor nyújtandó segítségről 

 

 

általánosan kötelező érvényű rendelet a terepen végzett szociális szolgáltatások 

nyújtásának mértékéről és feltételeiről, valamint e szociális szolgáltatások 

költségeinek  térítéséről. 

 

I.CIKKELY 

 

Általános rendelkezések 

 

Ez az általánosan kötelező érvényű városi rendelet /a továbbiakban csak ÁKÉR/ 

szabályozza: 

- a terepen végzett városi szociális szolgáltatások nyújtását és biztosítását, 

- a terepen nyújtott szociális szolgáltatások díjának nagyságát és a megtérítésének 

módját. 

 

II. CIKKELY 

 

A szociális terepszolgáltatások (SZTSZ) fajtái 

 

Dunaszerdahely városa a következő szociális terepszolgáltatásokat nyújtja: 

a) gondozószolgálat 

b) segítség sajátos gondoskodást igénylő gyerek esetében, továbbá a családi élet 

és a  munkahelyi élet összehangolásához nyújtott támogatás abban az esetben, 

ha legalább hármas ikrek születnek, vagy két év alatt legalább két vagy több 

gyerek születik egyidejűleg, mindaddig, amíg a legkisebbek nem töltik be a 

hároméves kort. 

 

III.CIKKELY 

 

Gondozószolgálat 

 

1. Gondozószolgálat olyan személynek biztosítható, akinek az állandó lakhelye 

Dunaszerdahelyen van, és eleget tesz az alábbi követelményeknek: 

a) aki más természetes személy segítségére szorul, a ráutaltságának mértéke 

a szociális szolgáltatásokra vonatkozó törvény 3. melléklete értelmében eléri 

legalább a II. fokozatot. 

b) segítségre szorul az önmaga ellátásával kapcsolatos műveletek végzésében, 

a háztartásával való törődéssel kapcsolatos teendők ellátásában és az alapvető 

szociális tevékenységek végzésében, mindez a szociális szolgáltatásokra 

vonatkozó törvény 4. melléklete értelmében. A gondozószolgálat biztosítása a 

természetes személy megszokott szociális környezetében történik. 

2.  Gondozószolgálat nem biztosítható olyan természetes személynek, aki: 

a) már részesül egészéves bentlakásos szociális szolgáltatásban, 



b) akit olyan természetes személy gondoz, aki sajátos előírás értelmében pénzügyi 

hozzájárulást kap a gondozáshoz, 

c) aki sajátos előírás értelmében pénzügyi hozzájárulást kap személyi 

asszisztenciához, 

d) akit ragályos betegség gyanúja és a betegség átvitelének veszélye miatt 

karanténba helyeztek. 

3.  A gondozószolgálatra való jogosultság megítélése az érintett polgár írásos kérvénye, 

az orvosi szakvélemény, a szociális szakvélemény, a gondozószolgálat biztosítására 

vonatkozó érvényes végzés és a szociális szolgáltatásra vonatkozó szerződés 

megkötésére vonatkozó kérelem alapján történik. 

4.  A gondozószolgálat által végzett műveletek mértékét a város  határozza meg. Ennek 

eldöntése az orvosi és a szociális szakvélemény alapján történik, figyelembe veszik 

továbbá az érintett személy gondozószolgálatra való rászorultságát megállapító 

jogerős döntést, a szociális szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést, amely 

tartalmazza a szolgáltatás órákban rögzített terjedelmét. Az önellátást szolgáló 

műveletek minimális mértéke nem lehet alacsonyabb, mint a városi véleményező 

orvos által megállapított ráutaltsági fokozatban megállapított mérték. 

5.  A gondozószolgálat biztosítása a város ráutaltságra vonatkozó szakvéleményező 

tevékenysége alapján történik. 

6.  A gondozószolgálatra való ráutaltsággal kapcsolatos eljárás a szociális törvény 48. -

51. paragrafusai értelmében történik. 

 

IV.CIKKELY 

 

Segítség a gyerekről való sajátos gondoskodás esetén, valamint a családi élet és a 

munkahelyi teendők összehangolására nyújtott támogatás 

 

1. A gyerekről való sajátos gondoskodás esetén nyújtott segítség, valamint a családi élet 

és a munkahelyi teendők összehangolására nyújtott támogatás elsősorban a gyerekről 

vagy a háztartásról való gondoskodással összefüggő szokásos műveletekre, így a 

személyi higiénével, az étkezéssel, az öltözködéssel és vetkőzéssel kapcsolatos 

teendőkhöz nyújtja a város a gyerek szüleinek vagy annak a személynek, akinek 

a gondjaira van bízva a gyerek jogerős bírósági végzés alapján. Abban az esetben van 

lehetőség erre a támogatásra, ha egyszerre legalább három gyerek születik, vagy két 

éven belül két vagy több gyerek születik egyidejűleg, addig, amíg a legkisebb 

gyerekek nem töltik be a hároméves kort. 

2. A segítség a gyerekről való sajátos gondoskodás esetén, valamint a családi élet és a 

munkahelyi teendők összehangolására  nyújtott támogatás a kiskorú gyermek 

szülőjének Írásos kérelme alapján nyújtható, vagy azon természetes személy írásos 

kérelme alapján, akinek a gondjaira bízták a sajátos gondoskodást igénylő gyereket. 

 

V. CIKKELY 

 

Döntés az „SZTSZ” szolgáltatás nyújtásáról 

 

1.  Az „SZTSZ” szolgáltatás nyújtásáról való döntés meghozatalakor azokat az 

egyedülálló rászorulókat részesítik előnyben, akiknek: 

a) nincsenek közeli hozzátartozóik, 

b) nincsenek Dunaszerdahelyen élő közeli hozzátartozóik. 



2.  A „SZTSZ” szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötéséről a polgármester 

dönt annak a munkabizottságnak az ajánlása alapján, amelyet a polgármester hoz létre 

az alábbi összetételben: 

a) a városi képviselőtestület mellett működő szociális és egészségügyi bizottság 

elnöke, 

b) a városi hivatal belügyi osztályának a vezetője 

c) a város szociális dolgozója. 

A munkabizottság tesz javaslatot a polgármesternek az „SZTSZ” nyújtására vonatkozó 

szerződés megkötésére, méghozzá a gondozószolgálatra való ráutaltságra vonatkozó 

döntés, illetve a családoknak nyújtandó rászorultsági feltételek ellenőrzése alapján. 

3.  A város – a városi hivatal a szociális szolgáltatásokra vonatkozó törvény 95. 

paragrafusa alapján nyilvántartást vezet az „SZTSZ” igénybe vevőiről. 

4.  Az „SZTSZ” együttes nagysága nem haladhatja az illető évben a költségvetésből e 

célra előirányzott források nagyságát. 

 

VI. CIKKELY 

 

Az „SZTSZ” szolgáltatás díjának megállapítási módja 

 

1. A város a szociális szolgáltatásokra vonatkozó törvény 74. paragrafusa értelmében 

állapítja meg a szolgáltatásért fizetendő térítés összegét és ezt rögzítik az SZTSZ 

szolgáltatásról a rászoruló és a város közötti megkötött szerződésben. 

A gondozószolgálattal kapcsolatos költségtérítésre és a sajátos gondoskodást igénylő 

gyerek esetében nyújtandó segítségre a szociális szolgáltatásokra vonatkozó törvény 

73. paragrafusának rendelkezései vonatkoznak. 

2. A természetes személy az „SZTSZ” után fizetendő térítést az illető hónapért köteles 

befizetni a következő naptári hónap 15. napjáig. 

3. Az összeg nagyságának kiszámításakor az „SZTSZ” ráutalt természetes személy 

bevételeit és vagyonát veszik alapul, valamint a vele egy háztartásban élő és közösen 

elbírált személyekét is. 

4. Az „SZTSZ” nyújtása abban az esetben térítésmentes, ha az érintett személy és a vele 

egy ház-tartásban élő jövedelme nem haladja meg a létminimum 1,3-szorosát vagy 

azzal egyenlő. 

5. Teljes egészében meg kell téríteni az „SZTSZ” díját annak a természetes személynek, 

amelynek, illetve a vele egy háztartásban élőknek az összjövedelme meghaladja a 

létminimum 1,3-szorosát. Ez esetben a díj vagy annak egy része a jövedelem és 

a vagyon alapján fizetendő oly módon, hogy a jövedelemből megmaradjon legalább 

a létminimum 1,3-szo-rosának megfelelő összeg. 

6. A város fokozatosan kéri a költségtérítést a szociális szolgáltatás elfogadójának 

szüleitől vagy gyermekeitől, ha a jövedelmük nem esik közös elbírálás alá az 

elfogadóéval, és az „SZTSZ” elfogadója nem köteles térítést fizetni ezért 

a szolgáltatásért vagy az erre vonatkozó szerződés alapján csak a díj egy részét fizeti. 

Abban az esetben, ha nem jön létre megállapodás,a térítési díjra a 2008/448. Tt. számú 

törvény rendelkezései vonatkoznak. 

7. Ha a ráutalt személynek nincs jövedelme, vagy az nem elegendő az „SZTSZ” díjának 

megtérítésére, a díjat, vagy annak egy részét fizetheti az a személy, akivel a város erről 

szerződést köt. 

8. Ha az előző bekezdések alapján a polgárnak nem keletkezik térítési kötelezettsége az 

„SZTSZ” szolgáltatást, vagy egy részét illetően, és nem keletkezik ilyen 



kötelezettsége sem a szülőknek, sem pedig a gyerekeknek és a polgár meghal, 

a gondozószolgálatért meg nem térített díj vagy annak egy része a  

város követelése lesz, amelyet az örökösödési eljárásban érvényesít. 

 

VII. CIKKELY 

 

Az „SZTSZ” térítési díja 

 

1. Az „SZTSZ” szolgáltatás után fizetendő összeget a város a természetes személy 

ráutaltságának mértéke alapján állapítja meg a 3. számú melléklet alapján. Figyelembe 

veszi továbbá azt, hogy a érintett személy milyen mértékben képes elvégezni az 

önellátással és az alapvető szociális aktivitásokkal kapcsolatos műveleteket, 

a háztartási teendőket a szociális szolgáltatásokra vonatkozó törvény 4. melléklete 

alapján,ami személyenként egy órára 0,2 euró. 

2. Az ebédhordás térítési díja 0,20 euró. 

3.  Az „SZTSZ” szolgáltatásért naptári hónaponként fizetendő díjat az elvégzett 

műveletek alapján állapítják meg, és 0,2 eurós összeg és a szociális terepmunkás 

munkaköri leírásában rögzített ledolgozott órák szorzataként számítják ki. 

4.  A szociális terepszolgáltatások tényleges költségei és a befizetett költségtérítési díj 

közötti különbözetet a város költségvetéséből vagy más forrásokból pótolják. 

 

VIII. CIKKELY 

 

Szociális terepmunkások 

 

1.  A városi hivatal nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik szociális 

munkásként felvételüket kérik „SZTSZ” szolgáltatással kapcsolatos munkavégzésre. 

2.   A szociális terepmunkásoknak teljes mértékben jogképeseknek kell lenniük, legkésőbb  

2001. 12. 31-ig pedig eleget kell tenniük a szóban forgó törvény 84. paragrafusa 9. 

pontjának a/ és b/ bekezdésébe foglalt feltételeknek. 

3.  A szociális terepmunkás személyéről a város dönt, akivel munkaszerződést köt a 

Munka Törvénykönyvével összhangban meghatározott időre, amely a „(SZTSZ)” 

végzésének időtartamára szól, de legfeljebb 12 hónapra. 

4.  A „(SZTSZ)” szociális szolgáltatás nyújtása munkanapokra korlátozódik, 7 órától 

15.30-ig, miközben a szociális terepmunkás munkakötelezettségének megfelelően 

rugalmas munkaidőben dolgozik, a meghatározott munkarend szerint a hatékonyabb 

munka végzés céljából. A munkaidő kezdetét és végét a szociális terepmunkás az 

ellátott személy szükségleteinek megfelelően a vele való megállapodás alapján 

egyezteti. 

 

IX. CIKKELY 

 

Átmeneti rendelkezések 

 

1.  Az a természetes személy, akinek „SZTSZ” típusú szociális szolgáltatást biztosít a 

város a 2008. 12. 31-ig hatályos törvény értelmében, e szolgáltatásra jogosult 

személynek tekintendő a 2009. január elsejétől hatályos törvény értelmében, miután 

jogerőre emelkedik  ráutaltságára vonatkozó határozat, legtovább azonban 2010. 12. 

31-ig, miközben az „SZTSZ” szolgáltatás térítési díja az átmeneti időszakban 0,20 

euró egy órára. 



2.  Azokra a kapcsolatokra, amelyeket nem szabályoz ez a rendelet, a szociális 

szolgáltatásokra vonatkozó 2008. 488. Tt. számú törvény megfelelő rendelkezései 

vonatkoznak 

 

X. CIKKELY 

 

Záró rendelkezések 

 

1.  Hatályát veszti Dunaszerdahely város 2003/6. és 2008/8. számú általánosan kötelező 

érvényű városi rendelete. 

2.  Ezt a rendeletet a városi képviselőtestület hagyta jóvá Dunaszerdahelyen 2009. 

február 24-én tartott ülésén. 

3.  Ez az általánosan kötelező érvényű rendelet 2009. április elsején lép hatályba. 

 

Kelt Dunaszerdahelyen 2009. február 24-én  

 

 

 

 

JUDr. Hulkó Gábor PhD. 

a város polgármesterének helyettese 

 


