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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 17-i ülésére
Tárgy: I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
II. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Ikt.sz: LMKOH/53-11/2018.
LMKOH/1676-7/2018.
Tisztelt Képviselő – testület!
I. Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások biztosításáról - a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
(továbbiakban: Intézmény) útján gondoskodik.
Az Intézmény vezetője a tanyagondnoki szolgáltatás bevezetésének kezdeményezésével kereste
meg Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, és a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó
Társulás Társulási-tanácsát. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 2018. április
26-i rendkívüli ülésén tárgyalta és hozta meg döntését a tanyagondnoki szolgáltatás bevezetéséről.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szoc.tv.) alapján, 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 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 értelmében ”Rendelet megalkotására a Társulás által
ellátott feladatok vonatkozásában Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult a
jogszabályokban meghatározott szervek hozzájárulása, véleményezése mellett. „
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 26-i ülésén döntött a
Rendelet módosításához való hozzájárulásról, valamint a Társulási megállapodás módosításáról.
A szolgáltatást szükséges beépíteni Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati
rendeletébe, továbbá a Szoc. tv. tanyagondnoki szolgáltatásról rendelkező 60. § -a alapján
elengedhetetlen a tanyagondnoki körzet meghatározása.
„Szoc. tv. 60. § (1) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a
külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő
hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az
egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
………………
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön
jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.
Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok
közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait 2

figyelemmel a lakosságszám korlátra - a fenntartó települési önkormányzat rendeletében
határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg.
Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követően a külterületi vagy egyéb belterületi
lakott hely lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a
szolgáltatás tovább működtethető.
(4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében
részletesen meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, valamint - az önkormányzat
rendeletében meghatározott módon - közreműködhet az étkeztetés biztosításában.
(5) Egy településen - amennyiben a település mind a tanyagondnoki, mind a falugondnoki
szolgáltatásra vonatkozó feltételeknek megfelel - vagy falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
működtethető.
(6) Ugyanazon ellátási területen csak egy falugondnoki szolgálat, illetve egy tanyagondnoki
szolgálat működtethető.
(7) A társulás keretében megszervezett falugondnoki szolgáltatás csak azon települések tekintetében
működtethető, amelyek megfelelnek a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek. A társulás
keretében megszervezett tanyagondnoki szolgáltatás csak azon ellátási területen működtethető, amely
megfelel a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.”
Fentiekben foglalt rendelkezéseknek eleget téve a koncepció és a szakmai program pontosan
meghatározza a Szoc.tv. 60. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a feladatokat.
A Rendeletben jelenleg egy tanyagondnoki körzetet kerül meghatározásra, amely Lajosmizse
külterületén a Lajosmizse, Mizse tanya 2.- Mizse tanya 253. folyamatos számozását jelenti. A
Szakmai Program a térképes lehatárolást is tartalmazza.
A Szoc.tv. 115/A. § (1) a) pontja alapján a tanyagondnoki szolgáltatást térítésmentesen kell
biztosítani, ezért erről a Rendeletben további rendelkezéssel nem éltünk.
Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T.
Képviselő–testület elé.
Előzetes hatásvizsgálat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló
15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az alapszolgáltatási formák bővítése a város nagy kiterjedésű külterülete és a jelentős tanyavilág miatt
indokolt. A tanyagondnoki szolgálat igénybe vétele térítésmentes, amely az igénybe vevők/ellátottak
számát is növelheti.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Az ellátást igénybe vevők egészség-szinten tartása/javulása várható.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Nem mérhető hatás.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Lajosmizse Város területén a szociális szolgáltatások rendszere kiépült, az azokhoz való hozzáférés a
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás (továbbiakban: Társulás) által fenntartott Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény útján biztosított. Lajosmizse Város Önkormányzata – mint
Társulás által kijelölt Önkormányzat – a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a
fizetendő térítési díjakról köteles rendeletet alkotni. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési,
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Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodásában Lajosmizse Város
Önkormányzatát, mint székhely-önkormányzatot bízta meg a rendeletalkotással.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

II. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási megállapodásának 3. melléklete részletesen tartalmazza Lajosmizse Város
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye által ellátandó feladatokat,
amelyet az előterjesztés 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően szükséges módosítani.
A módosítás alkalmával az I.3.b) pont, a társulás lakosságszáma is aktualizálásra kerül, valamint
az. 1. mellékletben részletezett lakosságszám is (a megállapodás-tervezet az előterjesztés 2.
melléklete).
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet és rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselőtestület elé:

Határozat tervezet
../2018. (….) ÖH.
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
Társulási megállapodásának módosítása
Határozat

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előterjesztés 2. mellékletét
képező – Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását
elfogadja.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – felhatalmazza a polgármestert
a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak
megfelelő egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére és aláírására.
3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – felhatalmazza Basky András
polgármestert, hogy a változást a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóságánál bejegyeztesse.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. május 17.

Lajosmizse, 2018. április 27.
Basky András sk.
polgármester
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Előterjesztés 1. melléklete
Rendelet-tervezet
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) 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 60. § (3)-(4) bekezdésében, 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 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 véleményének kikérésével, a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 5. § (1a) 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) 2. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
„f) tanyagondnoki szolgáltatás”
2. §

(1) A Rendelet a 4/A. §-al egészül ki:
„4/A.
(1) A tanyagondnoki szolgálat célja az Szt.-ben meghatározott feladatok ellátása az Intézmény
Szakmai Programjában foglaltak szerint.
(2) A tanyagondnoki körzetet a 2. melléklet tartalmazza.

3. §
(1) A Rendelet a 2. melléklettel egészül ki.
4. §
(1) Ez a rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: ……………...
dr. Balogh László
jegyző
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1. melléklet …………./2018. (…………...) önkormányzati rendelethez

„ 2. melléklet a 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendelethez”
1. Tanyagondnoki szolgálat ellátási körzete
1.1. I. tanyagondnoki szolgálat ellátási körzete
Lajosmizse, Mizse tanya 2. - Mizse tanya 253. folyamatos számozása

6

előterjesztés 2. melléklete

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS
KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ
TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2013. (V. 31.) határozatával és
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 38/2013. (V. 31.) határozatával
2013. május 31-i ülésén 2013. július 1-jei hatálybalépéssel létrehozta a Lajosmizse és
Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulást, melyről szóló
megállapodást Lajosmizse Város Önkormányzata részéről Basky András polgármester,
Felsőlajos Község Önkormányzata részéről Juhász Gyula polgármester 2013. június 6-án
aláírt.
A megállapodást Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 194/2013.
(XII.19.), 151/2014. (XI.20.), 114/2015. (IX.24.), 141/2015. (XI.26.) határozatával és
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2013. (XII.16.), 48/2014.
(XI.20.), 31/2015. (IX.29.), 54/2015.(XI.27.) határozatával módosított.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2)
bekezdésére figyelemmel, - mely szerint, „A társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás
jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.” – Lajosmizse Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. július 1. napjával létrehozott Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési,
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodását az alábbiak
szerint módosítja:
I. fejezet
1) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
társulási megállapodása (továbbiakban: Megállapodás) I. fejezet 3. b) pontja helyébe a
következő szövegrész kerül:
„b) A társulás lakosságszáma: 12 899 fő (az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint) „
2) A Megállapodás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3) A Megállapodás 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
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II. fejezet
Záró rendelkezés
A társulási megállapodás módosítása 2018. július 1. napján lép hatályba.

Záradék:
A társulási megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-testületei
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként
fogadták el.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

Lajosmizse Város Önkormányzata
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

…./2018. (…...)

Felsőlajos Község Önkormányzata
6055 Felsőlajos, Iskola u. 12.

…../2018.(…..)

Lajosmizse, 2018. …………
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Polgármester

Lajosmizse Város Önkormányzata
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Basky András

Felsőlajos Község Önkormányzata
6055 Felsőlajos, Iskola u. 12.

Juhász Gyula
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Módosító megállapodás 1. melléklete
Megállapodás 1. melléklete
A társulás lakosságszáma: (2018. január 1-i állapot)

Településnév Lakosságszám
(fő)
Lajosmizse
11964
Felsőlajos
935
Összesen
12899
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Módosító megállapodás 2. melléklete
Megállapodás 3. melléklete

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye által ellátandó feladatok
A társulás által fenntartott Intézményben ellátott feladatok:
I. Egészségügyi szolgáltatások:
1.

Egészségügyi alapellátás:
A tagok az Intézmény útján biztosítják az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eüa.tv.) c, d, e pontjában
meghatározott feladatokat, figyelemmel az Eüa.tv. 1. §-ban foglaltakra.
Az intézmény az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
1.1.) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
1.2.) a védőnői ellátásról,
1.3.) az iskolai-védőnői ellátásról.

1.1.

Ügyeleti ellátás: Az Intézmény megszervezi és ellátja az Egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 93. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt feladatokat.

1.2.

Védőnői ellátás: Az Intézmény ellátja az Eüatv. 13. §-15. §-ban és az
egyéb jogszabályokban foglalt védőnői ellátás feladatait.

1.3.

Az iskola-egészségügyi ellátás: Az Intézmény ellátja az Eüatv. 15. §-ban
és az egyéb jogszabályokban meghatározott feladatokat.

2. Járóbeteg-szakellátások:
Az Intézmény biztosítja Eütv. 89-90. §-ban foglalt ellátásokat.
Az
Intézményben biztosított járóbeteg-szakellátások: a) Reumatológia szakrendelés
b) Fizioterápia és gyógytorna
c) Szemészet
d) Nőgyógyászat
e) Kardiológia
f) Bőrgyógyászat
g) Pszichiátria
h) Diagnosztikai tevékenység: J0-ás
laboratórium
(mintavételi hely)
II. Szociális alapszolgáltatások:
Az időskorúak alap- és nappali ellátásának biztosítása:
1.)

Étkeztetés: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 62. §-ban meghatározott
feladatok ellátása.
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2.)
Házi segítségnyújtás: Az Intézmény ellátja a Szoc.tv. 63. §-ban foglalt
feladatot.
3.)

Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja): Az Intézmény biztosítja a Szoc.tv.
65/F. § szerinti ellátást.

4.)

Tanyagondnoki szolgálat: Az Intézmény biztosítja a Szc.tv. 60. §-ban foglalt
tanyagondnoki szolgáltatást.

III. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:
Az Intézmény ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 40. §-ban foglalt feladatokat.
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