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Előterjesztés  
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. április 25-i ülésére 
 
 
 
 

Tárgy: Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosításához   
 
 
Ikt.sz: LMKOHFL/120-3/2022. 
 
 
         
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szoc.tv.) 92. § (1)-(2) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  (nappali ellátás, 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a 
társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti, vagy az erre kijelölt települési 
önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

 A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi, és Szociális Közszolgáltató 
Társulás társulási megállapodásának VII. fejezet 9. a) pontja alapján: ”Rendelet megalkotására 
a Társulás által ellátott feladatok vonatkozásában Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jogosult a jogszabályokban meghatározott szervek hozzájárulása, 
véleményezése mellett. „ 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése a következők szerint 
rendelkezik: „ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a 
felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet 
megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás 
székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet 
megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének 
hozzájárulása szükséges.” 
 
Lajosmizse Város Polgármestere a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendeletének módosítására az előterjesztésem mellékletét képező rendeletmódosítást terjeszti 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elé:  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő –testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
 

…../2022. (….) ÖH. 
Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendelet módosításához   
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez előterjesztett a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához   
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. április 25. 
 
Lajosmizse, 2022. április 20.                           
   

 Juhász Gyula sk. 
                                                                             polgármester 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Előterjesztés melléklete 

„4. 

Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. április 28-i ülésére 
 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…..)           önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Tóth Andrea 
 irodavezető 
 Jegyzői Iroda 

        
 

 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:  
 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
 
 Önkormányzati Bizottság 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:  Muhariné Mayer Piroska 
 aljegyző 

 
 
 
 
 

 dr. Balogh László s.k. 
 jegyző 
  



Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. április 28-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…..)           önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Iktatószám: LMKOH/1116-19/2022. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a szociális étkeztetés biztosításával kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában hozott 
37/2022. (III.17.) határozatában döntött arról, hogy felkéri Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetőt, valamint 
dr. Balogh László jegyzőt, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoc. tv.) 62. §-ban foglalt szociális étkeztetés biztosítására a jelenleg hatályban lévő 
megállapodás megszűnését követő naptól megállapodást kössön a BORTELLO Kft. szolgáltatóval az 
előterjesztésben foglalt áron. A BORTELLO Kft. a szolgáltatás ellátására az alábbi árajánlatot nyújtotta be: 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a térítési díjakat a 
Rendelet 1. melléklete 2020. április 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:  

 



A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdése 
az alábbiakról rendelkezik: 

„A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] 
hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel -    

a) a helyi önkormányzat, 
b) a helyi önkormányzat által fenntartott 
ba) költségvetési szerv, 
bb) nonprofit szervezet, 
bc) egyéb szervezet, 
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 
d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított 

gazdasági társaság, 
e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a polgári 

perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet 
által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal 

való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: 
díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 
hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.” 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése kimondja, 
hogy az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj), és ezen intézményi térítési 
díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.   
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 31. § (1)- (2) bekezdései rendelkeznek 
arról, hogy egy jogszabály a hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan nem növelheti a fizetési 
kötelezettséget, nem bővítheti a fizetésre kötelezettek körét, illetve nem szüntethet meg vagy korlátozhat 
kedvezményt, mentességet. Továbbá a fizetési kötelezettség keletkezésekor hatályban lévő jogszabályok által 
előírt fizetési kötelezettséghez képest jogalanyok utólagosan meghatározott csoportjának nem adható 
jogszabályban visszamenőlegesen olyan fizetési kedvezmény, mentesség, amely a fizetési kötelezettség 
összegét csökkenti, kivéve ha ez az Európai Unió kötelező jogi aktusának vagy nemzetközi szerződésnek való 
megfelelés miatt szükséges, vagy ha a kedvezmény vagy mentesség a fizetési kötelezettség teljesítésére köteles 
természetes személyek vagy más jogalanyok teljes körét megkülönböztetés nélkül érinti. 
 
Erre tekintettel javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1.2.2. ebéd 
szállítási díját tartalmazó pontjának 2022. április 1. napjától történő 39 Ft/háztartás/nap összegre történő 
módosítását. 
 
A fenti javaslatokat magában foglaló rendelet-tervezet jelen előterjesztésem mellékletét képezi.  
 

Előzetes hatásvizsgálat  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály 
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 

 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 
A rendelet-tervezet alapján a szociális étkezést kiszállítással igénybe vevők fizetési kötelezettsége 
csökken, azonban az önkormányzat részére többlet költségvetési vonzattal nem jár.  

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

 



Nem mérhető hatás. 
  

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

 
Nem mérhető hatás. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

 
Ezen rendelet-módosítás elmaradása jogszabálysértést eredményez.  

 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

 
A fentiekre tekintettel a jelen előterjesztés 2. melléklete szerinti rendelet-tervezet elfogadására teszek 
javaslatot a Tisztelt Képviselő-testület részére a hozzá csatolt indokolással együtt. 
 
Lajosmizse, 2022. április 21. 
 

       Basky András sk. 
           polgármester  



Előterjesztés melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a., 
és 10. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 
14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1. r. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati 
rendelet 4. alcíme a következő 7. §-sal egészül ki: 

„7. § 

A rendelet 1. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt rendelkezéseit 2022. április 1. napjától alkalmazni 
kell.” 

2. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet 1.2.2. pontjában a „95” szövegrész helyébe a „39” szöveg lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti. 
 

BaskyAndrás        dr. Balogh László 

polgármester       jegyző  

 

A rendelet kihirdetésének napja: ……………... 

        dr. Balogh László     
                                     jegyző  
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Részletes indokolás 

Az 1–3. §-hoz  
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez 
tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a 
Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”  

  
Erre tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet 2022. április 28-i képviselő-testületi ülésre előterjesztett 
előterjesztésének indokolását az alábbiakban teszem közzé: 
1. Általános indokolás 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1.2.2. 
ebéd szállítási díját tartalmazó pontjának 2022. április 1. napjától történő 39 Ft/háztartás/nap 
összegre történő módosítása indokolt, tekintettel arra, hogy 2022. április 1. napjától a 
BORTELLO Kft. ezen díjon vállalta ezen szolgáltatás nyújtását, és a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése kimondja, hogy az 
intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj), és ezen 
intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.   

2. Részletes indokolás  

1.§-hoz 

  

Az átmeneti rendelkezés beillesztése a szociális étkezés keretében az ebéd szállítási díját 
tartalmazó pontjának 2022. április 1. napjától történő alkalmazását biztosítja. 

2. §-hoz 

  
A szociális étkezés keretében az ebéd szállítási díját tartalmazó pontjának 39 Ft/háztartás/nap 
összegre történő módosítását tartalmazza. 

3.§-hoz 

   

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.” 


