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1. számú előterjesztés  
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2020. június 11.  
 
 
 
 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesterének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
 
 

 
 

Az előterjesztést készítette:  Konta Anita   
       csoportvezető 
  

 
 
 

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:  - 
 

 
 
 

Törvényességi ellenőrzésre  Muhariné Mayer Piroska 
megkapta: aljegyző  
 

 
 
 
 
 

                                                     dr. Balogh László sk. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
1. számú előterjesztés  

Lajosmizse Város Polgármestere részére  
2020. június 11.  

 
Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesterének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ikt.sz: LMKOH/10728/2020.    
 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendeletének módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé.  
 
Rendelet-tervezet általános indokolása:  
 
A szünidei gyermekétkeztetés vonatkozásban az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, 
hogy a szünidei étkeztetésben részt vevő gyermekek vonatkozásában egyszerűbben 
megoldható lenne az ételek átvétele amennyiben az az előállítás helyén az iskolai 
konyhán történne, és nem a korábbi módon azaz átszállítás után a családsegítő 
központnál.  
 
A Gyvt. 29. § (3) bekezdése szerint: „  Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti 
vagy az erre kijelölt települési önkormányzat - a társulási megállapodásban meghatározottak 
szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 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, ennek hiányában a társulás 
székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati 
rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-
testületének hozzájárulása szükséges.” 
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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.” 
 
Fentiek alapján Lajosmizse Város Polgármesterének a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 
2020. június 11-i polgármesteri döntésre előterjesztett módosításának indokolását az 
alábbiakban teszem közzé: 
 
 
Rendelet-tervezet részletes indokolása:  
 
 

1. § 
 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 13/B. §. szabályozza a nyilatkozat benyújtási módját így annak további 
szabályozása nem szükséges, csupán a benyújtás helyét kell meghatározni.  
Tekintettel arra, hogy a jövőben az ételek kiosztása nem  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményénél történik így a lajosmizsei igénybe 
vevők listájának megküldése a továbbiakban nem szükséges.  
 

2. § 
 

Tekintettel arra, hogy a jövőben az ételek kiosztása a továbbiakban nem a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi Kirendeltsége közreműködésével történik így az 
adatszolgáltatás a továbbiakban nem szükséges 

 
3. § 

 
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése értelmében: Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. „ 
 
 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező  rendelet-tervezet elfogadása javasolt.  
 
Lajosmizse 2020. június 08. 
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Előzetes hatásvizsgálat 
Lajosmizse Város Polgármesterének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a 
gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A szabályozandó kérdések egyszerűbbé teszik a jogosultak számára az igénybevételt. 
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
Az ételek helyben történő – szállítást nem igénylő – átadása azok fogyaszthatóságát illetve 
megfelelő kezelését a korábbiaknál jobban lehetővé teszi.  
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
Az adminisztratív feladatok leegyszerűsödnek, további költség  nem keletkezik.  

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján biztosítandó 

szünidei gyermekétkeztetés gyakorlatban történő megvalósítása során felmerülő problémák 
illetve szervezési kérdések alapján indokolt a folyamat leegyszerűsítése.  

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

feltételek:  
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  
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előterjesztés melléklete 

Rendelet-tervezet 
Lajosmizse Város Polgármesterének   

 …./2020. (….) önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló  

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lajosmizse Város 
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló  2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében,  a 
gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés b)-d) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésében 
biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének hatáskörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere hozzájárulásával a 
következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének a gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet )  4/A. § (7) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

 
„  (7) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/B. § szerinti nyilatkozatot a szülő lajosmizsei 
igénybevevő esetében az IGSZ- hez , felsőlajosi igénybevevő esetén  a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi Kirendeltségéhez nyújtja be.” 

 
(2) A Rendelet  4/A. §   (8) bekezdés  d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ d)  A normatíva igényléséről és elszámolásáról az IGSZ vezetője gondoskodik.” 
 

2. § 
 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 4/A. §  (8) bekezdés c) pontja.  
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet 2020. június 15. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a 
hatályát veszti. 

 
Basky András                                                                     dr. Balogh László 

    polgármester                                                                jegyző 
 

A rendelet kihirdetésének napja:  
  dr.  Balogh László  
  jegyző 
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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 Polgármesterének   

a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló  
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 2020. június 11-i polgármesteri döntésre előterjesztett 

módosításának indokolását  az alábbiakban teszem közzé: 
 

1. Általános indokolás  

A szünidei gyermekétkeztetés vonatkozásban az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a 
szünidei étkeztetésben részt vevő gyermekek vonatkozásában egyszerűbben megoldható lenne az 
ételek átvétele amennyiben az az előállítás helyén az iskolai konyhán történne, és nem a korábbi 
módon azaz átszállítás után a családsegítő központnál.  
 
A Gyvt. 29. § (3) bekezdése szerint: „  Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt 
települési önkormányzat - a társulási megállapodásban meghatározottak szerint - a nyújtott 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 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, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. 
Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-
testületének hozzájárulása szükséges.” 
 
2. Részletes indokolás  

1. § 
 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/B. 
§. szabályozza a nyilatkozat benyújtási módját így annak további szabályozása nem szükséges, csupán 
a benyújtás helyét kell meghatározni.  
Tekintettel arra, hogy a jövőben az ételek kiosztása nem  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményénél történik így a lajosmizsei igénybe vevők 
listájának megküldése a továbbiakban nem szükséges.  
 

2. § 
 

Tekintettel arra, hogy a jövőben az ételek kiosztása a továbbiakban nem a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi Kirendeltsége közreműködésével történik így az adatszolgáltatás a 
továbbiakban nem szükséges 

 
3. § 

 
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 


