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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. július 28-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…..)           önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Iktatószám: LMKOH/1116-22/2022. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott térítési díjak 
2020. március 31. napján kerültek utoljára módosításra, azzal a kivétellel, hogy a szociális étkezésért fizetendő 
intézményi térítési díj szállításának díja időközben csökkent. Jelenleg az alábbi térítéséi díjak alkalmazandóak 
a Rendelet 1. melléklete szerint:  

 
 
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezések 2022. június 30. napjáig hatályosak, melyre tekintettel Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési 
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szerveknek 2022. július 1. napjától van lehetőségük az általuk nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjak 
emelésére. 
 
A Képviselő-testület a szociális étkeztetés biztosításával kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában hozott 
37/2022. (III.17.) határozatában döntött arról, hogy felkéri Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetőt, valamint 
dr. Balogh László jegyzőt, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoc. tv.) 62. §-ban foglalt szociális étkeztetés biztosítására a jelenleg hatályban lévő 
megállapodás megszűnését követő naptól megállapodást kössön a BORTELLO Kft. szolgáltatóval az 
előterjesztésben foglalt áron. A BORTELLO Kft. a szolgáltatás ellátására az alábbi árajánlatot nyújtotta be, 
mely alapján került meghatározatra a szerződésben a szolgáltatások díja: 
 
 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások biztosításáról - a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott - Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján gondoskodik. 
 
A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díjat az alábbiak szerint javaslom felülvizsgálni és 
meghatározni.  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 92. § (1) 
bekezdése alapján „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról   
a) a fenntartó önkormányzat, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy 
az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 
rendeletet alkot. 
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben 
szabályozza  
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; 
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját; 
c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani; 
d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; 
e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; 
f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj 
csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 
g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket; 
h) ”.  
 
A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási 
megállapodásának VII. fejezet 9. a) pontja értelmében ”Rendelet megalkotására a Társulás által ellátott 
feladatok vonatkozásában Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult a 
jogszabályokban meghatározott szervek hozzájárulása, véleményezése mellett. „ 
 



4 

Szoctv. 115. § (1)-(2) és (3) bekezdése alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe 
tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az 
intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem 
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott 
lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében 
szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen 
esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek 
arányában kell megosztani. 
 
A Szoctv. 62. § (1) bekezdése alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább 
napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk 

miatt. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat 

rendeletben határozza meg. 
(3)   Az étkeztetés szolgáltatási formái 
a) a szociális konyha és 
b) a népkonyha. 

 
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
pontosan meghatározza azon követelményeket, melyeket a szociális étkeztetés nyújtása során a szolgáltató 
biztosítani köteles. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.7.) kormányrendelet (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) 2. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe 
tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg, amelyet az Szt.-
ben, e rendeletben, a fenntartó önkormányzatok rendeletében, valamint az Szt. 94/C. §-a, illetve a 2011. január 
1-jét megelőzően hatályos 94/B. vagy 94/D. §-a szerinti megállapodásban (a továbbiakban együtt: 
megállapodás) foglaltak szerint kell megfizetni. A Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az 
intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni. 
 
Erre tekintettel a BORTELLO Kft. által nyújtott költséget, mint szolgáltatási önköltséget javaslom 
intézményi térítési díjként meghatározni a kerekítés szabályainak a figyelembe vételével.  (Ennek 
keretében indokolt a szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj szállítási költségeinek 40 
Ft/háztartás/nap összegre csökkentése.) 
 
A Szoctv. 65/F. § (1) bekezdés és 86. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendő 
intézményi térítési díj, a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja, a házi segítségnyújtás önköltségi 
gondozási óradíját a jelen előterjesztésem 1. mellékletét képező Farkasné Őze Angéla, Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodavezetőjének LMKOH/8206/2/2022. iktatószámú 
tájékoztatása alapján javaslom meghatározni.  
 
A Szoctv. 86. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkezésért fizetendő 
intézményi térítési díját Zsolnainé Cserni Andrea Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete intézményvezetőjének jelen előterjesztésem 2. mellékletét képező tájékoztatása 
alapján javaslom meghatározni.  
 
 
A Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése értelmében az „intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 
és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. 



5 

törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.” Az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 82. §-a határozza meg az étkezési szolgáltatás esetében 
alkalmazandó általános forgalmi adó mértéket. Erre tekintettel, ennek rendeleti szintű szabályozására a helyi 
önkormányzatok képviselő-testületei nem kapnak felhatalmazást, vagyis a rendeletben a díjak csak nettó 
módon állapíthatóak meg. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.§ fizetési 
kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között 
legalább 30 napnak el kell telnie. Erre tekintettel a rendelet hatályba lépésének javasolt időpontja 2022. 
szeptember 1. napja. 
 
Magyarország Kormánya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius 
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2022. május 25. 
napjával. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint „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 Korm. rendelet 4. §-a értelmében a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően 
a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján, 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. 
 
Erre tekintettel tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2022. július 28-án 13:00 órakor kezdődő rendkívüli képviselő-testületi ülésén tárgyalja a 
tárgyban jelzett napirendet és dönt a véleményezésről. 
 
A fenti javaslatokat magában foglaló rendelet-tervezet jelen előterjesztésem mellékletét képezi.  
 

 
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 szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak az elmúlt évhez képest emelkednek.  
Az önkormányzat társulásban látja el a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat, fedezetről a 
társulás tagjai lakosságszám arányában járulnak hozzá.  A térítési díjak emelésére legutóbb 2020. évben került 
sor, azonban az azóta eltelt idő alatt a gazdasági helyzet indokolja a most végrehajtott emelést, amely rendelet 
módosítással tehető meg. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
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Nem mérhető környezeti hatás. A térítési díjakhoz kapcsolódó kedvezmények megállapítása továbbra is 
célszerű a rendeletben, mert annak elmaradása esetén, amennyiben az ellátást kevesebben veszik igénybe, az 
ellátástól elesők egészségromlása várható. 

  
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

 
Nem mérhető hatás. 

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

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény határozza meg az önkormányzat 
kötelezően ellátandó feladatainak körét.  Lajosmizse Város területén a szociális szolgáltatások rendszere 
kiépült, az azokhoz való hozzáférés a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás (továbbiakban: Társulás) által 
fenntartott Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény útján biztosított. Lajosmizse Város 
Önkormányzata – mint Társulás által kijelölt Önkormányzat – a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
valamint a fizetendő térítési díjakról köteles rendeletet alkotni. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodásában Lajosmizse Város 
Önkormányzatát, mint székhely-önkormányzatot bízta meg a rendeletalkotással. A rendelet-módosítás nem 
kötelező, így annak elmaradása jogszabálysértést nem 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 3. melléklete szerinti rendelet-tervezet elfogadására teszek 
javaslatot a Tisztelt Képviselő-testület részére a hozzá csatolt indokolással együtt. 
 
Lajosmizse, 2022. július 15. 
 

       Basky András sk. 
           polgármester  
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 
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Előterjesztés 3. 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 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. 
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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: 

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%”
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Végső előterjesztői indokolás 

Részletes indokolás 

Az 1–2. §-hoz  

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. július 28-i képviselő-testületi ülésre előterjesztett módosításának 
indokolását az alábbiakban teszem közzé: 
1. Általános indokolás 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott térítési díjak 
2020. március 31. napján kerültek utoljára módosításra, azonban a jelenlegi gazdásági helyzetben 
megnövekedtek az egyes szolgáltatások költségei, melyre tekintettel indokolt az egyes térítési díjak 
felülvizsgálata és emelése. Ennek határát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 115. § (1) bekezdése megszabja, tekintettel arra, hogy rögzíti azt, hogy az intézményi térítési díj a 
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a 
továbbiakban: intézményi térítési díj), és ezen intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a 
szolgáltatási önköltséget.   

2. Részletes indokolás  

1.§-hoz 

  

A nappali ellátás keretében fizetendő térítési díj keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők intézményi 
térítési díját szabályozó pontjának 830 Ft/fő/nap összegre, a szociális étkezésért fizetendő térítési díj keretében 
az egy adagnyi ebéd intézményi térítési díját szabályozó pontjának 825 Ft/fő/nap összegre, valamint a szállítási 
díjat szabályozó pontjának 40 Ft/háztartási/nap összegre, a gondozási órára vetített házi segítségnyújtás 
intézményi térítési díját szabályozó pontjának 1040 Ft/fő/óra összegre, valamint a gondozási szükséglettel nem 
rendelkező személyek intézményi térítési díjának keretében a házi segítségnyújtás önköltségi gondozási 
óradíját szabályozó pontjának 1690 Ft/fő/óra összegre történő módosítását tartalmazza. 

2.§-hoz 

   

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 


