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2013. március 21-i ülésére 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2013. (…) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. 
(III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ikt.sz: I/ 919/4/2013.    
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 29. § (3) bekezdése  szerint ha önkormányzati társulás vagy többcélú 
kistérségi társulás nyújt gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást, akkor a társulási 
megállapodásban arra kijelölt települési önkormányzat – a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint – alkot rendeletet a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételérıl és 
a fizetendı térítési díjakról.  
A Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodása alapján Lajosmizse Város és Felsılajos Község 
közigazgatási területére Lajosmizse Város Önkormányzata jogosult rendeletet alkotni azzal, 
hogy ahhoz Felsılajos Község Önkormányzatának elızetes egyetértése szükséges.  
 Jelen elıterjesztést Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2013. 
március 18-i ülésén tárgyalja. 
 
 A T. Képviselı-testület 2012. március 29-i ülésén fogadta el a 2012. április 1. napjától 
fizetendı gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait – a bölcsıdei gondozási díj 2012. 
szeptember 1. napján lépett hatályba -, amelyhez Felsılajos Község Önkormányzata 
elızetesen hozzájárult.  
 
Az Intézmények Gazdasági Szervezete megküldte a gyermekétkeztetés térítési díjait, amelyek 
tájékoztatásuk szerint a 2012-ben meghatározottakhoz képest nem változnak, csak a belsı 
megbontás módosul a kerekítés szabályainak megfelelıen.  
Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. szeptember 1. napjától a bölcsıde esetében az 
étkeztetésen túlmenıen a gondozásért is megállapított térítési díjat, amelynek összege 100 
Ft/gondozási nap.  Kocsis Györgyné Intézményvezetı Asszony nem javasolja a díj 
módosítását. 
  
Jelen elıterjesztés 1. mellékletét képezi Kocsis Györgyné a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde vezetıjének tájékoztatása a bölcsıdei gondozási díj 
vonatkozásában. 
 
A Gyvt. 151. § (2) bekezdése értelmében a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-
oktatási intézményben, a települési önkormányzat az általa fenntartott nevelési-oktatási 
intézményben… a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az 
iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg fıétkezést és két további étkezést.  
(2a) Ha a (2) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy 
az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.   
 
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a az 
alábbiakról rendelkezik: „Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét 



bıvítı, a fizetési kötelezettség terhét növelı, a kedvezményt, mentességet megszüntetı vagy 
korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” 
Erre tekintettel a rendelet hatályba lépésének javasolt idıpontja 2013. május 1. napja. 
 
Elızetes hatásvizsgálat 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2013. (…) önkormányzati rendelete a 
gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A tervezett jogszabály jelentısnek ítélt hatásai: 
 

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

A rendelet-tervezet többlet fizetési kötelezettséget nem ró a díjfizetıkre, tekintettel arra, hogy 
összességében a gyermekétkeztetés intézményi díjai nem változnak a 2012. évhez képest. 
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
Az élelmiszerek áremelkedése mellett, az intézményi étkeztetés térítési díjainak változatlanul 
maradása mind több gyermek részére biztosíthat naponta meleg étkezést. 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
Nem mérhetı hatás 

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29-30. 
§-ai rendelkeznek a fenntartó önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségérıl, a személyes 
gondoskodás formái, igénybe vétele és a fizetendı térítési díj vonatkozásában. A Gyvt. 29. § 
(3) bekezdése értelmében, ha önkormányzati társulás nyújt gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
ellátást, akkor a társulási megállapodásban arra kijelölt települési önkormányzat alkot 
rendeletet a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról. A 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodása alapján Lajosmizse Város és Felsılajos Község 
közigazgatási területére Lajosmizse Város Önkormányzata jogosult rendeletet alkotni. A 
rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követne el.  
 
 

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet - tervezetet terjesztem a T. 

Képviselı –testület elé: 

 
Lajosmizse 2013. március 11. 
 

                                       
               Basky András sk. 

                                                                         polgármester 



 
Elıterjesztés 1. melléklete 

 
Rendelet-tervezet 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének  
 …./2013. (….) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló  
8/2012. (III.30) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl, és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés  
e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével,  a Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása 3.2.13. pontja alapján 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének elızetes egyetértésével a következıket 
rendeli el:  
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelmi  támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdésében a „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti és 

Gyámügyi Csoportjánál vagy Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Felsılajosi 
Kirendeltségén” szövegrész helyébe a „Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 
vagy telephelyén” lép.  

 
3. § 

 
(1) Hatályát veszti a Rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja.   

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon a hatályát 

veszti. 
 
      Basky András                 dr. Balogh László  
 polgármester                jegyzı 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:  

        dr. Balogh László   
                jegyzı 

 
 
 
 



 
 
 

1. melléklet …………./2013. (…………...) önkormányzati rendelethez 
 
„2. melléklet a 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez” 
  

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2013. május 1-tıl (ÁFA nélkül) 
 
1. Iskolai napközi  
 

1.1 Tízórai  80  Ft 
1.2 Ebéd  270  Ft 
1.3 Uzsonna    80  Ft 
1.4 Összesen    430 Ft 

 
2. Iskolai menza 

  
Az ebédért fizetendı intézményi térítési díja   270 Ft 

  
 
   
3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja 
 

3.1. Tízórai   50 Ft 
3.2. Ebéd    220 Ft 
3.3. Uzsonna    65 Ft 
3.4 Összesen    335 Ft 

 
4.  Bölcsıdei ellátás intézményi térítési díja 
 

5.1. Reggeli  85 Ft 
5.2. Tízórai  45 Ft 
5.3.  Ebéd  170 Ft 
5.4. Uzsonna  40 Ft 
5.5.  Egy napra jutó étkeztetés térítési díja  340 Ft 
5.6.  Egy napra jutó gondozási díj  100 Ft 
5.7. Térítési díj mindösszesen (5.5+5.6)  440 Ft 

„ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  elıterjesztés 2. melléklete
 

  


