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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 29.) 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 92. § (2) bekezdés f) 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, 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 1. melléklet a 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelethez melléklete helyébe az 1. melléklet 
lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 

           / Basky András /     / dr. Balogh László / 
   polgármester      jegyző 
 

A kihirdetés napja: 2022. július 29. 
/ dr. Balogh László / 

                                                                                                         jegyző 
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1. melléklet 

„1. melléklet a 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 

1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak ÁFA nélkül 

1.1. A nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj 

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 830 Ft/fő/nap 

1.2. A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 

1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja 825 Ft/fő/nap 

1.2.2. Az ebéd szállítási díja 40 Ft/háztartás/nap 

1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: gondozási óradíj 1040 Ft/fő/óra. 

2. A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek intézményi térítési díja ÁFA nélkül: 

2.1. Házi segítségnyújtás önköltségi gondozási óradíja: 1690 Ft/fő/óra 

3. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott százalékát: 

3.1. étkeztetés   
3.1.1 helyszínen történő fogyasztás esetén 20%   
3.1.2 az igénybevétel helyére történő szállítással 30% 

3.2. házi segítségnyújtás 20% 

3.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak 30% 

3.4. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkeztetése 20%” 


