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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. február 24-i ülésére 
 
Tárgy: I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…..)           önkormányzati 

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

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…..)           önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
Iktatószám: LMKOH/ 523-2/2022. Előterjesztés I. része vonatkozásában 

         LMKOH/561-15/2022. Előterjesztés II. része vontatkozásában 
  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának TKF-1/2016/1/2020. számú 
utasításában elrendelt ellenőrzési munkaterve alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal lefolytatta a 
helyi önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi területre vonatkozó rendelkezéseinek a célvizsgálatát. A 
célvizsgálat eredményeként valamennyi települési önkormányzat jegyzője részére javaslatokat fogalmaztak 
meg az esetlegesen felmerülő jogsértések kiküszöbölése érdekében.  
 
Ezen javaslatokban foglaltak alapján szükséges módosítani Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
Szoc. Rendelet), valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.I) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
Szem. Gond. Rendelet). Erre tekintettel a jelen előterjesztésem I. része a Szoc. Rendelet módosításával 
kapcsolatos, míg a II. része a Szem. Gond. Rendelet módosításával kapcsolatos. 
 

I.  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 
30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szoc. Rendelet) vonatkozásában az alábbi két javaslattal élt a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya:  

- A Szoc. Rendelet 4/A. § (5)-(6) bekezdése maximalizálja az esetenként megállapítható rendkívüli 
települési támogatás igénybevételét. A szabályozás egyértelműsítése szükséges, hogy milyen 
eljárásrend mellett van lehetőség rendkívüli települési támogatás igénybevételére az ezt meghaladó 
igények esetén. Szakmai segítségnyújtás keretében kiemelte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya azt, hogy jogszabálysértőnek tekintik azt a 
rendeleti szabályozást, amely maximalizálja az esetenként megállapítható rendkívüli települési 
támogatás éves szintű igénybevételét vagy olyan módon, hogy meghatározza az egy évben nyújtható 
rendkívüli települési támogatás legmagasabb összegét, vagy pedig azt írja elő, hogy évenként hányszor 
nyújthat be kérelmet a rászoruló ügyfél. (Utal ezen túlmenően az Alkotmánybíróság 81/2009.(VII.10.) 
AB határozatára) 

- A Szoc. Rendelet 4/A. § (8) bekezdése a rendkívüli települési támogatás valamennyi esetében előírja 
feltételként a lakókörnyezet rendezettségét. A rendkívüli települési támogatás egyes esetköreiben 
azonban méltánytalan, a szociális célokkal nem feltétlenül összeegyeztethető a kérelmezőtől az 
elvárás, hogy a lakókörnyezet rendezettségéről támogatás igénybevétele érdekében gondoskodjon (pl.: 
ha a kérelmező a kórházi kezelésére tekintettel kér rendkívüli települési támogatást). Javasolt e körben 
a szabályozás átgondolása.  
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának javaslatai 
alapján, valamint a Rendelet elfogadása óta módosításra kerülő jogszabályok rendelkezéseire tekintettel a jelen 
előterjesztésem 1. mellékletében teszek javaslatot a Rendelet módosítására.  
 
 

Előzetes hatásvizsgálat  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály 
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 

 
 

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

A rendelet-tervezet a korábbi évekhez képest többlet költségvetési vonzattal nem jár, a települési 
támogatás, valamint a rendkívüli települési támogatás fedezete a hatályos költségvetési rendeletben 
rendelkezésre áll.  

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

 
A rendelet- módosításával több rászoruló részére lesz lehetősége az önkormányzatnak a gyógyszer 
költségeket csökkenteni, tekintettel arra, hogy nem csak a háziorvos, hanem a kezelő orvos által felírt 
gyógyszerek támogatására is lehetőség nyílik. 
  

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 

A rendelet-módosítással összefüggésben a korábbiakhoz képest az adminisztratív terhek csökkennek, 
tekintettel arra, hogy csökken az esetlegesen elvégzendő környezettanulmányok száma.  
 

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

A rendelet-módosítást szükségessé teszi, hogy a korábbi szabályozás ellentétes a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (3) bekezdésével, mely szerint a képviselő-testület a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Ezen 
rendelet-módosítás elmaradása jogszabálysértést eredményez.  

 
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. 

 
A fentiekre tekintettel a jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet-tervezet és annak indokolása 
elfogadására teszek javaslatot a Tisztelt Képviselő-testület részére a hozzá csatolt indokolással együtt. 
 
 

II.  
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya észrevételt tett 
a fentieken túl a Lajosmizsén ellátott nappali ellátások tekintetében.  
Lajosmizsén jelenleg (2022. február 2.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 65/F. § (1) bekezdésében foglaltak közül az alábbi nappali ellátások működnek: 
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Hajléktalan személyek nappali ellátása – A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött feladat-ellátási szerződés 
útján (Szerződéskötés száma, dátuma: LMKOH/634/11/2015, 2015. december 9.); 
 
Pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása – Római Katolikus Főplébániával kötött 
feladat-ellátási szerződés útján (Szerződéskötés száma, dátuma: LMKOH/79/6/2017.); 
 
Idősek nappali ellátása – Lajosmizse Város Önkormányzata által létrehozott, Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás fenntartásában működő Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján látja el.  
 
Fogyatékos, illetve autista személyek nappali ellátása – a feladat-ellátás jelenleg nem megoldott, az ellátás 
megvalósítása érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: 
 
Megkerestük a következő ellátást már biztosító vagy tevékenységét ezen ellátással kiegészíteni kívánó 
fenntartókat/Intézményeket. 

1. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi 
Oktató Központját (Dr. Pataki Mariann intézményvezető), ahol 2 feladatellátási helyet személyesen is 
megtekintettünk.  
Tájékoztatásuk szerint: „az esetben lehetséges fogyatékkal és autizmus spektrumzavarral élő 
lajosmizsei lakosok ellátása Intézményünk szolgáltatási rendszerében, amennyiben Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Önkormányzata között ellátási szerződés jön 
létre a jelzett szolgáltatás biztosítására. 
 
Fontos azonban arról is informáljam, hogy Intézményünk értelmi fogyatékos és autizmus 
spektrumzavarral élők nappali ellátása szolgáltatásra több kecskeméti igénybevevő várakozik.”   
 

2. A HUMÁN-REHAB Kiemelten  Közhasznú Egyesületet (Krasnyánszki Zsolt elnök) 
 
Tájékoztatásuk szerint: „Egyesületünk – fogyatékos személyek nappali ellátása tekintetében – 
Kecskemét Város közigazgatási területén élő személyek ellátására rendelkezik működési engedéllyel. 
A fentiek miatt más településen élő személyek ellátása sajnos nem biztosítható intézményünkben. 
 
Szakellátás tekintetében Fogyatékos Személyek Gondozóházát működtetjük a Kecskemét, Mikszáth 
Kálmán krt. 1. sz. alatti székhelyünkön, mely ellátási területét tekintve Magyarország, elsősorban 
Bács-Kiskun Megyei illetőségű személyek elhelyezésére lett kialakítva. 
Az intézmény férőhelye teljes mértékben betöltött, üres férőhelyünk nincs. 
 
A fentiekben vázolt körülményeink miatt – jelenleg nem áll módunkban a lajosmizsei fogyatékkal élő 
személyek nappali ellátását biztosítani.” 
 

3. A Katolikus Szeretetszolgálatot (Dr. Vajda Norbert főigazgató) 
 
Személyes egyeztetést javasoltunk, amelyre 2022. február 9-én került sor.  
 
Az egyeztetés eredménye: Jelenleg fogyatékosok nappali ellátását nem végzi a Katolikus 
Szeretetszolgálat. A tevékenységük fenti ellátási területtel történő bővítésének lajosmizsei 
lehetőségéről tárgyaltunk, amelyhez Önkormányzati ingatlan biztosítása lenne számukra szükséges, 
vagy a rendelkezésükre álló helyiségeik felújítása és bővítése. Ez esetben azonban a fogyatékos 
személyek nappali ellátásának biztosítására helyben kerülhetne sor. A kapacitás igények 
körvonalazódását követően térünk vissza további egyeztetésre. Amennyiben egy önálló feladat-ellátás 
indokolttá válik, akkor a tárgyalásokat folytatni tudjuk. 
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4. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményét, hogy 
dolgozza ki a nappali ellátás feltételrendszerét, megvalósításának intézményen belüli helyét, 
költségeit. 
Józsáné Dr. Kiss Irén Intézményvezető Asszony válasza előterjesztés 3. melléklete.  
 

5.  Megkereséssel éltünk a Pest Megyei Kőris Egyesített Szociális Intézmény Benke Zoltán 
Intézményvezető felé ahol, személyesen is megtekintettük a fogyatékosok nappali ellátását biztosító 
nagykőrösi telephelyet. Intézményvezető Úr tájékoztatása alapján az ellátás tekintetében rendelkeznek 
szabad kapacitással. 
Az egyeztetést követően az intézmény fenntartását biztosító Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége I. telephelyén Dr. Pitzné Heinczinger Mónika Kirendeltség 
Igazgató Asszonyhoz fordultunk levélben, hogy fenti intézmény szabad kapacitásai erejéig feladat-
ellátási szerződéssel elláthatóak lennének-e a lajosmizsei igénybevevők.  
 
Kirendeltség Igazgató Asszony tájékoztató levele az előterjesztés 4. melléklete.  
 
Tájékoztatásuk szerint: Jelenleg az Intézmény alapító okiratában a feladatellátás Pest Megyére szól 
ahogyan a működési engedélyben is, a szabad férőhelye cca. 6 fő.  
„Amennyiben a soros Képviselő-testületi ülésen megfogalmazódik a szándék az 
együttműködésre vonatkozóan, abban az esetben a Pest Megyei Kirendeltség tájékoztatja a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatóját, aki jogosult feladat-átvállalásról 
szóló döntés meghozatalára, és a feladat-ellátási szerződés megkötésére.”  
 

6. Személyes egyeztetést folytattunk a Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány munkatársaival 2022. 
február 8-án.  
 
Az egyeztetés eredménye: Alapítványuk jelenleg fogyatékosok nappali ellátásában nem vesz részt. A 
tevékenységük fenti ellátási területtel történő bővítésének lajosmizsei lehetőségéről tárgyaltunk, 
amelyhez Önkormányzati ingatlan biztosítása lenne számukra szükséges. Ez esetben azonban a 
fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítására helyben kerülhetne sor. Az igénybe vevők 
számának „realizálódása” után térünk vissza további egyeztetésre. Amennyiben egy önálló feladat-
ellátás indokolttá válik, akkor a tárgyalásokat folytatni tudjuk. 
 

 
 

Előzetes hatásvizsgálat  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály 
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 

 
 

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

A rendelet-módosítás pontosításokat tartamaz, így annak további társadalmi, gazdasági, költségvetési 
hatása nincs. 

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
 

Nem mérhető hatás. 
  

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendeletének módosítása szükséges, hogy a nappali 
ellátások és az ellátás módja a Rendeletből egyértelműen meghatározható legyen.  

 
 

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

A szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek nem módosulnak, azok már rendelkezésre 
állnak. 

 
Fentiekre tekintettel a jelen előterjesztés 2. melléklete szerinti rendelet-tervezet elfogadására teszek javaslatot 
a hozzá tartozó indokolással együtt, valamint az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület 
elé. 
 

Határozat-tervezet 
……../2022.(…….) ÖH. 
A fogyatékosok nappali ellátásának biztosítása   

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. §-ban foglalt fogyatékos, illetve autista 
személyek nappali ellátását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött feladat-ellátási 
szerződés útján, a fenntartásában működő Pest Megyei Kőris Egyesített Szociális Intézmény Ferenc 
Otthona által a szabad kapacitás erejéig kívánja biztosítani.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) 
pontban foglaltakról a Főigazgatóságot tájékoztassa, továbbá a feladat-ellátási szerződés tartalmáról, 
feltételeiről tárgyaljon. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. február 24. 

 
Lajosmizse, 2022. február 10. 
 

       Basky András sk. 
           polgármester  
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Előterjesztés 1. melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) 
bekezdésében, 58./B § (2) bekezdésében, valamint 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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 2.1.b. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság és az 1. melléklet 1.1.w. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 
45. § (1) és (3) bekezdésében, 58./B § (2) bekezdésében, valamint 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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletének 2.1.b. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság és az 1. 
melléklet 1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 

2. § 

(1) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (3) bekezdés d) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén a kérelmezőnek igazolnia kell) 
„d) a gyógyszerköltséget a háziorvos vagy kezelőorvos által kiállított és a gyógyszertál által beárazott 

vénnyel” 

(2) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (5) és (6) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(5) Jövedelemtől függő rendkívüli települési támogatást a Rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
hatáskör gyakorló családonként havonta 1 alkalommal, évente legfeljebb 5 alkalommal és családonként évente 
maximum 30.000.- Ft összegben adhat, kivéve az (1) bekezdés a) pontjának aa) és ag) alpontjában foglalt 
esetet. 

(6) Jövedelemtől függetlenül, rendkívüli települési támogatást a Rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
hatáskör gyakorló méltányosságból évente egyszer maximum 40.000.- Ft összegben adhat.” 

(3) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (8) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
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„(8) Nem jogosult rendkívüli települési támogatásra az (1) bekezdés b) pontban foglaltakon túl, az a kérelmező, 
akinél a környezettanulmány felvétele során megállapításra kerül, hogy az adott lakcímen életvitelszerűen nem 
a kérelmező és általa a kérelemben megjelölt személyek laknak, továbbá, ha a kérelmező lakókörnyezete 
rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi kötelezettségnek - tartós akadályoztatás esetét kivéve - nem 
tesz eleget: 
a) a kérelmező nem gondoskodik az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel határos 

útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a 
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról, 

b) a kérelmező nem gondoskodik az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel határos 
útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról, 

c) a kérelmező nem gondoskodik az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház udvarának és kertjének 
gaz- és gyommentesítéséről, tisztántartásáról.” 

3. § 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrészében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 
 

BaskyAndrás        dr. Balogh László 

polgármester       jegyző  

        

 

 

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

 

        dr. Balogh László     
                                     jegyző  
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Általános indokolás 

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának TKF-1/2016/1/2020. számú 
utasításában elrendelt ellenőrzési munkaterve alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal lefolytatta a 
helyi önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi területre vonatkozó rendelkezéseinek a célvizsgálatát. A 
célvizsgálat eredményeként valamennyi települési önkormányzat jegyzője részére javaslatokat fogalmaztak 
meg az esetlegesen felmerülő jogsértések kiküszöbölése érdekében. 

  

Erre tekintettel a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) vonatkozásában az alábbi két 
javaslattal élt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya: 

A Rendelet 4/A. § (5)-(6) bekezdése maximalizálja az esetenként megállapítható rendkívüli települési 
támogatás igénybevételét. A szabályozás egyértelműsítése szükséges, hogy milyen eljárásrend mellett van 
lehetőség rendkívüli települési támogatás igénybevételére az ezt meghaladó igények esetén. Szakmai 
segítségnyújtás keretében kiemelte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztálya azt, hogy jogszabálysértőnek tekintik azt a rendeleti szabályozást, 
amely maximalizálja az esetenként megállapítható rendkívüli települési támogatás éves szintű 
igénybevételét vagy olyan módon, hogy meghatározza az egy évben nyújtható rendkívüli települési 
támogatás legmagasabb összegét, vagy pedig azt írja elő, hogy évenként hányszor nyújthat be kérelmet a 
rászoruló ügyfél. (Utal ezen túlmenően az Alkotmánybíróság 81/2009.(VII.10.) AB határozatára) 

A Rendelet 4/A. § (8) bekezdése a rendkívüli települési támogatás valamennyi esetében előírja feltételként 
a lakókörnyezet rendezettségét. A rendkívüli települési támogatás egyes esetköreiben azonban 
méltánytalan, a szociális célokkal nem feltétlenül összeegyeztethető a kérelmezőtől az elvárás, hogy a 
lakókörnyezet rendezettségéről támogatás igénybevétele érdekében gondoskodjon (pl.: ha a kérelmező a 
kórházi kezelésére tekintettel kér rendkívüli települési támogatást). Javasolt e körben a szabályozás 
átgondolása. 

  

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály javaslatai, 
valamint a Rendelet elfogadása óta módosításra kerülő jogszabályok rendelkezéseire tekintettel a Rendelet 
módosítása az alábbiak szerint indokolt. 

Részletes indokolás 

Az 1–4. §-hoz  
1. § indokolása: 

Módosítja a rendelet bevezető részét a rendelet elfogadása óta  bekövetkezett jogszabályváltozásokra 
tekintettel. 

2. § indokolása: 

A 4/A. § (3) bekezdés d) pontjának módosítása vált szükségessé annak érdekében, hogy kezelőorvos által 
kiállított recept gyógyszerköltéségére is igényelhető legyen rendkívüli települési támogatás.  

3. § indokolása: 

A 4/A. § (5) és (6) bekezdésének módosítása vált szükségessé, melyben pontosításra kerül az, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskör gyakorló évente hány alkalommal, és milyen maximális 
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összeggel adhat jövedelemtől függő, illetve jövedelemtől független rendkívüli települési támogatást. Ezen felül 
a rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján továbbra is a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt.  

4. § indokolása: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény a jogerő fogalmát kivezette, és helyette a 
véglegesség fogalmát vezette be. 
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Előterjesztés 2. melléklete 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, a 92. § (2) bekezdés 
a), b), c), d) és f) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a., és 
10. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott 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, az 1. 
melléklet 2.1. r. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság 
véleményének kikérésével, továbbá 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. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet 
bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, a 92. § (2) bekezdés 
a), b), c), d) és f) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a., és 
10. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott 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, az 1. 
melléklet 2.1. r. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság 
véleményének kikérésével, továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésében 
biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
hozzájárulásával a következőket rendeli el:” 

2. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet 1. 
§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A rendelet területi hatálya kiterjed:) 
„b) a 2. § (1) bekezdés e)-g) pontjában meghatározott szolgáltatás tekintetében kizárólag Lajosmizse 

település közigazgatási területére.” 

3. § 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati 
rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
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„(1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében foglalt településeken a szociális alapszolgáltatások keretében nyújtott 
személyes gondoskodási formák közül az alábbiak működnek: 
a) idősek nappali ellátása, 
b) étkeztetés, 
c) házi segítségnyújtás, 
d) családsegítés, 
e) tanyagondnoki szolgáltatás, 
f) hajléktalan személyek nappali ellátása, 
g) pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása. 

(2) A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
(továbbiakban:Társulás) a 2. § (3) bekezdés szerinti Intézménye útján, az (1) bekezdésben foglaltakon túl 
gondoskodik a nem gondozható rászorultak szakosított ellátáshoz való hozzájutásáról. 

(3) A Társulás az (1) bekezdés a)-e) pontjai szerinti ellátásokat az általa fenntartott Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (a továbbiakban: Intézmény) útján 
biztosítja.” 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati 
rendelet 2. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Lajosmizse Város Önkormányzata az (1) bekezdés f) pontja szerinti ellátást a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület útján, feladatellátási szerződés keretében biztosítja.  

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellátást a Római Katolikus Főplébánia 
útján, feladatellátási szerződés keretében biztosítja.” 

4. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet 3. 
§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A (2)-(6) bekezdésben foglaltak vizsgálatát az ellátó intézmény végzi.” 

5. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet 4. 
§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az életét, testi épségét veszélyeztető élethelyzetbe került személyek esetében a 2.§ (3) bekezdés szerinti 
intézményvezető köteles a rászorulónak külön eljárás nélkül étkezést, házi segítségnyújtást biztosítani.” 

6. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet a 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

7. § 

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
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BaskyAndrás        dr. Balogh László 

polgármester       jegyző  

        

 

 

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

 

        dr. Balogh László     
                                     jegyző  
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1. melléklet 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet 
1. melléklet a 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet 1.1.1. és 1.1.2. pontja helyébe a 
következő pontok lépnek: 

„1.1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés és 86. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendő 
intézményi térítési díj 0 Ft/fő/nap 

1.1.2. Az Szt. 86. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkezésért fizetendő 
intézményi térítési díja 717 Ft/fő/nap” 
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Részletes indokolás 

Az 1–8. §-hoz és az 1. melléklethez  
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 a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011 (V.20.) 
önkormányzati rendelet 2022. február 24-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett 

módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé: 
  

Általános indokolás  

A hatályos rendelet nem tartalmazta a hajléktalan személyek nappali ellátását és a pszichiátriai betegek 
ill. szenvedélybetegek nappali ellátását, holott ezt a feladatot Lajosmizse Város Önkormányzata ellátja. 

A rendelet-tervezet e miatt több ponton pontosításra kerül. Pontosításra került a rendelet bevezető része 
is. 

Részletes indokolás  

1.§-hoz 

A Rendelet bevezető részének pontosítását tartalmazza, a hatályos Mötv.-re és a rendeletet 
véleményező Felsőlajos Község Önkormányzatára történő hivatkozással. 

2. §-hoz 

A személyes gondoskodási formák 2. §-ban történő újraszabályozása miatt, a visszahivatkozás 
pontosításra került, hogy mely ellátások biztosítottak Felsőlajosra, melyek Lajosmizsére. 

3. §-hoz 

Valamennyi a településeken működő ellátási forma megnevezésre kerül, továbbá 
meghatározásra kerül, hogy az egyes Önkormányzati feladatok milyen formában (Társulás 
vagy Feladat-ellátási szerződés) útján kerülnek biztosításra. 

4.§-hoz  

Pontosításra került, hogy valamennyi ellátás tekintetében egyértelmű legyen az, hogy a 
rászorultság vizsgálatát az ellátást biztosító látja el. 

5.§-hoz 

A veszélyhelyzetbe került személyek részére biztosított étkeztetés és házi segítségnyújtás 
ellátásának biztosítására kötelezett hivatkozás pontosításra kerül (EGYSZI). 

6.§-hoz 

A rendelet mellékletének módosítását tartalmazza, amely meghatározza a nappali ellátásokért 
fizetendő intézményi térítési díjat 0.- Ft-ban, valamint az idősek nappali ellátásához kapcsolódó 
étkezésért fizetendő térítési díj jogszabályi hivatkozása is pontosításra került.   
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7. §-hoz 

Deregulációs rendelkezés. 

8. §-hoz 

A Rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 3. melléklete 
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Előterjesztés 4. melléklete 
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