DUNASZERDAHELY VÁROS

Dunaszerdahely Város 2020/8. sz. (2020. június 23.) általános érvényű
rendelete a Dunaszerdahelyi Szociális Központban nyújtott szociális
szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltatások
költségtérítésének módjáról és mértékéről

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2020. 06.23-i testületi ülésén hozta.
Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal
hirdetőtábláján és internetes honlapján 2020.06.08-án lett közzé téve.
Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes honlapján
2020.06.29-én lett közzé téve.
Ezen általános érvényű rendelet 2020.08.01-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 2020/8 sz. általános érvényű rendelete a Dunaszerdahelyi
Szociális Központban nyújtott szociális szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a
szolgáltatások költségtérítésének módjáról és mértékéről

I. Cikk
Értelmező rendelkezések
Jelen általános érvényű rendelet (továbbiakban „rendelet”) határozza meg a Dunaszerdahelyi
Szociális Központban nyújtott szociális szolgáltatásokat és azok biztosítását, valamint a
szolgáltatások térítésének módját és mértékét.

II. Cikk
A szociális szolgáltatások formája és fajtái
1. A Dunaszerdahelyi Szociális Központ, székhely Komenský utca 359/33., 929 01
Dunaszerdahely (továbbiakban „SZK“) olyan költségvetési szervezet, melynek alapítója
Dunaszerdahely Város.
2. Az SZK-ban nyújtott szociális szolgáltatások a következők:

a) támogató szociális szolgáltatás:
1. közétkeztetési szociális szolgáltatás az étkezdében
2. szociális szolgáltatás a nappali központban
b) szociális szolgáltatások a súlyos egészségkárosultság következtében kialakult
kedvezőtlen szociális helyzet miatt:
szociális szolgáltatás a nappali ellátóban
c) a gyermekes családoknak nyújtott szociális szolgáltatások
a családi és munkahelyi élet összehangolásának céljából nyújtott szolgáltatás három
éven aluli gyermekeknek létesített intézményekben
3. Az ambuláns szociális szolgáltatás az SZK-ban olyan természetes személynek nyújtható,
aki képes bejárni kísérettel vagy más személy által szállítva az SZK egyes intézményeiben,
jelen rendeletben meghatározott feltételek alapján.

III. Cikk
Az étkezdében nyújtott közétkeztetés és költségtérítési díja
l. Az SZK étkezdéjében közétkeztetés nyújtható:
a) gyerekek részére a három éven aluli gyermekeknek létesített intézményben – tízórai,
ebéd és uzsonna formájában
b) természetes személyek részére a nappali ellátóban - tízórai és ebéd
formájában
c) Dunaszerdahely Város területén állandó lakhellyel rendelkező nyugdíjasok részére –
ebéd formájában
d) Dunaszerdahely Város területén állandó lakhellyel rendelkező természetes személy
részére, akinek nincsenek biztosítva az alapvető létfeltételeinek kielégítését szolgáló
feltételek- ebéd formájában
e) Dunaszerdahely Város területén állandó lakhellyel rendelkező természetes személy
részére, akinek súlyos egészségkárosodása van vagy kedvezőtlen az egészségi állapota
– ebéd formájában
f) Az SZK munkavállalói részére – ebéd formájában
2. Étkezési normatíva alatt az 1 napi tízórai, ebéd és/vagy uzsonna alapanyagaira költött
egységárat értjük.
3. Az étkezési normatívától való eltérések minden negyedév végén kerülnek kiegyenlítésre
tekintettel az étkezési normatíva átlagának betartására.
4.

A közétkeztetésért fizetendő részleges költségtérítési díj a következőképpen került
meghatározásra:
a) gyerekek részére a három éven aluli gyermekeknek létesített intézményben: az
étkezési normatíva tízórai, ebéd és uzsonna terjedelmében és az étel előállításával
kapcsolatos egyéb költség összesen 1,90 €/nap,
b) természetes személyek részére a nappali ellátóban: az étkezési normatíva tízórai és
ebéd terjedelmében és az étel előállításával kapcsolatos egyéb költség összesen
2,30 €/nap,
c) az (1) bekezdés c), d) és e) pontja szerinti étkeztetést igénybe vevő egyéb felnőtt
részére, akinek a (8) bekezdés szerinti jövedelme nem haladja meg a meghatározott
létminimum összegének 2szeresét, minden elvitt ebéd 1,60 €/nap,
d) az (1) bekezdés c), d) és e) pontja szerinti étkeztetést igénybe vevő egyéb felnőtt
részére, akinek a (8) bekezdés szerinti jövedelme meghaladja a létminimum
összegének 2szeresét, minden elvitt ebéd 2,10 €/nap

5. Az étel előállításával kapcsolatos valódi költségek és a (4) bekezdés szerinti járulék közti
különbséget az SZK a város költségvetésétől függő, saját költségvetéséből elégíti ki.
6. A (4) bekezdés szerint a költségeket téríteni köteles az étkeztetést igénybe vevő, illetve a
szülő vagy a gyermekről bírósági döntés alapján gondoskodó természetes személy
(továbbiakban „fizető személy”)
7. A fizető személy a (4) bekezdés szerint a költségeket az adott naptári hónap 10. napjáig
téríteni köteles készpénzben az SZK pénztárába vagy banki átutalással az SZK számlájára.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik a (4) bekezdés a) pontjára.
8. Jelen rendelet III. Cikk (1) bekezdés c), d) és e) pontjában meghatározott természetes
személy, aki szeretné igénybe venni a közétkeztetést és teljesíti a rendeletben
meghatározott feltételeket, az írásban kérelmezi a közétkeztetés biztosítását. A kérelemhez
csatolni kell a saját jövedelméről, valamint a vele közös elbírálás alá eső személy
jövedelméről szóló okiratot. A közös elbírálás alá eső személy jelen rendelet értelmében a
férj, feleség, élettárs, aki a kérelmezővel közös háztartásban él.
9. Jelen rendelet III. Cikk (1) bekezdés c), d) és e) pontjában meghatározott természetes
személy a közétkezési költségek mértékének meghatározása céljából a jövedelmét az
aktuális nyugdíja összegének átvételéről szóló okirattal igazolja.
8. A III. Cikk (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában meghatározott természetes személy az
ebédet ebédhordóban elviheti vagy közvetlenül az étkezdében elfogyaszthatja.
9. Az SZK étkezdéje működésének feltételeit az étkezde Működési rendje határozza meg.

IV. Cikk
Nappali központban nyújtott szociális szolgáltatások és költségtérítésének mértéke
1. A nappali központban szociális szolgáltatást nyújtanak a Dunaszerdahely Város területén
állandó lakhellyel rendelkező azon természetes személyek részére, akik betöltötték a
nyugdíjkorhatárt.
2. A nappali központban szociális tanácsadást és szakköri tevékenységet biztosítanak.
3. A nappali központban nyújtott szociális szolgáltatás költségeit a természetes személy
részlegesen téríteni köteles, amely egy személyre 4 € évente. A térítési díj a nappali központ
szakköri tevékenységére kerül felhasználásra.

4. A (3) bekezdés szerinti térítési díjat a természetes személy köteles első alkalommal a
szociális szolgáltatás igénybevételét követő 14 napon belül téríteni és következő években az
adott naptári év február 28-ig, készpénzben az SZK pénztárába vagy banki átutalással az
SZK számlájára.

V. Cikk
Nappali ellátóban nyújtott szociális szolgáltatások és költségtérítésének mértéke
1. A nappali ellátó szociális szolgáltatásokat nyújt olyan természetes személyeknek, akik
más személyek segítségére szorulnak és a ráutaltság szintje legalább III. fokozatú a
szociális szolgáltatásokról szóló 2008. évi 448. törvény és a vállalkozásokról szóló 1991.
évi 455. törvény és későbbi módosításai 3. számú melléklete értelmében, de intézményi
szociális szolgáltatásra csak a nap egy meghatározott időszakában van szükségük. A

nappali ellátóban való szociális szolgáltatásnyújtásra való ráutaltságról szóló végzést a
község adja ki, a szociális szolgáltatások nyújtásának alapfeltétele a szociális
szolgáltatásnyújtásra való ráutaltságról szóló szakvélemény.
2. Nem nyújtható intézeti szociális szolgáltatás annak a természetes személynek, akinek
egészségi állapota intézményi egészségügyi ellátást követel meg egészségügyi
intézményben és olyan természetes személynek sem, akinél a bíróság elrendelte a
kényszergyógykezelést, a kényszerátnevelést, a védő-őrizeti felügyeletet vagy a büntetésvégrehajtási egészségügyi intézetben történő elhelyezést külön jogszabályi rendelkezések
alapján, mégpedig az ezen védőintézkedések alkalmazásának a befejezéséig.
3. A nappali ellátó
a) biztosítja
1. a segítséget a más személy segítéségre szorulónak,
2. a szociális tanácsadást,
3. a szociális rehabilitációt,
4. az étkezést,
b) biztosítja a szakköri tevékenységet.
4. A nappali ellátóban a szociális szolgáltatások munkanapokon vehetők igénybe.
5. A nappali ellátóban szociális szolgáltatásnyújtás a szociális szolgáltatást nyújtó és címzett
között kötött szociális szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés alapján történik.
6. Ha a szociális szolgáltatás címzettje elutasítja a szociális szolgáltatásnyújtásáról szóló
szerződés megkötését, a szociális szolgáltató kötelességei teljesítettnek tekintendők.
7. A szociális szolgáltatás címzettje köteles térítést fizetni a szociális szolgáltatásért,
mégpedig a jelen rendeletben megszabott összegben.
8. A nappali ellátóban nyújtott szociális szolgáltatások (kivéve a szociális tanácsadást,
szociális rehabilitációt és munkaterápiát, amelyek ingyenesek) térítési díja havonta 15
euró 1 személy részére, a hűségkártyával rendelkezőknek pedig 7,50 euro, jelen összeg
nem tartalmazza az étkeztetési térítési díjat.
9. A nappali ellátóban nyújtott szociális szolgáltatás címzettjeire részére az étkeztetés a
Szociális Központ étkezdéjében biztosított. A szociális szolgáltatás címzettje köteles a
jelen általános érvényű rendeletben maghatározott mértékű étkeztetési térítési díjat
befizetni.
10. A szociális szolgáltatás címzettje és minden olyan természetes személy, aki az
igénybevett szociális szolgáltatásért költségtérítéssel tartozik, köteles a szolgáltatónak
jelenteni jövedelme összegét és becsületbeli nyilatkozatban közölni megtakarításának és
vagyonának értékét, bejelenteni a jövedelmi, megtakarítási és tulajdonjogi viszonyaiban
beállt változásokat, amelyek döntő befolyással bírnak a szociális szolgáltatásokért
kivetett térítési díjfizetésre, és biztosítani a szakértő részére a helyszíni szemlét vagyona
felmérésére, és benyújtani a vagyonára vonatkozó okiratokat. A szociális szolgáltatások

térítési díjfizetés céljából a jövedelem megállapításának részleteit és a szociális
szolgáltatások költségtérítésének szabályait külön törvény tartalmazza.

VI. Cikk
A három éven aluli gyermekeknek létesített intézményben nyújtott szociális
szolgáltatások és költségtérítésének mértéke
1. Három éven aluli gyermekeket gondozó, a családi élet és munkahelyi élet összehangolását
segítő szolgáltatást nyújtó intézményekben a gyermekről azon naptári év végéig
gondoskodnak, amelyben a gyermek betölti harmadik életévét, amennyiben a szülő vagy a
gyermekről bírósági döntés alapján gondoskodó természetes személy, középiskolában vagy
felsőoktatási intézményben a jövendő hivatására készül, a munkaerő-piaci érvényesülésre
készül vagy a munkaerőpiacra való belépéssel vagy visszatéréssel kapcsolatos
tevékenységet végez, vagy jövedelemszerző tevékenységet végez.
A három éven aluli gyermekeket gondozó intézményben a gyermeknek
a) szokásos ellátó tevékenységet,
b) étkezést,
c) nevelést nyújtanak.
2. A három éven aluli gyermekeket gondozó intézményben a gyermek harmadik életévének
betöltéséig nyújtanak gondoskodást amennyiben 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) 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,
b) az anya vagy azon nő szülése, akinek gondoskodásra bízták bírósági döntéssel a
gyermeket,
c) három gyermek egyidejű születése, vagy két gyermek vagy több gyermek születése két
éven belül, mégpedig a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltéséig, ha nem
merül fel egyéb indok, amiért a külön a jogszabály szerint kell eljárni.
3. A három éven aluli gyermekeket gondozó intézményben közvetlenül a gyermek harmadik
életévének betöltését követő augusztus hónap 31-éig nyújtanak szociális gondoskodást.
4. A gyermek három éven aluli gyermekeket gondozó intézménybe történő felvételéről az
SZK igazgatója határoz. A három éven aluli gyermekeket gondozó intézménybe
a Dunaszerdahely Város területén állandó lakhellyel rendelkező 1 és 3 éves kor közötti
gyermekeket lehet felvenni. Kivételes esetekben, ha van még szabad férőhely a három
éven aluli gyermekeket gondozó intézményben , akkor lehet olyan gyermeket is felvenni,
aki nem rendelkezik Dunaszerdahely Város területén állandó lakhellyel.
5. A gyermek felvételéről való döntés során az a szülő vagy a gyermekről bírósági döntés
alapján gondoskodó természetes személy élvez elsőbbséget, aki jövedelemszerző
tevékenységet végez, vagy akinek gyermekgondozási járulék iránti joga keletkezett.

6. A szülő vagy a gyermekről bírósági döntés alapján gondoskodó természetes személy
írásban kérelmezi a gyermek a három éven aluli gyermekeket gondozó intézményben való
elhelyezését. Ha van szabad férőhely, akkor az SZK határozat alapján szerződést köt a
gyermek szülőjével vagy a gyermekről bírósági döntés alapján gondoskodó természetes
személlyel a szolgáltatásnyújtásról.
7. A gyermekgondozás a három éven aluli gyermekeket gondozó intézményben térítési díj
ellenében történik. A szülő vagy a gyermekről bírósági döntés alapján gondoskodó
természetes személy köteles a III. cikk (4) bekezdés a) pontjában meghatározott
közétkeztetési térítési díjon felül gyermekgondozás térítési díjat is fizetni a bölcsőde
kiadásainak részleges térítésére, amelynek összege 250,00 € havonta egy gyermek után.
8. A (7) bekezdésben meghatározott térítési díjat a gyermek törvényes képviselője köteles az
adott naptári hónap 20. napjáig előre befizetni, készpénzben az SZK pénztárába vagy banki
átutalással az SZK számlájára.
9. A gyermekgondozás térítési díjat azokra a napokra vonatkozóan nem kell téríteni, amikor a
gyermek a három éven aluli gyermekeket gondozó intézményt nem látogatja a következő
okokból:
a) a három éven aluli gyermekeket gondozó intézmény üzemeltetésének megszakítása
b) ha gyermekorvosi igazolással alátámasztott betegsége több mint egymást követő 10
munkanapig tart.
10. A (9) bekezdésben meghatározott esetekben a gyermekgondozás térítési díja 11,90 €
naponta.
11. A három éven aluli gyermekeket gondozó intézmény munkanapokon 6.30 órától 17.00
óráig üzemel.
12. A három éven aluli gyermekeket gondozó intézmény működésének feltételeit a bölcsőde
Működési rendje határozza meg.

VII. Cikk
Szerződés a szociális szolgáltatásnyújtásról
1. A nappali ellátóban és a három éven aluli gyermekeket gondozó intézményben a szociális
szolgáltatásnyújtás a szociális szolgáltatást nyújtó és címzett között kötött szociális
szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés alapján történik.
2. Ha a természetes személy igényt tart a szociális szolgáltatásokra, köteles a szociális
szolgáltatónak a szociális szolgáltatásnyújtási szerződés megkötésének céljaira
rendelkezésre bocsátani az alábbi adatokat és beterjeszteni az alábbi igazolásokat és
okiratokat:
a) a szociális szolgáltatás címzettjének családi és utónevét, születésének dátumát
és állandó lakcímét,

b) a szociális szolgáltatás nyújtásának helyét,
c) a szociális szolgáltatás fajtáját és a szociális szolgáltatás formáját,
d) a szociális szolgáltatásnyújtás megkezdésének napját és a szociális
szolgáltatásnyújtás idejét, valamint
e) a természetes személynek, a szociális szolgáltatás címzettjének, valamint a
többi, vele közös elbírálásra és elszámolásra kerülő személynek a jövedelméről
és vagyoni helyzetéről szóló bizonylatokat; ez nem vonatkozik arra a
természetes személyre, aki a térítési díjat legalább a gazdaságilag indokolt
költségek mértékeiben fogja téríteni.
3. A szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés tartalmazza:
a) a szerződő felek azonosítóit,
b) a nyújtandó szociális szolgáltatás fajtáját,
c) a szociális szolgáltatás dologi tartalmát és a szociális szolgáltatásnyújtás
formáját,
d) elvitt ételek számát,
e) a szociális szolgáltatás megkezdésének napját,
f) a szociális szolgáltatásnyújtás időtartamát órákban kifejezve a z egyes
munkanapokon,
g) a szociális szolgáltatás nyújtásának helyét,
h) a szociális szolgáltatás térítési díjának összegét, annak címzettjét és befizetési
módját,
i) a szociális szolgáltatás térítési díja emelésének feltételeit,
j) a szerződés egyoldalú felmondásának indokait és
k) a szociális szolgáltatás be nem fizetett összegének megtérítését, abban az
esetben, ha nem keletkezik térítési kötelezettség a szociális szolgáltatás
igénybevevőjének sem a gondozásra szoruló felnőtt korú gyermeknek vagy a
szülőnek.
4. A szociális szolgáltatás címzettje bármikor, indoklás nélkül is egyoldalúan felmondhatja a
szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződést, a felmondási idő 15 nap.
5. A szociális szolgáltató egyoldalúan felmondhatja a szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló
szerződést összhangban a külön törvénnyel, de csak a következő okokból:
a) a szociális szolgáltatás címzettje durván megsérti a szociális szolgáltatásnyújtási
szerződéses kötelezettségeit főként azzal, hogy durván megsérti a jó erkölcsöket, ezzel
megzavarja a társadalmi együttélés szabályait, vagy nem fizeti be a szociális
szolgáltatás szerződéses térítési díját,
b) a szociális szolgáltatás címzettje nem köti meg a szociális szolgáltatásnyújtási
szerződés-kiegészítést, abban az esetben, ha a szociális szolgáltatások
költségtérítésének módja és mértéke meghatározását befolyásoló tényezők változnak,
c) az intézet működését alapvetően korlátozzák, vagy a nyújtott szociális szolgáltatás
jellege változik meg úgy, hogy a szociális szolgáltatásnyújtási szerződés fenntartása a
szociális szolgáltatóra nézve egyértelmű hátrányokkal járna,
d) a község megszünteti a természetes személy szociális szolgáltatásokra való ráutaltság
állapotát.
e) a szociális szolgáltatás címzettje komoly ok nélkül nem használja ki a szociális
szolgáltatást tovább, mint hat egymást követő hónapon keresztül; komoly oknak
elsősorban az egészségügyi ellátó intézetben tartózkodás számít.

VIII. Cikk
Záró rendelkezések
1. A Szociális Központban nyújtott szociális szolgáltatások valós költségei és a befizetett
költségtérítési díjak közti különbség a város költségvetéséből vagy egyéb forrásokból
kerül térítésre.
2. Hatályon kívül helyeződik:
Dunaszerdahely Város 2017/5. sz. (2020. május 16.) általános érvényű rendelete a
Dunaszerdahelyi Szociális Központban nyújtott szociális szolgáltatások terjedelméről
és feltételeiről, és a szolgáltatások költségtérítésének módjáról és mértékéről
Dunaszerdahely Város 2018/4. sz. (2018. február 20.) általános érvényű rendelete,
amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2017/5. sz. (2020. május 16.)
általános érvényű rendelete a Dunaszerdahelyi Szociális Központban nyújtott szociális
szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltatások költségtérítésének
módjáról és mértékéről

IX. Cikk
Hatály
Jelen általános érvényű rendelet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

Kelt, Dunaszerdahely, 2020. 06. 29.
JUDr. Hájos Zoltán
polgármester

