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2. számú előterjesztés Lajosmizse Város Polgármestere részére 
2020. december 10. 

 
 
Ikt.sz: LMKOH/20758-3/2020. 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-COV-2 
koronavírus világjárvány (továbbiakban: világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-étől.  
 
A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-
ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.  
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) 
gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok 
ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 
hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési 
jogköre. 

 

I. ALBA Perzekútor Kft.-vel kötöttt megállapodás megszüntetése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2016.07.22. napján határozatlan időre megállapodást kötött az ALBA 
Perzekútor Kft.-vel a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított települési 
támogatás kifizetési rendjének meghatározására. A megállapodás alapján a megállapított települési 
támogatás ALBA Perzekútor Kft. részére kerül megfizetésre a Szolgáltató által negyedévente kiállított 
számla alapján. Azonban az SOS Központ Kft. nem vállalja a számlázás megbontását, a szolgáltatás 
díját kizárólag az ügyfél részére számlázza.  
Az egységes kifizetési rend kialakítása érdekében javasolt a fizetési mód átalakítása úgy, hogy a  
támogatás közvetlen az ügyfél részére kerüljön kifizetésre. Ehhez szükséges az ALBA Perzekútor Kft.-
vel megkötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése.  
 
Lajosmizse, 2020. december 9. 
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. 
(XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-étől.  
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

………./2020. (…….) Polgármesteri Határozat 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 478/2020. 
(XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra Lajosmizse Város Polgármestereként –a Képviselő-testület 
döntési hatáskörébe tartozó ügyben- „ALBA Perzekútor Kft.-vel kötött megállapodás 
megszüntetése” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 
 
 

      Határozat 
 

A Lajosmizse Város Önkormányzata és az ALBA Perzekútor Kft. között 2016. július 22. napján 
megkötött megállapodást a felek közötti előzetes tárgyalások alapján közös megegyezéssel az 
önkormányzat képviseletében megszüntetem 2020. december 31. napjával és azt aláírom 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. december 10.  
 
 
Felsőlajos, 2020. december 10.     ………óra 
 
 

  Basky András  
             polgármester 
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II. Szociális rendelet módosítása 
 

I. A rendelet-tervezet általános indoklása: 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (4) bekezdése 
akként rendelkezik, hogy rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt 
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 
alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár 
elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a 
gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a 
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek 
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.  

Az egészségvédelmi és segélyhívó rendszert általában idős korú személyek veszik igénybe, amely 
egészségvédelmük megóvása érdekében indokolt. A szolgáltatás díjának megfizetése terhet jelenthet az 
időskorú alacsony nyugdíjjal rendelkezők részére. Tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatás igénybevétele 
elsősorban az egészségvédelemhez kapcsolódik , így indokolt ennek rendkívüli települési támogatásként 
történő támogatása.  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 4/A. § (1) bekezdése 
meghatározza a rendkívüli támogatás különösen eseteit, így az egészségvédelmi-, és segélyhívó rendszer 
használatához nyújtott támogatás itt feltüntetésre kerül. Rögzítésre kerül továbbá, hogy félévente egy 
alkalommal igényelhető a szolgáltatási szerződés csatolásával és alkalmanként legfeljebb 15.000.- Ft 
támogatás nyújtható.  

 
 
   

 
Rendelet-tervezet részletes indoklása:  

 
1. §  

 
A Rendelet-tervezet 1. §-a a Rendelet 4/A. § (1) - (3) bekezdésének pontosításáról rendelkezik, hogy 
az egészségvédelmi-, és segélyhívó rendszer használatához félévente egy alkalommal a 
szolgáltatóval kötött szerződés benyújtásával igényelhető rendkívüli települési támogatás, amelyhez 
alkalmanként legfeljebb 15.000.- Ft támogatás nyújtható.   

 
 

2. § 
 

A Rendelet-tervezet 2. §-a  a Rendelet-tervezet hatályon kívül helyezendő pontjait határozza meg.  
 

3. § 
 

A Rendelet-tervezet 3. §-a a Rendelet hatályba lépését határozza meg.  
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Előzetes hatásvizsgálat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati rendelete az 
egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet-tervezet módosításával a rendkívüli települési támogatások különösen nyújtható esetei 
közé felsorolásra kerül az egészségvédelmi-, és segélyhívó rendszer használatához nyújtható 
támogatás igénylésének rendszeressége, a benyújtandó irat és a nyújtható támogatás mértéke.   
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
A betegséggel küzdő idősek, egészségi állapotukból eredő jelzési nehézségekkel küzdők, az 
egészségvédelmi-, és jelzőrendszer használatával egészségi állapotuk megóvása várható. 
  

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
A rendelet-módosítással összefüggésben a korábbiakhoz képest többlet adminisztratív terhek nem 
merülnek fel.   
 

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

A jogbiztonság megkívánja, hogy a rendelet a megfelelő helyen kezelje az egészségvédelmi és 
segélyhívó rendszer használatához nyújtandó támogatást.  
 
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. 

 
Lajosmizse, 2020. december 7.                 
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Polgármesteri döntéshozatal:  
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet alkotom 
meg a hozzá tartozó indokolással együtt.  

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

önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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 szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

1. § 
 

(1)  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4/A. § (1) bekezdése a 
következő al) alponttal egészül ki:  
 

[a) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (3) bekezdésében foglaltak alapján figyelemmel az Szt. 45. § (4)-
(5) bekezdésére, az Szt. 7. § (1) bekezdésére rendkívüli települési támogatást nyújt különösen] 
  

„al) egészségvédelmi-, és segélyhívó rendszer használatához félévente egy alkalommal”  
 

(2) A Rendelet 4/A. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
 
[A rendkívüli települési támogatás összege a 4/A. § (1) bekezdés a pontjának]  
 

„d)            al) alpontja esetén alkalmanként legfeljebb 15.000.- Ft.”   
 

(3) A Rendelet 4/A. § (3) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki: 
 
[Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén a kérelmezőnek igazolnia kell] 
 
„m) az egészségvédelmi-, és segélyhívó rendszer használatát a szolgáltatóval kötött 
szerződéssel” 

2. § 
(1) Hatályát veszti a Rendelet 

1.  4. § (2) bekezdése 
2. 4. § (7)-(8) bekezdése 
3. 10. § (2) bekezdés c) pontja.  

3. § 

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
Basky András  dr. Balogh László  
polgármester jegyző 
 
A kihirdetés napja: …………………………………. 
                                                                                                                dr. Balogh László 
                                    jegyző 
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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  …./2020 (...) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 2020. december 10-i polgármesteri döntésre előterjesztett indokolását az 
alábbiakban teszem közzé: 
 

1. Általános indokolás 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

7/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 4/A. § (1) bekezdése 
meghatározza a rendkívüli támogatás különösen eseteit, így az egészségvédelmi-, és segélyhívó rendszer 
használatához nyújtott támogatás itt feltüntetésre kerül. Rögzítésre kerül továbbá, hogy félévente egy 
alkalommal igényelhető a szolgáltatási szerződés csatolásával és alkalmanként legfeljebb 15.000.- Ft 
támogatás nyújtható.  

A Rendelet 4/A. §-ának kiegészítése szükséges a szolgáltatás igénybevételének gyakorisága, a 
benyújtandó iratok és a támogatás mértéke vonatkozásában. 

Hatályon kívül helyezésre került a települési támogatás ezen formában történő nyújtása. 
 

2. Részletes indokolás  
1. §  

 
A Rendelet-tervezet 1. §-a a Rendelet 4/A. § (1)-(3) bekezdéseinek pontosításáról rendelkezik, hogy 

az egészségvédelmi-, és segélyhívó rendszer használatához félévente egy alkalommal igényelhető 
rendkívüli települési támogatás a szolgáltatási szerződés benyújtásával, amelyhez alkalmanként 
legfeljebb 15.000.- Ft rendkívüli települési támogatás nyújtható.   

A Rendelet 10. §-ban rögzített kifizetés rendje a gyakorlatnak megfelelően pontosításra került.  
 
 

2. § 
 

A települési támogatásként nyújtott támogatás rendelkezéseit helyezi hatályon kívül.  
 

3. § 
 

A Rendelet-tervezet 3. §-a a Rendelet-tervezet hatályba lépését határozza meg.  
 


