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Somorja Város szállítószolgálatról szóló  

4/2017 sz.  általánosan kötelező érvényű rendelete  

(továbbiakban „ÁKR”) 

     A Somorjai Városi Képviselőtestület a Szlovák Nemzeti Tanács települési önkormányzatokról 

szóló 369/1990 sz. törvénye hatályos rendelkezései 6. § 1. bekezdése, 11. § 4. bekezdés g) pontja 

értelmében, valamint a 4. § 3. bekezdés p) pontjával összhangban, a szociális szolgáltatásokról és az 

egyéni vállalkozásokról szóló 455/1991 sz. törvényt módosító 448/2008 sz. törvény hatályos 

rendelkezései értelmében (a továbbiakban „szociális szolgáltatásokról szóló törvény”) kiadja a 

következő 

általánosan kötelező érvényű rendeletet: 

1. § 

Bevezető rendelkezés 

1) A jelen általánosan kötelező érvényű rendelet (a továbbiakban „ÁKR”) célja, hogy szabályozza 

a Somorja város területén lakóhellyel rendelkező személyeknek biztosított szállítószolgálat mint 

szociális szolgáltatás szabályait és feltételeit a szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008 sz. 

törvény 42. §értelmében. 

2) Somorja Város a jelen ÁKR szerint:  

a) meghatározza a szállítószolgálat igénybe vevőinek körét, 

b) meghatározza azon személyek körét, akiknek támogatás nyújtható szállítószolgálat igénybe 

vételére, 

c) dönt a szállítószolgálat igénybe vételére vonatkozó pénzügyi támogatás megítéléséről. 

2. § 

Szállítószolgálat 

1) A szállítószolgálat olyan szociális szolgáltatás, amelyet olyan súlyosan egészségkárosodott 

személy vehet igénybe, aki személygépjárművel való egyéni közlekedésre van utalva, vagy 

olyan, kedvezőtlen egészségi állapotú természetes személy vehet igénybe, aki sík területen vagy 

lépcsőn való mozgásában és tájékozódásában korlátozott. 

2) A személygépjárművel való egyéni közlekedésre történő, 1. bekezdés szerinti ráutaltság 

tényéről az illetékes munka-, szociális és családügyi hivatal szakvéleményt ad ki a súlyos 

egészségkárosodás szociális következményeinek külön jogszabály szerinti kompenzálása 

céljából.  

3) Az 1. bekezdés szerinti kedvezőtlen egészségi állapotot a természetes személy a külön 

jogszabály szerinti egészségügyi szolgáltató igazolásával bizonyítja.  

4) A Város a szállítószolgálatot a jelen ÁKR 4. § értelmében más természetes személyek részére is 

biztosíthatja. 
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3. § 

A szállítószolgálat szolgáltatója 

1) Somorja Városa a szállítószolgálatot a Szociális Szolgáltatók Központi Nyilvántartásában 

bejegyzett magán szociális szolgáltató (a továbbiakban „szolgáltató”) segítségével biztosítja, 

mégpedig a Város és a magán szolgáltató között létrejött szerződés alapján. 

2) A szállítószolgálat rendszerint munkanapokon és szükség szerint munkaszüneti és 

ünnepnapokon áll az igénybe vevők rendelkezésére. 

4. § 

A szállítószolgálat igénybe vevője és jogosult személy 

1) A szállítószolgálat igénybe vevője a Somorja város területén lakóhellyel rendelkező természetes 

személy, aki az alábbi feltételek legalább egyikét teljesíti: 

a) megfelel a jelen ÁKR 2. § 1) bekezdésében foglalt feltételeknek,  

b) 75 évnél idősebb természetes személy, 

c) szülési vagy gyermekgondozási szabadságon lévő szülő. 

2) A jelen ÁKR 7. § 1. bek. szerint a szállítószolgálat igénybe vételéhez a Város által nyújtott 

támogatásra jogosult személy (a továbbiakban „jogosult személy”) a Somorja város területén 

lakóhellyel rendelkező olyan természetes személy, aki teljesíti az alábbi feltételeket:  

a) olyan rokkant személy, akinek csökkent munkaképessége több mint 70%, 

b) 75 évnél idősebb természetes személy, 

c) Somorja Város által biztosított gondozószolgálat kedvezményezettje, 

d) az Ambrózia Idősek Otthona által nyújtott szociális szolgáltatás kedvezményezettje, 

e) gyermekgondozási szabadságon lévő szülő és a szállítószolgálatot orvosi ellátáshoz veszi 

igénybe. 

5. § 

A szállítószolgálat díja 

Szolgáltatás Díj (euró) 

A szállítás díja Somorja város területén belül / 1 személy  

1,50 a rendeltetési helyre     

1,50 a rendeltetési 

helyről  

A szállítás díja Somorja város területén kívül /km /1 személy 0,80 

A kísérő személy szállításának díja / 1 személy 0,00 

Várakozási díj (a szállítószolgálat várakozása, a szükséges fizikai 

segítségnyújtás, a rendeltetési helyre való kíséret biztosítása) / minden 

megkezdett óra / 1 személy 
2,50 
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6. § 

A díjfizetés módja 

1) A szociális szolgáltatás igénybe vevője és a jelen ÁKR szerinti jogosult személy a 

szállítószolgálat díját készpénzben köteles kifizetni a gépjárművezetőnek, aki a szállítás 

befejezését követően bizonylatot állít ki a szállított személynek, amelyen szerepelni fog a 

családi és utónév, a szolgáltatás időpontja és a szállítási díj. 

7. § 

Pénzügyi hozzájárulás Somorja Városa részéről 

1) Somorja Város a saját költségvetéséből hozzájárul a szolgáltatónak a szállítószolgálat 

üzemeltetéséhez (hozzájárulásként a szociális szolgáltatást nyújtó magán szolgáltató 

tevékenységéhez, mégpedig a szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008 sz. törvény 75. § 

értelmében):  

a) a szállítószolgálat költségeire a szolgáltató székhelye és Somorja között (oda-vissza) 

havonta legfeljebb nyolc alkalommal, amennyiben a szállítószolgálatot a Somorja város 

területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek veszik igénybe az adott napon, 

b) jogosult személy szállítása esetén Somorja Város és a rendeltetési hely között (oda-vissza) 

történő szállítás költségének időarányos (alikvót) részét - legfeljebb a felét -, mégpedig az 

üzemeltető havi elszámolása alapján.  

2) A szolgáltató vállalja, hogy szállítószolgálat, azaz a szociális taxiszolgálat üzemeltetésével 

kapcsolatos költségekről és bevételekről külön havi nyilvántartást vezet, és azt (a következő 

hónap végéig) benyújtja Somorja Városnak könyvviteli kimeneti adatok formájában is, és 

lehetővé teszi a betekintést a számviteli bizonylataiba. 

3) A Város a szállítószolgálat igénybe vételéhez a jogosult személy részére egy hónapra a 2017-es 

évben maximálisan 40 euró összegű támogatást nyújt. 

4) A Város a támogatást az igénylők által benyújtott egyéni kérelem alapján bírálja el. 

5) A szállítószolgálat igénybe vételének támogatása iránti kérelmet a Város a jelen ÁKR 7. § 1. 

bek. b) pontja értelmében bírálja el a kérelmező alábbi okmányai alapján: 

a) az illetékes munka-, szociális és családügyi hivatal által kiadott, egészségkárosodott személy 

igazolványa (ŤZP) vagy kíséretre szoruló egészségkárosodott személy igazolványa (ŤZPS), 

b) az illetékes munka-, szociális és családügyi hivatal szakvéleménye a súlyos 

egészségkárosodás szociális következményeinek külön jogszabály szerinti kompenzálása 

céljából 

c) az egészségügyi szolgáltató igazolása a természetes személy olyan kedvezőtlen egészségi 

állapotáról, amely személygépjárművel történő egyéni közlekedésre való ráutaltsággal, 

illetve amely sík területen vagy lépcsőn való mozgásban és tájékozódásban 

korlátozottsággal jár (az illetékes orvos adja ki).  

d) szülési vagy gyermekgondozási szabadság fennállásának igazolása. 
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6) A támogatás megítéléséről vagy elutasításáról a Város a kérelem elbírálása után írásban 

tájékoztatja a kérelmezőt.  

7) A támogatás megítélését követően a Város Igazolványt állít ki a szállításra jogosult személy 

részére. 

8) A Város egy hónapra szóló támogatását a szállítószolgálat igénybe vételére a jogosult személy 

csak az adott hónapban hívhatja le. A támogatás sem részben, sem egészben nem vihető át a 

további hónapokra.  

9) A szállítószolgálatra nyújtott támogatás teljes keretösszege Somorja Város éves 

költségvetésében kerül meghatározásra.  

10) A szállítószolgálatra nyújtott támogatását a Város a jogosult személy részére ismételten 

folyósítja mindaddig, amíg fennállnak a jogosultság feltételei. 

11) Abban az esetben, ha a szállítószolgálatra nyújtott támogatást a jogosult személynek jogtalanul 

ítélték meg abból kifolyólag, hogy nem jelentett be vagy elhallgatott valamely, a támogatás 

megítélésében meghatározó tényt, vagy a támogatás folyósítása során nem jelentette be a 

személyi adataiban történt változást, amely meghatározó lett volna a támogatás megítélésénél, a 

következő naptári évben ebben a támogatási formában nem részesülhet.  

12) A Város szállítószolgálatra nyújtott támogatása alanyi jogon nem jár, csak külön elbírálás 

alapján ítélhető meg.  

13) Somorja Város ezeket az információkat közzéteszi a Város honlapján és a hirdetőtáblákon.  

8. § 

Közös és átmeneti rendelkezések 

1) A szervezetek jelen ÁKR által nem szabályozott jogaira és kötelességeire a vonatkozó 

jogszabályok, a szerződés és a Város, valamint a szolgáltató belső előírásai az irányadók. 

9. § 

Záró és megszüntető rendelkezések 

1) A jelen általánosan kötelező érvényű rendeletet a Somorjai Városi Képviselőtestület fogadta el 

2017.04.06.-án, a 22/2017/VII szám alatt.   

2) A jelen általánosan kötelező érvényű rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéstől számított 

15. napon, 2017.04.25-én lép hatályba. 

                                                                                                          Bárdos Gábor 

                                                                                                           a város polgármestere 


