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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2020. szeptember 29-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelet hatályba 
nem lépéséről 

 
Iktatószám: LMKOH/565-22/2020. 
  
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelet hatályba 
nem lépéséről 

 
 

1. A rendelet- tervezet általános indokolása: 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 14. napján pályázatot 
nyújtott be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Tanya-és falugondnoki buszok 
beszerzése” című pályázati kiírásban foglalt tanyagondnoki szolgálati feladatokat ellátó busz 
beszerzésére.  
 
A pályázati kiírás tartalmazza, hogy új tanyagondnoki szolgálat létrehozása esetén a pályázathoz 
szükséges csatolni az új ellátási körzet létrehozásáról rendelkező önkormányzati rendeletet, valamint a 
tanyagondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem másolatát.  
Felsőlajos Község Önkormányzata és Lajosmizse Város Önkormányzata a szociális 
alapszolgáltatásokat Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társuláson keresztül látja el, melynek részét képezi a tanyagondnoki szolgáltatás 
is. Jelenleg a tanyagondnoki szolgálatnak egy lajosmizsei külterületi részre kiterjedő ellátási körzete 
van.  
A pályázatot kiíró szervezettel folytatott egyeztetést követően az a tájékoztatás érkezett, hogy 
amennyiben Felsőlajos Község Önkormányzata nyújtja be a pályázatot, úgy a szolgálat működtetését 
is az önkormányzatnak kell végeznie, így a felsőlajosi tanyagondnoki szolgálat működtetése nem a 
Társulás keretei között valósul meg.  
Zsolnainé Cserni Andrea IGSZ vezető jelezte, hogy 2020. július 1-től az új közbeszerzési eljárás 
eredményeként beszállítói árváltozások történtek, ezáltal emelkedtek a nyersanyagnorma árak is. Erre 
tekintettel a nappali ellátást igénybe vevők esetében az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 695.- 
Ft/fő/napról 717.- Ft-ra emelkedne november 1-től. Az intézményvezető levele az előterjesztés 2. 
mellékletét képezi.  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 17-i ülésén elfogadta a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendeletet, mely a 21/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelet.  A 
rendelet kihirdetése majd egységes szerkezetre történő emelése során megállapításra került, 
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hogy a módosító rendelet hatályba lépése az előterjesztésben tévesen lett meghatározva, ezért 
ennek korrigálása szükséges.  
 
 
A szeptember 17-i előterjesztés az intézményvezető kérésének megfelelően tartalmazta azt az 
előterjesztői és tervezett jogalkotói szándékot, mely szerint a térítési díj emelése szükséges 2020. 
november 1-től a közbeszerzési eljáráson megemelkedett nyersanyagárak miatt.  
A rendelet-tervezet hatályba léptető 3. §-a azonban tévesen csak a 1. §-hoz kapcsolódó (Felsőlajos 
tanyagondnoki szolgálat bevezetése miatti területi hatály módosítás )  hatálybalépést kezelte és 
nem választotta szét eltérő hatálybalépésre az akkori rendelet-tervezet 1. §-át  és 2. §-át. (Ez 
utóbbi szakasz, mely a melléklet módosítást – díjemelést – rendezi.)  
 
Ennek okán szükséges a jelenlegi rendelet-tervezet elfogadása.  
 
A rendelet- tervezet részletes indokolása: 
 

A rendelet-tervezet 1.  § indokolása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) személyi és 
területi hatálya kiterjed - valamennyi a rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatás tekintetében  
– Lajosmizse és Felsőlajos településekre, így szükséges a rendelet 1. §-ának módosítása a tekintetben, 
hogy az Intézmény által ellátott tanyagondnoki szolgálat Lajosmizse közigazgatási területén, az alap 
rendelet 2. mellékletében részletezettek szerint kerül ellátásra.  
 

A rendelet-tervezet 2.  § indokolása 
 

A rendelet 1. mellékletének módosítását tartalmazza.  
 

A rendelet-tervezet 3.  § indokolása 
 

A rendelet-tervezet 3. §-ában a 21/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről 
rendelkezünk a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 9. § (2)-(3) 
bekezdései, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (továbbiakban: 
IRM.) 124. §-a és 125. § (1), (4)-(5) bekezdései alapján.  

 
A Jat szabályozása az alábbi:  
9.§ „(2) Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv 

vagy személy jogszabályban rendelkezhet úgy, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett 
jogszabályi rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lép hatályba, vagy a kihirdetett, de 
még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem lép hatályba. 

(3) A kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a 
(2) bekezdés szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezés 
hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy az megegyezzen azzal az időponttal, amikor 
a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályba lépett 
volna.” 

 
Az IRM szabályozása a következő: 

 
 „124. § (1) Egy szerkezeti egység vagy szövegrész nem helyezhető hatályon kívül a hatálybalépését 
megelőző hatállyal. 
(2) A hatályon kívül helyező jogszabály kivételével jogszabály tervezete csak jogszabály, jogszabály 
szerkezeti egysége vagy jogszabály szerkezeti egységének a szövegrésze hatályba nem lépésére 
vonatkozó rendelkezést tartalmazhat. 
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(3) A (2) bekezdés szerinti rendelkezést a záró rendelkezések között kell elhelyezni. 
(4) A hatályba nem lépésről szóló rendelkezésre a hatályon kívül helyező rendelkezésre vonatkozó 
rendelkezéseket az e fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell.” 
 
 
 
 
125. § „(1) A jogszabály hatályba nem lépéséről szóló rendelkezés – az alábbi sorrendben – 
a) a „Nem lép hatályba” kifejezést és 
b) a hatályba nem lépő jogszabályra való merev hivatkozást 
foglalja magában. 
……. 
(4) A hatályba nem lépésről szóló rendelkezés nem tartalmazhatja azt az időpontot, amikor jogszabály, 
a szerkezeti egység vagy a szövegrész hatályba lépett volna. 
(5) A hatályba nem lépésről szóló rendelkezés hatálybalépésének időpontját – a bizalomvédelem 
követelményének figyelembevételével – úgy kell meghatározni, hogy az megelőzze azt az időpontot, 
amikor a jogszabály, a szerkezeti egység vagy a szövegrész hatályba lépett volna.” 

 
A rendelet-tervezet 4.  § indokolása 

 
A rendelet-tervezet 4. §-ában a rendelet hatályba lépéséről rendelkezünk. 
 
 
Előzetes hatásvizsgálat: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelet hatályba 
nem lépéséről 
 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
A jogszabály módosításával Felsőlajos Község Önkormányzata számára lehetőség nyílik a 
„Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése” című pályázati kiírásban foglaltak teljesítésére, és 
a pályázat pozitív elbírálása esetén a településen egy új tanyagondnoki szolgálat működhet.  
A megnövekedett nyersanyagnorma árak miatt emelni szükséges az igénybevevők által 
fizetendő térítési díjat, mely minimális többletkiadást jelent az igénybe vevő részére, 
ugyanakkor az önkormányzat pénzügyi terheit csökkenti.  
 

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: 
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Tekintettel arra, hogy Felsőlajos községben a létrehozni kívánt tanyagondnoki szolgálat nem a 
Társuláson belül látná el feladatát, így szükséges a rendelet területi és személyi hatályának 
módosítása e tekintetben.  
 
A rendelet módosítást a nappali ellátás után fizetendő térítési díj emelésének szükségessége 
indokolja, melyet november 1-től célszerű megállapítani.  
 

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

 
Nem releváns 

 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-módosítást és annak indoklását 
terjesztem a T. Képviselő-testület elé.  
 
Lajosmizse, 2020. szeptember 23. 
 

Basky András sk. 
polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete  

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2020. (…) önkormányzati rendelete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról, valamint  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2020. (IX.18.) 

önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében 
eljárva, 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. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 

„1. § 
 

(1)  A rendelet területi hatálya kiterjed:  
a) a b) pontban foglalt kivétellel Lajosmizse és Felsőlajos települések közigazgatási területére, 
b) a 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott szolgáltatás tekintetében kizárólag Lajosmizse település 

közigazgatási területére. 
 

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott területi hatályra figyelemmel a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személyekre terjed 
ki.” 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.  

 
3. § 

 
(1) Nem lép hatályba Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2020. 
(IX.18.) önkormányzati rendelete. 

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. november 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet 1. §-a, 3. §-a 2021. március 1. napján lép hatályba. 
(3) A rendelet 2021. március 2. napján hatályát veszti.  

 
Basky András        dr. Balogh László 
polgármester       jegyző  

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

        dr. Balogh László     
                         jegyző  
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1. melléklet a …/2020. (..) önkormányzati rendelethez 
 
 

1. A Rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
[1.1. A nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj] 
 
„1.1.2. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkezésért 

fizetendő intézményi térítési díja 717- Ft/fő/nap.” 
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Indokolás 

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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 21/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről  szóló 
…/2020. (...) önkormányzati rendelet 2020. szeptember 29- rendkívüli  Képviselő-testületi ülésre 
beterjesztett indokolását az alábbiakban teszem közzé: 
 

1. A rendelet- tervezet általános indokolása: 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 14. napján pályázatot 
nyújtott be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Tanya-és falugondnoki buszok 
beszerzése” című pályázati kiírásban foglalt tanyagondnoki szolgálati feladatokat ellátó busz 
beszerzésére.  
A pályázati kiírás tartalmazza, hogy új tanyagondnoki szolgálat létrehozása esetén a pályázathoz 
szükséges csatolni az új ellátási körzet létrehozásáról rendelkező önkormányzati rendeletet, valamint a 
tanyagondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem másolatát.  
Felsőlajos Község Önkormányzata és Lajosmizse Város Önkormányzata a szociális 
alapszolgáltatásokat Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társuláson keresztül látja el, melynek részét képezi a tanyagondnoki szolgáltatás 
is. Jelenleg a tanyagondnoki szolgálatnak egy lajosmizsei külterületi részre kiterjedő ellátási körzete 
van.  
A pályázatot kiíró szervezettel folytatott egyeztetést követően az a tájékoztatás érkezett, hogy 
amennyiben Felsőlajos Község Önkormányzata nyújtja be a pályázatot, úgy a szolgálat működtetését 
is az önkormányzatnak kell végeznie, így a felsőlajosi tanyagondnoki szolgálat működtetése nem a 
Társulás keretei között valósul meg.  
Zsolnainé Cserni Andrea IGSZ vezető jelezte, hogy 2020. július 1-től az új közbeszerzési eljárás 
eredményeként beszállítói árváltozások történtek, ezáltal emelkedtek a nyersanyagnorma árak is. Erre 
tekintettel a nappali ellátást igénybe vevők esetében az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 695.- 
Ft/fő/napról 717.- Ft-ra emelkedne november 1-től.  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 17-i ülésén elfogadta a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendeletet, mely a 21/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelet.  A rendelet 
kihirdetése majd egységes szerkezetre történő emelése során megállapításra került, hogy a módosító 
rendelet hatályba lépése az előterjesztésben tévesen lett meghatározva, ezért ennek korrigálása 
szükséges.  
A szeptember 17-i előterjesztés az intézményvezető kérésének megfelelően tartalmazta azt az 
előterjesztői és tervezett jogalkotói szándékot, mely szerint a térítési díj emelése szükséges 2020. 
november 1-től a közbeszerzési eljáráson megemelkedett nyersanyagárak miatt.  
A rendelet-tervezet hatályba léptető 3. §-a azonban tévesen csak a 1. §-hoz kapcsolódó (Felsőlajos 
tanyagondnoki szolgálat bevezetése miatti területi hatály módosítás )  hatálybalépést kezelte és nem 
választotta szét eltérő hatálybalépésre az akkori rendelet-tervezet 1. §-át  és 2. §-át. (Ez utóbbi szakasz, 
mely a melléklet módosítást – díjemelést – rendezi.)  
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A rendelet- tervezet részletes indokolása: 
 

A rendelet-tervezet 1.  § indokolása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) személyi és 
területi hatálya kiterjed - valamennyi a rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatás tekintetében 
– Lajosmizse és Felsőlajos településekre, így szükséges a rendelet 1. §-ának módosítása a tekintetben, 
hogy az Intézmény által ellátott tanyagondnoki szolgálat Lajosmizse közigazgatási területén, a 2. 
mellékletben részletezettek szerint kerül ellátásra.  
 

A rendelet-tervezet 2.  § indokolása 
 

A rendelet 1. mellékletének módosítását tartalmazza.  
 

A rendelet-tervezet 3.  § indokolása 
 

A rendelet-tervezet 3. §-ában a 21/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről 
rendelkezünk a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 9. § (2)-(3) 
bekezdései, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (továbbiakban: 
IRM.) 124. §-a és 125. § (1), (4)-(5) bekezdései alapján.  

A Jat szabályozása az alábbi:  

9.§ „(2) Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv 
vagy személy jogszabályban rendelkezhet úgy, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett 
jogszabályi rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lép hatályba, vagy a kihirdetett, de 
még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem lép hatályba. 

(3) A kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a 
(2) bekezdés szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezés 
hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy az megegyezzen azzal az időponttal, amikor 
a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályba lépett 
volna.” 

Az IRM szabályozása a következő: 
 
 „124. § (1) Egy szerkezeti egység vagy szövegrész nem helyezhető hatályon kívül a hatálybalépését 
megelőző hatállyal. 
(2) A hatályon kívül helyező jogszabály kivételével jogszabály tervezete csak jogszabály, jogszabály 
szerkezeti egysége vagy jogszabály szerkezeti egységének a szövegrésze hatályba nem lépésére 
vonatkozó rendelkezést tartalmazhat. 
(3) A (2) bekezdés szerinti rendelkezést a záró rendelkezések között kell elhelyezni. 
(4) A hatályba nem lépésről szóló rendelkezésre a hatályon kívül helyező rendelkezésre vonatkozó 
rendelkezéseket az e fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell.” 
 
125. § „(1) A jogszabály hatályba nem lépéséről szóló rendelkezés – az alábbi sorrendben – 
a) a „Nem lép hatályba” kifejezést és 
b) a hatályba nem lépő jogszabályra való merev hivatkozást 
foglalja magában. 
……. 



10 
 

(4) A hatályba nem lépésről szóló rendelkezés nem tartalmazhatja azt az időpontot, amikor jogszabály, 
a szerkezeti egység vagy a szövegrész hatályba lépett volna. 
(5) A hatályba nem lépésről szóló rendelkezés hatálybalépésének időpontját – a bizalomvédelem 
követelményének figyelembevételével – úgy kell meghatározni, hogy az megelőzze azt az időpontot, 
amikor a jogszabály, a szerkezeti egység vagy a szövegrész hatályba lépett volna.” 

 
A rendelet-tervezet 4.  § indokolása 

 
A rendelet-tervezet 4. §-ában a rendelet hatályba lépéséről rendelkezünk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Előterjesztés 2. melléklete 
 
 

 


