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Imely község
6/2016. sz.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ RENDELETE
a szociális szolgáltatások nyújtásáról Imely község területén
Imely község képviselő-testülete a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által kiadott községi
önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú, többször módosított törvény 4.§ (3) bek. p)
pontjának, 6.§ (1) bek. és 11.§ (4) bek. g) pontjának, továbbá a Szlovák Köztársaság Alkotmánya
68. cikkelyének, valamint a szociális szolgáltatásokról és egyéb törvények módosításáról szóló
2008. évi 448. számú törvény 80.§-nak, és a kisvállalkozásokról szóló 1991. évi 455. számú
többször módosított törvény (vállalkozói törvény) rendeleteivel összhangban a következő
általános érvényű rendeletet adja ki:
I. cikkely
Alapvető rendelkezések
1. Ez az önkormányzati rendelet a szociális szolgáltatásokról és egyéb törvények módosításáról
szóló 2008. évi 448. számú törvény, és a kisvállalkozásokról szóló 1991. évi 455. számú többször
módosított törvény (vállalkozói törvény) rendeletei értelmében meghatározza Imely községben:
a/ a szociális szolgáltatások nyújtását és bebiztosítását,
b/ a szociális szolgáltatásokért járó térítési díjat, valamint a fizetés módját,
c/ a fizetés módját szerződés által.
2. Imely község a saját területén a következő szociális szolgáltatásokat nyújtja:
a) szociális szolgáltatások válsághelyzetben történő beavatkozások esetén:
1. terepen végzett azonnali válságkezelő szociális szolgáltatás,
2. szociális szolgáltatások az alacsonyküszöbű nappali központban az alapvető létfeltételek
kielégítése elérése érdekében,
b) szociális szolgáltatások a súlyos egészségkárosultság, rossz egészségi állapot vagy a
nyugdíjkorhatár elérése következtében kialakult kedvezőtlen szociális helyzet miatt:
1. házi gondozói szolgálat (a továbbiakban gondozói szolgálat),
2. szállító szolgáltatás,
c) támogató szolgáltatások:
1. az alacsonyküszöbű nappali központban nyújtott szociális szolgáltatás,
2. közétkeztetési szociális szolgáltatás.
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3. Szociális szolgáltatást ambulánsan, terepen vagy más módon lehet nyújtani a szociális
helyzet és környezet függvényében, melyben a természetes személy tartózkodik.
a)

Az ambuláns szociális szolgáltatás olyan természetes személynek nyújtható, aki
képes bejárni kísérettel vagy más személy által szállítva a szolgáltatás nyújtásának
helyszínére. Az ambuláns szociális szolgáltatás nyújtója intézmény is lehet.

b)

A terepen nyújtott szociális szolgáltatás a természetes személynek saját, megszokott
környezetében vagy az otthonában történő ellátást jelent.

II. cikkely
A szociális szolgáltatásra való ráutaltsági eljárás
1. Az idősotthonban, nappali központban történő szociális szolgáltatásra való ráutaltsági
eljárás az Imelyen állandó vagy átmeneti lakcímmel rendelkező természetes
személy szociális szolgáltatásra való ráutaltságának elbírálására vonatkozó írásos
kérvénye alapján kezdődik.
2. A szociális szolgáltatásra való ráutaltságról szóló kérvényt a II. cikkely (1) bek. alapján
Imely községi hivatalába kell benyújtani (Blaskovics J. tér, 507/11, 946 52 Imely – Imelyi
Községi Hivatal, Szociális Ügyek Osztálya).
3. A szociális szolgáltatásra való ráutaltság eldöntésével összefüggő eljárást a II. cikkely (2)
bek. alapján Imely község Szociális Ügyek Osztálya biztosítja, amely elvégzi a vonatkozó
adminisztratív teendőket.
4. A szociális szolgáltatásra való ráutaltságról a község polgármestere mint képviseleti szerv
dönt.
5. Ha a természetes személy egészségi állapotára való tekintettel önmaga nem képes
kérvényt benyújtani a szociális szolgáltatásra való ráutaltságának elbírálása érdekében, az
ő nevében és a beleegyezésével más természetes személy is benyújthatja a kérvényt a
kezelőorvosnak az érintett természetes személy egészségi állapotáról kiadott igazolása
alapján.
6. A szociális szolgáltatásra való ráutaltság elbírálására vonatkozó kérvény a következő
adatokat tartalmazza:
a) a kérvényező család- és utóneve (aki számára biztosítani kellene a szociális
szolgáltatást),
b) születés dátuma,
c) lakcím,
d) családi állapot,
e) állampolgárság,
f) az igényelt szociális szolgáltatás fajtája,
g) a kérvényező bevételéről szóló nyilatkozat.
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7. A szociális szolgáltatásra való ráutaltságról szóló határozat kiadásának alapját a szociális
rászorultsági szakvélemény képezi.
8. A szociális rászorultsági szakvélemény kidolgozása a szociális szolgáltatásról szóló
törvény 49–51. §-ának megfelelő rendeletei alapján történik.
9. A községi hivatal szociális dolgozója az orvosi és szociális jelentés alapján elkészíti
a szociális rászorultságról szóló szakvéleményt, amely tartalmazza:
a) a természetes személy más személy segítségére való ráutaltságának
mértékét/fokát,
b) a súlyosan egészségkárosult vagy rossz egészséggel bíró természetes személy
hátrányos helyzetét, ami többek között az önellátó tevékenységeinek végzése, a
háztartásának ellátása és az alapvető szociális tevékenységek során nyilvánul
meg,
c) a szociális szolgáltatás fajtájának javaslatát,
d) az egészségi állapot újbóli felülvizsgálatának időpontját.
10. A szociális szolgáltatásra való ráutaltságot megállapító döntési folyamatban a község a
szociális szolgáltatásra való ráutaltságot kimondó végzés alapanyagaként felhasználhatja
az illetékes munka-, szociális és családügyi hivatal által kiállított komplex jelentést, mely
a súlyosan egészségkárosult személy állapotának szociális kompenzálására készült, ha az
tartalmazza a más természetes személy segítségére szoruló természetes személy
ráutaltsági fokát is, vagy a végzést a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról más község
adta ki.
III. cikkely
A szociális szolgáltatás térítési díja
1. A szociális szolgáltatás címzettje köteles térítést fizetni:
a/ az alacsonyküszöbű nappali központban való tartózkodásért,
b/ a gondozói szolgálatért,
d/ a szállító szolgáltatásért,
c/ az ételért és széthordásáért.
2. A szociális szolgáltatás térítési díja a nyújtott szociális szolgáltatás fajtájától és mértékétől
függően határozandó meg.
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IV. cikkely
Szerződés a szociális szolgáltatás nyújtásáról
Imely község mint a szociális szolgáltatás nyújtója a szolgáltató és igénybevevő között írásos
formában megkötött szerződés alapján nyújt szociális szolgáltatást (448/2008. sz. törvény 74. §
(1) bek.)
V. cikkely
A község által nyújtott szociális szolgáltatás térítési díjának összege
Alacsonyküszöbű nappali központ
a) a nappali központ szociális szolgáltatást nyújt a 448/2008. számú törvény 28. §-a
szerint
b) A szociális szolgáltatás a munkanapokon 07.00– 15.00 óra között biztosított.
c) A térítési díj összege:
az ügyfél a nyújtott szociális szolgáltatásért fizet: 0,30 - €/nap
d) a fizetés módja: készpénzben naponta a nappali központ kézipénztárába, vagy Imely
község bankszámlájára való átutalással történik (VÚB banka, a. s., számlaszám:
21726142/0200, IBAN: SK41 0200 0000 0000 2172 6142, BIC: SUBASKBX).

VI. cikkely
A gondozói szolgálat nyújtása
Gondozói szolgálat
1.

A gondozói szolgálat szociális szolgáltatás annak a természetes személynek, aki:
a) más természetes személy segítségére szorul, és ráutaltságának szintje a szociális
szolgáltatásokról szóló 2008. évi 448. számú törvény és a kisvállalkozásokról szóló
1991. évi 455. számú többször módosított törvény (vállalkozói törvény) 3. számú
melléklete értelmében legalább II. fokozatú
b) segítségre szorul önmaga ellátása, háztartásának vezetése és az alapvető szociális
tevékenységek végzése során a szociális szolgáltatásokról szóló 2008. évi 448. számú
törvény és a kisvállalkozásokról szóló 1991. évi 455. számú többször módosított
törvény (vállalkozói törvény) 4. számú melléklete értelmében.

2. A gondozói szolgálattal kapcsolatos tevékenységeket a szociális szolgáltatásokról szóló

2008. évi 448. számú törvény és a kisvállalkozásokról szóló 1991. évi 455. számú többször
módosított törvény (vállalkozói törvény) 4. számú melléklete tartalmazza.
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3. Azon személyek körét, akik nem vehetik igénybe a gondozói szolgálatot, a szociális
szolgáltatásokról szóló 2008. évi 448. számú törvény és a kisvállalkozásokról szóló 1991. évi
455. számú többször módosított törvény (vállalkozói törvény) tartalmazza.
4. A gondozói szolgáltatásnyújtás feltételeit, mértékét, a gondozói szolgáltatásért járó térítési
díjat és a fizetés módját a szociális szolgáltatás nyújtójásáról szóló szerződés határozza meg
ezen önkormányzati rendelet 4. cikkelyével összhangban.
5. A nyújtott szolgáltatások terjedelmét a szociális felülvizsgálati tevékenység alapján a község
konkrét óraszámban határozza meg.
6. A szociális szolgáltatást igénybe vevő személy kérvényezheti a gondozói szolgáltatásra való
rászorultságról szóló határozatban leírt szolgáltatások terjedelmének növelését írásos
formában a Gondozói Osztályon. A szóban forgó kérvényhez új orvosi leletet, a betegség
vagy egészségkárosodás lefolyásáról és kialakulásáról szóló jelentést, illetve az egészségügyi
dokumentáció alapján készült kivonatot kell mellékelni a természetes személy egészségi
állapota ismételt felülvizsgálatának céljából.
7. A gondozói szolgálat a szociális szolgáltatásban részesülő személy otthonában
a munkanapokon 7:00 és 15:00 óra között azon gondozók által biztosított, akik Imely
községgel munkaszerződést kötöttek.
8. Az a természetes személy, aki az előző bekezdésben leírtakhoz képest más időpontban kéri
a gondozói szolgálatnyújtást, ezt a szolgáltatást más szerződéses szolgáltató nyújthatja.
9. A gondozói szolgálatnyújtás a feltételek teljesítése esetén a szociális szolgáltatás e fajtájára
való jogosultság fenállása idejére biztosított.

VII. cikkely
A gondozói szolgálatért járó térítési díj összege
A gondozói szolgálatért járó térítési díj:
a)
a községben állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy részére a térítési díj
összege 1 óra gondozói szolgálatért 0,70 €,
b) a községben átmeneti lakóhellyel rendelkező természetes személy részére a térítési díj
összege 1 óra gondozói szolgálatért 2,00- €.

VIII. cikkely
A gondozói szolgálatért járó térítési díj befizetésének módja

6

a) A szociális szolgáltatásban részesülő személynek a gondozói szolgáltatásért járó
térítési díjat a szociális szolgáltatásnyújtást érintő hónap után következő naptári
hónap első munkanapján kell befizetnie készpénzben Imely Községi Hivatalának
pénztárába, vagy átutalással Imely község számlájára: VÚB banka a. s.,
számlaszám: 21726142/0200.
IBAN: SK41 0200 0000 0000 2172 6142, BIC: SUBASKBX

IX. cikkely
Szállítási szolgáltatásnyújtás
1. A szállítási szolgáltatás olyan, a súlyosan egészségkárosult vagy rossz egészségi állapotban
lévő, sík területen való mozgásában és tájékozódásában korlátozott természetes személynek
nyújtott szociális szolgáltatás, aki individuális szállításra szorul személygépkocsival (a
szociális szolgáltatásokról és egyéb törvények módosításáról szóló 2008. évi 448. számú
törvény 42. § (1) bek., és a kisvállalkozásokról szóló 1991. évi 455. számú többször
módosított törvény (vállalkozói törvény) értelmében).
2. A személygépkocsival történő individuális szállításra való 1. bekezdés szerinti ráutaltságot
vagy kedvezőtlen egészségi állapotot a súlyos egészségkárosodással összefüggő pénzbeli
támogatásról szóló 447/2008. sz. többször módosított törvény (a Tt. 551/2010., 180/2011.,
468/2011., 136/2013., 219/2014., 263/2014. számú törvénye) értelmében bizonyítja.
3.

A szállítási szolgáltatás a feltételek teljesítése esetén a szociális szolgáltatás e fajtájára
való jogosultság fenállása idejére biztosított.

4. A szállítási szolgáltatás a munkanapokon 7.00 és 15.00 óra között biztosított.
5.

A szállítási szolgáltatás megrendelését a természetes személy személyesen vagy telefonon
jelenti be legalább 24 órával korábban Imely Községi Hivatala alkalmazottjának.

6.

A szállítási szolgáltatásnyújtás feltételeit, a szállítási szolgáltatásért fizetendő összeget és a
befizetés módját a szociális szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés határozza meg ezen
önkormányzati rendelet 4. cikkelye értelmében.

7.

Imely község a szállítási szolgáltatást egyszeri alkalommal is nyújthatja, a szállítási
szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés megkötése nélkül. Ebben az esetben a természetes
személy igazolja az individuális szállításra való rászorultságát személygépkocsival, az
illetékes munka-, szociális és családügyi hivatal által kiállított, a súlyosan egészségkárosult
személy állapotának szociális kompenzálására készült jelentés másolatával, amely
tartalmazza az individuális szállításra való rászorultságot, vagy a természetes személy
kedvezőtlen egészségi állapotát igazoló egészségügyi szolgáltató igazolásával. Egyszeri
alkalommal szállítási szolgáltatást nyújthat annak a 60 év feletti természetes személynek, aki
öregségi vagy rokkantnyugdíjban részesül, és állandó vagy átmeneti lakóhelye Imely
községben van.
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8.

Egyszeri alkalommal szállító szolgáltatást lehet nyújtani akkor, amikor a szállításra szolgáló
gépjármű az adott időpontban nem végzi az említett szolgáltatást a szerződés szerint.

9.

Egyszeri alkalommal szállítási szolgáltatást lehet nyújtani, ha legalább 24 órával
korábban telefonon megrendelik Imely Községi Hivatalának alkalmazottjánál. Ezt követően
a hivatal alkalmazottja visszaigazolja a rendelést, és értesíti a megrendelőt az általános
kötelező érvényű rendeletbe foglalt feltételekről.

10. Abban az esetben, ha szabad a gépjármű, a szállító szolgáltatást a megrendelés napján is be
lehet biztosítani.

X. cikkely
A szállítási szolgáltatás térítési díjának összege és módja
1. Amennyiben a szállítási szolgálatnyújtás Imely község területén van:
a) súlyos egészségkárosodást igazoló igazolvánnyal rendelkező természetes személynek,
akinek állandó lakóhelye Imely községben van, és rászorul a személygépkocsival való
individuális szállításra a térítési díj 0,25 eur/ minden megkezdett km után,
b) súlyos egészségkárosodást igazoló igazolvánnyal rendelkező természetes személynek,
akinek átmeneti lakóhelye Imely községben van, és rászorul a személygépkocsival
való individuális szállításra a térítési díj 0,35 eur/ minden megkezdett km után,
c) rossz egészségi állapotban lévő, sík területen való mozgásában és tájékozódásában
korlátozott természetes személynek, akinek állandó lakóhelye Imely községben van
a térítési díj 0,25 eur/ minden megkezdett km után,
d) rossz egészségi állapotban lévő, sík területen való mozgásában és tájékozódásában
korlátozott természetes személynek, akinek átmeneti lakóhelye Imely községben van
a térítési díj 0,35 eur/ minden megkezdett km után,
e) annak a szociális szolgáltatást igénybe vevő személynek, aki öregségi vagy
rokkantnyugdíjban részesül, és állandó lakóhelye Imely községben van a térítési díj
0,30 eur/ minden megkezdett km után,
f) annak a szociális szolgáltatást igénybe vevő személynek, aki öregségi vagy
rokkantnyugdíjban részesül, és átmeneti lakóhelye Imely községben van a térítési díj
0,40 eur/ minden megkezdett km után,
g) a területen lévő álláspénz 1,00 eur/óra,
h) súlyos egészségkárosodást igazoló igazolvánnyal rendelkező személyt kísérő
természetes személynek – térítésmentes.
2. Amennyiben a szállítási szolgálatnyújtás Imely község területén kívül a Komáromi
járásban van:
a) a községen kívül (Komáromi járás) a térítési díj – a tömegközlekedésre szolgáló jegy
kétszerese.
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3. Amennyiben a szállítási szolgálatnyújtás a Komáromi járáson kívül Szlovákia területén
van:
a) súlyos egészségkárosodást igazoló igazolvánnyal rendelkező természetes személynek,
akinek állandó lakóhelye Imely községben van, és rászorul a személygépkocsival való
individuális szállításra a térítési díj 0,25 eur/ minden megkezdett km után, a szociális
szolgáltatásban részesülő személynek a visszautat is térítenie kell,
b) súlyos egészségkárosodást igazoló igazolvánnyal rendelkező természetes személynek,
akinek átmeneti lakóhelye Imely községben van, és rászorul a személygépkocsival való
individuális szállításra a térítési díj 0,35 eur/ minden megkezdett km után, a szociális
szolgáltatásban részesülő személynek a visszautat is térítenie kell,
c) rossz egészségi állapotban lévő, sík területen való mozgásában és tájékozódásában
korlátozott természetes személynek, akinek állandó lakóhelye Imely községben van
a térítési díj 0,25 eur/ minden megkezdett km után, a szociális szolgáltatásban
részesülő személynek a visszautat is térítenie kell,
d) rossz egészségi állapotban lévő, sík területen való mozgásában és tájékozódásában
korlátozott természetes személynek, akinek átmeneti lakóhelye Imely községben van
a térítési díj 0,35 eur/ minden megkezdett km után, a szociális szolgáltatásban
részesülő személynek a visszautat is térítenie kell,
e) annak a szociális szolgáltatást igénybe vevő személynek, aki öregségi vagy
rokkantnyugdíjban részesül, és állandó lakóhelye Imely községben van a térítési díj 0,30
eur/ minden megkezdett km után, a szociális szolgáltatásban részesülő személynek
a visszautat is térítenie kell,
f) annak a szociális szolgáltatást igénybe vevő személynek, aki öregségi vagy
rokkantnyugdíjban részesül, és átmeneti lakóhelye Imely községben van a térítési díj 0,40
eur/ minden megkezdett km után, a szociális szolgáltatásban részesülő személynek
a visszautat is térítenie kell,
g) álláspénz: 1,50 eur/óra,
h) súlyos egészségkárosodást igazoló igazolvánnyal rendelkező személyt kísérő
természetes személynek – térítésmentes.
4. A szállítási szolgáltatásnyújtás befizetésének módja a következők alapján határozandó
meg:
a) a szállítási távolság hossza és az 1 km szállítási távolságért járó befizetendő térítési díj
szorzataként;
b) az állás idejének hossza és az egy óráért járó álláspénz szorzataként.
5. A szállítási szolgáltatásnyújtás befizetésének módja:
a) A szállítási szolgáltatást igénybe vevő személy a szállítási szolgáltatásért járó térítési
díjat készpénzben fizeti ki a szolgáltatásnyújtást követő első munkanapon. A község
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alkalmazottja a szállítási szolgáltatást igénybe vevő személy részére számozott bevételi
bizonylatot állít ki, amelyen feltünteti a szállított személy család- és utónevét,
a fizetendő
térítési
díjat
és
a
szállítási szolgáltatásnyújtás
időpontját.
A szállítási szolgáltatásnyújtásért járó térítési díjat be lehet fizetni készpénzben Imely
Községi Hivatalának pénztárába, vagy átutalással Imely község számlájára: VÚB
banka a. s., számlaszám: 21726142/0200. IBAN: SK41 0200 0000 0000 2172 6142,
BIC: SUBASKBX
XI. cikkely
Szociális szolgáltatásnyújtás az étkezdében
a) a község a szociális szolgáltatásnyújtást, az étkezést a községben lévő iskolai
étkezde által biztosítja, melynek a község a fenntartója.
b) az étkezdében étkezést biztosítanak azoknak a természetes személyeknek, akik
állandó vagy átmeneti lakóhellyel rendelkeznek Imely község területén és:
1. nincsenek biztosítva számára az alapvető feltételek elemi
létszükségleteinek fedezésére, a szociális szolgáltatásokról és egyéb
törvények módosításáról szóló 2008. évi 448. számú törvény 2. § (1) bek.
c) pontjának, és a kisvállalkozásokról szóló 1991. évi 455. számú többször
módosított törvény (vállalkozói törvény) értelmében,
2. súlyos egészségkárosodásuk vagy kedvezőtlen egészségi állapotuk van,
3. betöltötték a nyugdíjkorhatárt.
c) a község biztosíthatja szerződés alapján az étkezést a természetes személy
háztartásába történő ételkiszállítással is.
d) az ébédért járó térítési díj összege 1,80 -€ az 1. pontban feltüntetett személyek
részére.
e) a 2. és 3. pontban feltüntetett személyek részére a nyugdíj összege és az
adóköteles bevétel alapján:

Ebéd

Működési
költségek

Kihordás

Összesen:

245 €-ig

1,12

0,70 €

0,30 €

2,12 €

246–330 € között

1,12

0,80 €

0,30 €

2,22 €

331–400 € között

1,12

0,90 €

0,30 €

2,32 €

400 € felett

1,12

1,20 €

0,30 €

2,62 €

A jövedelem
mértéke

f) a háztartásba történő ételkiszállítás térítési díjának összege 0,30 € / egy ebédért.
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XII. cikkely
Közös rendelkezések
1. A szociális szolgáltatás nyújtója, a szolgáltató köteles védeni a személyi adatokat,
melyeket a nyújtott szociális szolgáltatás térítési díjának meghatározása céljából
szerzett a személyi adatok védelméről szóló 122/2013. számú törvény és további
módosításai értelmében.
2. A szociális szolgáltatásnyújtásnál és az adott szociális szolgáltatásért befizetendő
összeg meghatározásánál a szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008. számú
törvényt, a közigazgatási eljárásról szóló 71/1967. számú, többször módosított
törvényt, a családról szóló 36/2005. számú, többször módosított törvényt, a községi
önkormányzatokról szóló 369/1990. számú, többször módosított törvényt és a Polgári
Törvénykönyvet vesszük figyelembe.

XIII. cikkely
Záró rendelkezések
1. Ezt a 6/2016. számú általános érvényű rendeletet a szociális szolgáltatások nyújtásáról Imely
község területén Imely községi képviselő-testületének 2016.08.11-i ülésén tárgyalta meg, és a
272/2016 számú határozat alapján hagyta jóvá.
2. Ezzel a 6/2016. számú általános érvényű rendeletettel érvényét veszti az 4/2015. számú és a
4/2015. számú általános érvényű rendelet a szociális szolgáltatások nyújtásáról Imely község
területén.
3. Ez az általános érvényű rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

Ing. František Tyukos
polgármester
Közzétéve: 2016.08.12.

Imely, 2016.08.12.
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