
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  25/2020. (IX.30.) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 

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

21/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 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, 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. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„1. § 
 

(1)  A rendelet területi hatálya kiterjed:  
a) a b) pontban foglalt kivétellel Lajosmizse és Felsőlajos települések közigazgatási területére, 
b) a 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott szolgáltatás tekintetében kizárólag Lajosmizse 

település közigazgatási területére. 
 

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott területi hatályra figyelemmel a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott 
személyekre terjed ki.” 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.  

 
3. § 

 
(1) Nem lép hatályba Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 21/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelete. 

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. november 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet 1. §-a, 3. §-a 2021. március 1. napján lép hatályba. 
(3) A rendelet 2021. március 2. napján hatályát veszti.  

 
 

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

 
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. szeptember 30. 

        dr. Balogh László  sk.  
                            jegyző  



 
 
 

1. melléklet a 25/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

1. A Rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
[1.1. A nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj] 
 
„1.1.2. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők 

étkezésért fizetendő intézményi térítési díja 717- Ft/fő/nap.” 

 

 

 


