DUNASZERDAHELY VÁROS

Dunaszerdahely Város 2019/26. sz. (2019. november 26.) általános érvényű
rendelete a Közösségi Központban nyújtott szociális szolgáltatásokról és a
szolgáltatások költségtérítésének módjáról és mértékéről

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2019.11.26-i testületi ülésén hozta.
Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal
hirdetőtábláján és internetes honlapján 2019.11.11-én lett közzé téve.
Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes honlapján
2019.12.04-én lett közzé téve.
Ezen általános érvényű rendelet 2019.12.19-én lép 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 2019/26. sz. (2019. november 26.) általános érvényű rendelete a
Közösségi Központban nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások
költségtérítésének módjáról és mértékéről

1.Cikk
Bevezető rendelkezések
Jelen rendelet határozza meg:
a) a Dunaszerdahelyen található Közösségi Központban (továbbiakban „közösségi
központ”) nyújtott szociális szolgáltatások biztosítását és annak részleteit,
b) és a nyújtott szolgáltatások térítésének módját és mértékét.
2. Cikk
Szociális szolgáltatások nyújtása és biztosítása
1. Dunaszerdahely Város a közösségi központban szociális szolgáltatásokat nyújt a
szociális szolgáltatásnyújtásra való ráutaltságról szóló végzés kiadása nélkül.
2. A közösségi központban szociális szolgáltatásokat igénybevevők a Dunaszerdahelyen
állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek, főként a marginalizált roma
közösséghez tartozó lakosok, kiemelten a gyermekek és fiatalkorúak.
3. A közösségi központban a következő szolgáltatások nyújtására kerül sor:
a) szociális tanácsadás, jogérvényesítésben és a törvény által védett jogok
érvényesítésében nyújtott segítség, segítség a tanítási órákra való
felkészülésben,
b) megelőző tevékenység,
c) képességfejlesztő tevékenységek biztosítása,
d) közösségi munka és a társadalmi életbe való bekapcsolódásba való támogatás.
4. Jelen cikk (3) bekezdésében felsorolt tevékenységek ambuláns vagy terepen végzett
munka formájában történik.
5. A kiskorú gyermekek részére szociális szolgáltatásnyújtás csak a törvényes képviselő
írásbeli belegyezése alapján történik.
6. A közösségi központ a szociális szolgáltatásokat igénybevevő személyekről
nyilvántartást vezet.

3.Cikk
A szociális szolgáltatások költségtérítése
A közösségi központban nyújtott szociális szolgáltatások ingyenesek és munkanapokon reggel
8,00 órától délután 16,00 óráig igénybe vehetőek.

4. Cikk
Záró rendelkezések
Jelen általános érvényű rendelet a város hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. napon lép
hatályba.
Kelt, Dunaszerdahely, 2019.12.04.
JUDr. Hájos Zoltán
polgármester

