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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) 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. § 
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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. 
 
 
 

BaskyAndrás  sk.      dr. Balogh László sk. 

polgármester       jegyző  

        

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2022.02.25. 

 

        dr. Balogh László sk.    
                                     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” 


