
 Muzsla község 6/2015 sz. általános érvényű rendelete 

a szociális szolgáltatásnyújtások formájáról, a szolgáltatások
igénybevételének ill. költségeinek magasságáról, valamint megtérítésének

módjáról a felnőttek részére Muzsla község által működtetett 
napközi otthonban 

 A 369/1990 sz. /6.sz. § 1.bekezdés/ községi önkormányzatokról szóló törvény,  a 448/2008
sz.  /72  sz.  §  2.  bekezdés  /  szociális  szolgáltatásokról  szóló  törvény,  ill.  a  455/1991  sz.
kereskedelmi/vállalkozói törvény értelmében Muzsla község létrehozta/kiadta  a 6/2015 sz.
általános  érvényű  rendeletét  a  szociális  szolgáltatásnyújtások  formájáról,  a  szolgáltatások
igénybevételének  ill.  költségeinek  magasságáról,valamint  megtérítésének  módjáról  a
felnőttek/időskorúak  részére  működtetett/létrehozott  napköziotthonban  Muzsla  község
területén.

I sz. cikkely
Általános rendelkezések

Ezen általános érvényű rendelet a 448/2008 sz. szociális szolgáltatásokról szóló törvénnyel
összhangban  szabályozza  a  szociális  szolgáltatásnyújtások  formáját,  a  szolgáltatások
igénybevételének ill.  költségeinek magasságát,  valamint megtérítésének módját  a felnőttek
részére Muzsla község által működtetett napközi otthonban.

II. sz. cikkely
A szociális szolgáltatások rászorultságának megítéléséről szóló eljárás

1.  A  szociális  szolgáltatások  rászorultságának  megítéléséről  szóló  eljárás  a
felnőttek/időskorúak  részére  létrehozott  napközi  otthonban  a  fizikai  személy  írásos
kérvényének benyújtása alapján indul el további elbírálást vonva maga után.

2. A szociális szolgáltatás rászorultságát megítélendő kérvényt a muzslai községi hivatalban
kell benyújtani.

3. Amennyiben a kérvényező fizikai személy az egészségi állapotát tekintve nem alkalmas,
nem  képes  a  kérvény  benyújtására,  ezt  megteheti  a  nevében  ill.  beleegyezésének
tekintetében  kezelőorvosi  igazolás  mellékletének  csatolásával  más  fizikai  személy  ill.
családtag is.

4. A szociális szolgáltatás rászorultságának megítélésére szolgáló kérvénynek  tartalmaznia 
kell:
a) a kérvényező neve - vezetéknév, utónév / a szociális szolgáltatást igénylő fizikai 

személy neve/
b) születési dátum 
c) lakcím
d) családi állapot
e) állampolgárság
f) azon szociális szolgáltatás fajtája, mellyel kapcsolatban a fizikai személyt értékelni kell



g) az intézményben nyújtott szociális szolgáltatások formája 
h) igazolás a kérvényező  egészségi állapotáról.

5.  A döntés  alapját  ill.  a  határozat  kiadásának  feltételét  képezi  a  szociális  szolgáltatás
rászorultságáról  szóló  szakvélemény.  A  szociális  szolgáltatás  rászorultságáról  szóló
szakvélemény kidolgozása a 448/2008 sz. szociális szolgáltatásokról szóló törvény /49 -
51. sz. §-ig/ rendelkezéseinek felhasználásával történik. 

6. Muzsla község a határozatot az orvosi ill. szociális rászorultságot igazoló szakvélemény 
alapján adja ki, mely tartalmazza:
a)  azon  rászorultság  mértékét,  mely  alapján  a  kérvényező  fizikai  személy  más  fizikai

személy segítségére szorul,
b) a mozgásában súlyosan korlátozott fizikai személy, valamint az önellátásban,  háztartási

feladatok ill. az alaptevékenységek ellátásában a kedvezőtlen/nem megfelelő egészségi
állapot miatti korlátozottságot

c)  javaslat a szociális szolgáltatások fajtáit illetően,
d) az egészségi állapot újraértékelését meghatározó időpontot.

III. sz cikkely
A napközi otthonban nyújtott szociális szolgáltatások

1.  A  napközi  otthon  szociális  szolgáltatásokat  nyújt  azon  felnőttkorú/időskorú  fizikai
személyek  részére,  akik  állandó  lakhellyel  rendelkeznek  Muzsla  községben,  valamint
szociális rászorultságot igényelnek ezen intézményben egy meghatározott időszakában a
napnak.

2.  A  napközi  otthonban  nyújtott  szociális  szolgáltatásnyújtás  feltétele  a  rászorultságot
bizonyító határozat/szakvélemény.

3.  Szociális  szolgáltatásnyújtás  a  napközi  otthon  intézményében  nem  lehetséges  azon
személy(ek)  részére,  aki(k)  mentális  betegségben  szenvednek,  s  ezáltal  ön  ill.
közveszélyesek,  továbbá  fertőző  ill.  fertőzés  útján  terjedő  betegségük  van,  valamint
azoknak,  akik  más,  a  személyiségükkel  kapcsolatos  betegségben  szenvednek  minek
következtében meggátolják/kizárják az intézményben való együttélés lehetőségét, úgymint
(alkoholizmus, különféle függőségek, antiszociális viselkedés).

4. A napközi otthon biztosít:
a) szakmai tevékenységet

- segítségnyújtás rászorultság esetén, valamint más fizikai személy segítése is
- szociális tanácsadás
- szociális rehabilitáció
- egyéb speciális szociális támogatás közvetítése/nyújtása

b) további/egyéb tevékenységek
- munkaterápia
- szabadidős tevékenység
- a közlekedéssel/szállítással kapcsolatos szolgáltatás

5. A napközi otthon alapvető szociális tanácsadást is biztosít azon családoknak vagy egyéb
fizikai személyeknek is, akik otthoni/házi környezetben biztosítanak segítséget, s mindezt
együttműködés útján, a  szociális rehabilitáció érdekében.

6.  A  szociális  szolgáltatásnyújtás  az  intézményben   munkanapokon  meghatározott  ill.
határozatlan időre  8:00-tól 16:00- óráig igényelhető, ill. megegyezés szerint.



IV. sz.cikkely
A szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés

1. Muzsla község, mint a szociális szolgáltatások nyújtója/szolgáltatója, az intézményben a 
szociális szolgáltatásokra rászoruló fizikai személyek részére történő ellátást a szerződés 
által létrehozott napközi otthonban látja el.

2. A szociális szolgáltatásokról szóló szerződést írásban szükséges megkötni.
3. A kérvényező, aki a napközi otthon által nyújtott szociális szolgáltatást szeretné igénybe

venni, írásban kérvényezi a községi hivatalban a szerződés megkötését.
A kérvény tartalmazza:

a) a kérvényező neve, vezetékneve - magánszemély, aki a szociális szolgáltatást igényli
b) születési dátum és lakcím
c) a szociális szolgáltatás formája
d) igazolás az előző naptári év jövedelméről
e)a tulajdonviszonyokat igazoló dokumentum
f) a szociális szolgáltatásnyújtás kezdeti napjának és időpontjának igazolása
g) a szociális rászorultságot igazoló jogerős határozat

A szociális szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés tartalmazza:
a) a szerződő feleket
b) a szociális szolgáltatásnyújtás formáját
c) a szociális szolgáltatás tárgyi hatályát valamint a szociális szolgáltatásnyújtás formáját
d) a szociális szolgáltatásnyújtás napjának kezdetét
e) a szociális szolgáltatásnyújtás időpontjának kezdetét
f) a szociális szolgáltatásnyújtás helyét
g) a szociális szolgáltatás térítési összegének ill. fizetési módjának meghatározását
h) a szociális szolgáltatás térítési összegének növelési feltételeit
i) a szerződés visszavonásának feltételeit/okait

4. Amennyiben a kérvényező elutasítja a szerződés megkötését, a szolgáltatást nyújtó félnek
ezen tényt teljesítettnek kell tekintenie.

5.  A  kedvezményezett  egyoldalúan  felmondhatja  a  szociális  szolgáltatásokra  vonatkozó
szerződést,  mégpedig a szerződésbontás indoklása nélkül,  miközben a a felmondási idő
nem lehet hosszabb mint 30 nap.

6.  Muzsla  község  mint  a  szociális  szolgáltatás  szolgáltatója/nyújtója  egyoldalúan
felmondhatja  a  szociális  szolgáltatásokra  vonatkozó  szerződést,  amennyiben  a
kedvezményezett  súlyosan megszegi  a  szerződésben  foglalt   kötelességeit,  mégpedig  a
következőképpen:  súlyosan megszegi a jó modor szabályait, melyek lehetetlenné teszik a
társadalmi együttélés módját;  több  mint 3 hónapig nem téríti a szociális szolgáltatás díját,
valamint nem teljesíti a 3.sz. cikkely 3. pontjának feltételeit.

V.sz cikkely
A napköziotthonban nyújtott szociális szolgáltatás díjának meghatározása

1. A kedvezményezett a napközi otthonban nyújtott  szociális szolgáltatásért a szolgáltatást
nyújtó részéről meghatározott összeget köteles fizetni ezen általános érvényű rendelettel
összhangban.



2. A térítés összegének tartalmaznia kell a szakmai tevékenység költségeinek összegét ill. az
egyéb  műveleti  tevékenységek  összegét,  de  ezen  összeg  nem  lehet  magasabb  mint  a
gazdaságilag indokolt/elszámolható  költségek.

3. A napközi otthonban nyújott szociális szolgáltatások  térítési összegének kiszámításakor
számításba  kell  venni  az  előző  naptári  év  gazdaságilag  indokolt  költségeit.  Ezen
gazdaságilag  indokolt  költségeket  a  448/20008  sz.  /72  sz.§  5.bek./  szociális
szolgáltatásokról  szóló  törvény  határozza  meg.  Ezen  költségek  tételes  kiszámítását  az
általános érvényű rendelet  2.sz. melléklet ábrázolja.

4. A kedvezményezett a szociális szolgáltatásnyújtásért a napközi otthonban fizetni köteles a
a) szakmai tevékenységért 

– a más személy segítségére szoruló fizikai személy esetében
- szociális tanácsadás
- szociális rehabilitáció
- egyéb speciális szociális támogatás közvetítése/nyújtása 

b) további/egyéb tevékenységek
- munkaterápia
- szabadidős tevékenység
- a közlekedéssel/szállítással kapcsolatos szolgáltatás

5. A szakmai tevékenység ill. a közlekedéssel/szállítással kapcsolatos tevékenységek térítési
összegét ezen általános érvényű rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

6.  A  szociális  szolgáltatásnyújtásra  szoruló  kedvezményezett  a  napközi  otthonban  az
önellátásban nyújtott segítséget téríteni köteles, amennyiben ezen segítséget  a szociális
szolgáltatáson belül  Muzsla község, mint a szociális szolgáltatások nyújtója biztosítja.

7. A szociális ellátásban részesített személy/kedvezményezett köteles a napközi otthon felé
bejelenteni bevételeinek összegét, becsületbeli nyilatkozattal igazolni tulajdonát, valamint
8 napon belül jelenteni  a bevételeiben történt ill.  tulajdonát illető  változásokat,  melyek
befolyásolhatják a szociális szolgáltatások térítési összegének meghatározását.

8. Abban az esetben amennyiben a szociális ellátásban részesített személynek nincs, ill. nem
elegendő  a  jövedelme  a  szolgáltatás  térítésére,  ezt  a  kötelességet  más  személy  is
teljesítheti, szerződéskötés által a szociális szolgáltatás biztosítójával - Muzsla község.

9. Amennyiben a szociális szolgáltatás díját illetően tartozás halmozódott fel a szolgáltatóval 
szemben és a gondozott időközben elhalálozott, a szolgáltató érvényesíti követelését az 
elhunyt személyével kapcsolatos hagyatéki tárgyalás során.

10.  A szociális  szolgáltatásért  a  szociális  ellátásra  rászoruló  személy  ill.  megbízott/felelős
személy a térítés összegét az adott naptári hónapra fizeti, melyben a szolgáltatást igényelte,
s mindezt minden hónap legkésőbb 15.napjáig.

VI. sz. cikkely
Végleges rendelkezések

1.  Ezen  általános  érvényű  rendeletet  Muzsla  község  önkormányzati  képviselőtestülete  a
7/09092015 sz. rendelettel hagyta jóvá 2015. 09.09 -én.

2. Az általános érvényű rendelet  Muzsla község hivatali tábláján ill. a községi weboldalon 
kerül kifüggesztésre, s a kifüggesztéstől számított  15. napon lép hatályba.



Muzsla 2015.09.09.

a község polgármestere, s.k.

Javaslat
Kifüggesztve: 2015.08.25.
Eltávolítva: 2015.09.09
Az általános érvényű rendelet jóváhagyása
Kifüggesztve 2015.09.10
Eltávolítva 
Muzsla község weboldalán közzétéve: 2015.09.10       http:// muzla.sk 

1. sz. melléklet 

A szociális szolgáltatásnyújtás összege a Muzsla területén felnőttek/időskorúak részére 
működtetett napköziotthonban:

A gondozottal kapcsolatos szakmai tevékenység ellenértékének összege......  .0,50 € / hónap
A gondozottal kapcsolatos egyéb tevékenységek ellenértékének összege, / kivéve a 
közlekedési szolgáltatást /                                                                            …..0,50 € / hónap
A gondozottal kapcsolatos közlekedési szolgáltatás ellenértékének összege ...0,50 € / km

2. sz. melléklet

A  gazdaságilag  indokolt  költségek  kiszámítása  a  2016-os  évre  vonatkozó  szakmai
tevékenységekre   -  a  mások  segítségére  szoruló  felnőttek/időskorúak  számára
létrehozott/működtetett napköziotthonban Muzsla község területén a  448/2008 sz. szociális
szolgáltatásokról szóló törvény értelmében.:
Felelős személy – a napköziotthon vezetője és ápoló/gondozó. 1 /teljes munkakörben
Takarítónő ................................... 1/ fél munkaidőben/munkakörben
Könyvelő ………………………. 1/ fél munkaidő/munkakörben
A munkanapok száma...................250
A gondozottak száma......................10

A valós gazdaságilag indokolt költségek kiszámítása 1 órára/ a szociális szolgáltatásnyújtásra 
rászoruló fizikai személy esetében:
22 320 € : 250 nap =  89,28 €  (az 1 napra kiszámított teljes ár)
89,28 € : 8 óra  = 11,16 €   (1 órára kiszámított teljes ár)



11,16 € : 10 személy = 1,12 €   (az 1 napra és 1 órára kiszámított egységár)


