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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének  
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl, és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés a)-c) és e) 
pontjában valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelmérıl 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában valamint 
21. § (1) bekezdésében továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és 
(4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
1. melléklet 1.1.w. és 3.1.l. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:  
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Lajosmizse Városra és a Lajosmizse és Felsılajos 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulásban (továbbiakban: 
Társulás) részt vevı Felsılajos Községre. 

(2)  A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott települések közigazgatási 
területén lakcímmel rendelkezı és a Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott személyekre. 

 
2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
2. § 

 
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı a Gyvt.-ben meghatározottakon túl az a 

gyermek, akinek családjában idıszakos létfenntartási gond, létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli 
élethelyzet miatt többlet kiadás merült fel így különösen: 
a) betegség, kórházi ápolás  
b) 3000 Ft-ot meghaladó gyógyszerköltség 
c) iskoláztatás, élelmezés biztosítása 
d) valamelyik családtag betegsége 
e) valamelyik családtag munkanélkülivé válása 
f) elemi kár 
miatti többletköltség. 

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı a 
rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon a jogosultság megállapításához a kérelemben 
meghatározott nyilatkozatok, igazolások csatolásával - a lakóhelye szerint - Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatala Népjóléti és Gyámügyi Csoportjánál vagy Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala Felsılajosi Kirendeltségén terjesztheti elı.  
(3) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak a Gyvt.-ben meghatározott jövedelemszámítási idıszak.   
(4) Az  (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a gyermeket 1000 Ft-tól  5000 Ft-ig 
terjedı rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban kell részesíteni.  
 

3. A személyes gondoskodás formái 
 

4. § 
 

(1) A Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti alapellátások közül az alábbiakat mőködnek:  
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a) gyermekjóléti szolgálat, 
b) gyermekek napközbeni ellátása, 
c) gyermekek átmeneti gondozása. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás a Társulás által fenntartott Lajosmizse Város 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján biztosított. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátás Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulása által fenntartott   
a) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde és a  
b) Fekete István Általános Iskola és Kollégium útján biztosított. 

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti ellátás nevelıszülı által történik. 
 
4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének a módja, térítési díjak, hatásköri 

rendelkezés 
 

5. § 
 

(1) A 4. § (2) és (3) bekezdésében foglalt ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény 
vezetıjének kell benyújtani.   

(2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátás igénybevételét az intézményvezetı intézkedése alapozza meg, 
kivéve, ha az ellátás kötelezı igénybevételérıl gyámhatósági határozat rendelkezett. 

(3) Az egyes hatáskörök gyakorlóját az érintett települések Képviselı-testületeinek a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló rendelete tartalmazza. 

 
6. § 

 
(1) Az intézményi térítési díjakat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
 

5. Záró rendelkezések  
 

7. § 
 

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. április 01. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet 2. melléklet 5.6 pontja 2012. szeptember 1. napján lép hatályba. 
(3)A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzatának a 

gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 18/2009 
(XII.17.) rendelete. 
 
 
  Basky András sk.           Kutasiné Nagy Katalin sk.  
                   polgármester                      jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. március 30. 
 
 
       Kutasiné Nagy Katalin sk. 
                 jegyzı 
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1. melléklet a 8/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem – nyilatkozat rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz 

Kérem, hogy szíveskedjenek gyermeke(i)m részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 
megállapítani, mivel családunk a következı krízishelyzetbe került. 

 

1. A kérelmezı adatai:  
1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 
1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 
1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 
1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 
1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 
1.8. rendszeres havi jövedelmének forrása: ……………………………………………… 
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………………… 
 
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 
 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

 
3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
4. A kérelem rövid indokolása: ……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás 
megindításának napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak 
elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 
 
Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 
……………………………………………… 

                                                                                      Az igénylı aláírása 
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2. melléklet a 8/2012.(III. 30.) önkormányzati rendelethez  
 

Intézményi térítési díjak  
 
1. Az iskolai napköziben fizetendı intézményi térítési díjak  
1.1 Tízórai 81 Ft 
1.2 Ebéd 269 Ft 
1.3 Uzsonna  81 Ft 
1.4 Összesen 431 Ft , mely a kerekítés szabályainak megfelelıen 430 Ft.  
 
 
2. Iskolai menzán az ebédért fizetendı intézményi térítési díj 269 Ft, mely a kerekítés szabályainak megfelelıen 
270 Ft.  
 
    
3. Az óvodai ellátás intézményi térítési díja 
3.1. Tízórai 50 Ft. 
3.2. Ebéd 217 Ft.  
3.3. Uzsonna 67 Ft. 
3.4. Összesen 334 Ft, mely a kerekítés szabályainak megfelelıen 335 Ft.  
 
 
4.Kollégiumi ellátás intézményi térítési díja 
4.1. Reggeli 94 Ft 
4.2. Tízórai 81 Ft. 
4.3. Ebéd 269 Ft. 
4.4. Uzsonna 81 Ft. 
4.5. Vacsora 147 Ft. 
4.6. Összesen 672 Ft, mely a kerekítés szabályainak megfelelıen 670 Ft.  

 
5 Bölcsıdei ellátás intézményi térítési díja 
5.1. Reggeli 85 Ft.  
5.2. Tízórai 42,50 Ft. 
5.3. Ebéd 170 Ft.  
5.4. Uzsonna 42,50 Ft. 
5.5. Egy napra jutó étkeztetés térítési díja 340 Ft.  
5.6. Egy ellátási napra jutó gondozási díj 100 Ft. 
5.7. Térítési díj mindösszesen (5.5+5.6) 440 Ft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


