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Dunaszerdahely Város 2018/5. sz. (2018.02.20.) általános érvényű rendelete, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/4. sz. (2014. 

április 8.) általános érvényű rendelete a terepen végzett szociális 

szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltatások 

költségtérítéséről 

 

 

 

  

  

    

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 2018/5. sz. (2018.02.20.) általános érvényű rendelete, amellyel 

módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/4. sz. (2014. április 8.) általános 

érvényű rendelete a terepen végzett szociális szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, 

és a szolgáltatások költségtérítéséről 

 

I. 

Dunaszerdahely Város 2014/4. sz. (2014. április 8.) általános érvényű rendelete a terepen 

végzett szociális szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltatások 

költségtérítéséről a következőképpen módosul és egészül ki: 

 

1. A V. cikk (2) bekezdés b) pontja a következőképpen módosul: 

„b) a gyermekes családoknak nyújtott szociális szolgáltatások, melyek a következők: 

1. a gyermekről való személyes gondoskodás segítése, 

2. a gyermekről való személyes gondoskodás segítése a családi és munkahelyi élet 

összehangolásának támogatása céljából” 

 

2. A IV. cikk a címmel együtt a következőképpen módosul: 

 

„IV. 

A személyes gyermekgondozás segítése 

 

1. A város a személyes gyermekgondozás segítése keretében segítséget nyújt a szokásos 

gyermekápolási tevékenységekben, az iskolai oktatásra való felkészítésben, nevelésben,  ha a 

gyermek szülője vagy a természetes személy, akinek gondozására bírósági döntéssel rábízták a 

gyermeket, önmaga vagy családja segítségével nem tudja a személyes gondoskodást nyújtani a 

gyermeknek vagy kiskorú személynek, elsősorban a gyermek szülőjének vagy a természetes 

személynek, akinek gondozására bírósági döntéssel rábízták a gyermeket a betegsége, balesete 

vagy gyógyfürdői kezelése, illetve az egyik szülő halála, az anya vagy azon nő szülése, akinek 

gondoskodásra bízták bírósági döntéssel a gyermeket, három gyermek egyidejű születése, vagy 

két gyermek vagy több gyermek születése két éven belül, mégpedig a legfiatalabb gyermek 

harmadik életévének betöltéséig, okokból kifolyólag és semmilyen más ok nem áll fenn, mely 

miatt a gyermek érdekében a  külön jogszabály szerint kellene eljárni. 

 

2. A személyes gyermekgondozás segítését a gyermek szülőjének vagy más természetes 

személynek, akinek a gyermek személyes gondozásában van a terepen nyújtott szociális 

támogatásról szóló szerződés megkötése iránti írásbeli kérelmére nyújtandó.“ 

 

3. Az eddigi IV. cikk után új IVa. cikk kerül, amely a következőképpen hangzik: 

 

„IVa. 

A családi élet és a munkahelyi élet összehangolását segítő szociális szolgáltatás 



1. A város a családi életet és munkahelyi életet összehangoló szolgáltatás keretében segítséget 

nyújt a szokásos gyermekápolási tevékenységekben, az iskolai oktatásra való felkészítésben, 

nevelésben a szülőnek vagy a természetes személynek, akinek bírósági döntéssel a gondjaira 

bízták a gyermeket, abban az időben amikor a munkapiacra való visszatérésre készül vagy a 

munkapiaci belépéssel vagy visszatéréssel kapcsolatos tevékenységeket végez, a kiskorú 

gyermekről való gondoskodással, amikor középiskolában vagy felsőoktatási intézményben a 

jövendő hivatására készül vagy jövedelemszerző tevékenységet végez a gyermekről való 

gondoskodással hároméves korig vagy hatéves korig, ha a gyermek kedvezőtlen egészségi 

állapotú. 

 

2. Családi élet és munkahelyi élet összehangolását segítő szolgáltatás, ha három éven aluli 

gyermekről, vagy hat éven aluli, kedvezőtlen egészségi állapotú gyermekről van szó, 

közvetlenül a gyermek harmadik vagy a hatodik életévének betöltését követő augusztus 31-ig 

nyújtandó, ha kedvezőtlen egészségi állapotú gyermek, egy személy által legfeljebb három 

gyermeknek nyújtandó; ez alól kivétel képeznek a testvérek. 

 

3. Családi élet és munkahelyi élet összehangolását segítő szolgáltatása gyermek szülőjének 

vagy más természetes személynek, akinek a gyermek személyes gondozásában van a terepen 

nyújtott szociális támogatásról szóló szerződés megkötése iránti írásbeli kérelmére nyújtandó. 

 

3. A VI. cikk (1) bekezdésében a „személyi igazolvány száma” kifejezés megszüntetésre kerül. 

 

4. A VII. cikk (6) 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.” 

 

5. A VII. cikk (8) bekezdés megszüntetésre kerül és helyére az eddigi (9) bekezdés kerül. 

 

6. A VIII. cikk címében a „gondozói szolgálat” kifejezés helyére a „terepen nyújtott szociális 

szolgálat” kifejezés kerül. 

 

7. A VIII.cikk (3) bekezdésében megszüntetésre kerül a „(72.§-73.§). 

 

8. . A VIII. cikk a (4) bekezdés után új (5) bekezdés kerül: 

„A gyermekes családoknak nyújtott szociális szolgáltatások térítési díja órák szerint került 

meghatározásra 0,60 euró/óra személyenként.” 

 

II.  

 

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

hatályba.  

 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2018.02.20. 



 

JUDr. Hájos Zoltán  

     polgármester 

  

 


