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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2020. szeptember 17-i ülésére 

 
Tárgy: I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 

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

 II. Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodás módosítása 

 
Iktatószám: LMKOH/565-20/2020. 
        LMKOH/614-5/2020. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról   

 
1. A rendelet- tervezet általános indokolása: 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülte 2020. augusztus 14. napján pályázatot 
nyújtott be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Tanya-és falugondnoki buszok 
beszerzése” című pályázati kiírásban foglalt tanyagondnoki szolgálati feladatokat ellátó busz 
beszerzésére.  
 
A pályázati kiírás tartalmazza, hogy új tanyagondnoki szolgálat létrehozása esetén a pályázathoz 
szükséges csatolni az új ellátási körzet létrehozásáról rendelkező önkormányzati rendeletet, valamint a 
tanyagondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem másolatát.  
Felsőlajos Község Önkormányzata és Lajosmizse Város Önkormányzata a szociális 
alapszolgáltatásokat Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társuláson keresztül látja el, melynek részét képezi a tanyagondnoki szolgáltatás 
is. Jelenleg a tanyagondnoki szolgálatnak egy lajosmizsei külterületi részre kiterjedő ellátási körzete 
van.  
 
A pályázatot kiíró szervezettel folytatott egyeztetést követően az a tájékoztatás érkezett, hogy 
amennyiben Felsőlajos Község Önkormányzata nyújtja be a pályázatot, úgy a szolgálat működtetését 
is az önkormányzatnak kell végeznie, így a felsőlajosi tanyagondnoki szolgálat működtetése nem a 
Társulás keretei között valósul meg.  
 
Zsolnainé Cserni Andrea IGSZ vezető jelezte, hogy 2020. július 1-től az új közbeszerzési eljárás 
eredményeként beszállítói árváltozások történtek, ezáltal emelkedtek a nyersanyagnorma árak is. Erre 
tekintettel a nappali ellátást igénybe vevők esetében az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 695.- 
Ft/fő/napról 717.- Ft-ra emelkedne november 1-től. Az intézményvezető levele az előterjesztés 3. 
mellékletét képezi.  
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A rendelet- tervezet részletes indokolása: 
 

A rendelet-tervezet 1.  § indokolása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) személyi és 
területi hatálya kiterjed - valamennyi a rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatás tekintetében  
 
 
– Lajosmizse és Felsőlajos településekre, így szükséges a rendelet 1. §-ának módosítása a tekintetben, 
hogy az Intézmény által ellátott tanyagondnoki szolgálat Lajosmizse közigazgatási területén, az alap 
rendelet 2. mellékletében részletezettek szerint kerül ellátásra.  
 

A rendelet-tervezet 2.  § indokolása 
 

A rendelet 1. mellékletének módosítását tartalmazza.  
 

A rendelet-tervezet 3.  § indokolása 
 

A rendelet-tervezet 3. §-ában a rendelet hatályba lépéséről rendelkezünk. 
 
Előzetes hatásvizsgálat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról  szóló 
15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához.   
 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
A jogszabály módosításával Felsőlajos Község Önkormányzata számára lehetőség nyílik a 
„Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése” című pályázati kiírásban foglaltak teljesítésére, és 
a pályázat pozitív elbírálása esetén a településen egy új tanyagondnoki szolgálat működhet.  
A megnövekedett nyersanyagnorma árak miatt emelni szükséges az igénybevevők által 
fizetendő térítési díjat, mely minimális többletkiadást jelent az igénybe vevő részére, 
ugyanakkor az önkormányzat pénzügyi terheit csökkenti.  
  

2. Környezeti és egészségi következményei: 
 
Nem mérhető hatás.  
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 
Nem mérhető hatás 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 
Tekintettel arra, hogy Felsőlajos községben a létrehozni kívánt tanyagondnoki szolgálat nem a 
Társuláson belül látná el feladatát, így szükséges a rendelet területi és személyi hatályának 
módosítása e tekintetben.  
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5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  
 

Nem releváns 
 

II.  A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási megállapodásának (továbbiakban: Megállapodás) módosítása  

 
 
A Megállapodás módosítása az alábbiakat tartalmazza: 
- A Megállapodás I. fejezet Általános rendelkezése tartalmazza a társulás lakosságszámát, amely 

módosításra került a 2020.01.01. szerinti adatokkal 
- a Megállapodás VI. A Társulás vagyoni viszonyai fejezetben az eljárásrendnek megfelelően 

került törlésre azon rendelkezés, hogy a közbeszerzéssel összefüggő döntéshozó testületbe a 
Társulási Tanács egy főt delegál. Intézményi pályázatnál nincs testület egy személyben az 
intézményvezető dönt.  

- Ugyanezen fejezetben a Társulás által pályázati úton elnyert vagyonelemek Önkormányzati 
vagyonba adásának módjáról történt rendelkezés.    

- A Megállapodás 1. melléklete módosításra kerül az aktuális lakosságszám adatokkal települési 
bontásban. 

- A Megállapodás 3. mellékletében az EGYSZI által ellátandó feladatok részletezésében a 
Tanyagondnoki szolgálat Intézmény általi ellátása pontosításra került. 
 

A társulási megállapodás módosítása az előterjesztés 2. mellékletét képezi.  
Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-módosítást és annak indoklását 
valamint az alábbi határozatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.  
 

 Határozat tervezet 
…../2020. (….) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés 2. mellékletét 
képező - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását 
elfogadja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak megfelelően 
az egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére és aláírására.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 17. 

 
Lajosmizse, 2020. szeptember 7. 

 

Basky András sk. 
polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete  

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) 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 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 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 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. § 

(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) Ez a rendelet 2021. március 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 
 
BaskyAndrás        dr. Balogh László 
polgármester       jegyző  

      

A rendelet kihirdetésének napja: ……………... 

        dr. Balogh László     
                         jegyző  



6 
 

 
 

1. melléklet a …/2020. (..) 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.” 
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Indokolás 

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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…/2020. (...) önkormányzati rendelet 2020. szeptember 17-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett 
indokolását az alábbiakban teszem közzé: 

1. A rendelet- tervezet általános indokolása: 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülte 2020. augusztus 14. napján pályázatot 
nyújtott be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Tanya-és falugondnoki buszok 
beszerzése” című pályázati kiírásban foglalt tanyagondnoki szolgálati feladatokat ellátó busz 
beszerzésére.  
A pályázati kiírás tartalmazza, hogy új tanyagondnoki szolgálat létrehozása esetén a pályázathoz 
szükséges csatolni az új ellátási körzet létrehozásáról rendelkező önkormányzati rendeletet, valamint a 
tanyagondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem másolatát.  

Felsőlajos Község Önkormányzata és Lajosmizse Város Önkormányzata a szociális 
alapszolgáltatásokat Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társuláson keresztül látja el, melynek részét képezi a tanyagondnoki szolgáltatás 
is. Jelenleg a tanyagondnoki szolgálatnak egy lajosmizsei külterületi részre kiterjedő ellátási körzete 
van.  

A pályázatot kiíró szervezettel folytatott egyeztetést követően az a tájékoztatás érkezett, hogy 
amennyiben Felsőlajos Község Önkormányzata nyújtja be a pályázatot, úgy a szolgálat működtetését 
is az önkormányzatnak kell végeznie, így a felsőlajosi tanyagondnoki szolgálat működtetése nem a 
Társulás keretei között valósul meg.  

Zsolnainé Cserni Andrea IGSZ vezető jelezte, hogy 2020. július 1-től az új közbeszerzési eljárás 
eredményeként beszállítói árváltozások történtek, ezáltal emelkedtek a nyersanyagnorma árak is. Erre 
tekintettel a nappali ellátást igénybe vevők esetében az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 695.- 
Ft/fő/napról 717.- Ft-ra emelkedne november 1-től.  

A rendelet- tervezet részletes indokolása: 
 

A rendelet-tervezet 1.  § indokolása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) személyi és 
területi hatálya kiterjed - valamennyi a rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatás tekintetében 
– Lajosmizse és Felsőlajos településekre, így szükséges a rendelet 1. §-ának módosítása a tekintetben, 
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hogy az Intézmény által ellátott tanyagondnoki szolgálat Lajosmizse közigazgatási területén, a 2. 
mellékletben részletezettek szerint kerül ellátásra.  

A rendelet-tervezet 2.  § indokolása 
 

A rendelet 1. mellékletének módosítását tartalmazza.  
 

A rendelet-tervezet 3.  § indokolása 
 

A rendelet-tervezet 3. §-ában a rendelet hatályba lépéséről rendelkezünk. 
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Előterjesztés 2. melléklete 

 
LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS 

KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2013. (V. 31.) 
határozatával és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 38/2013. (V. 
31.) határozatával 2013. május 31-i ülésén 2013. július 1-jei hatálybalépéssel létrehozta 
a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulást, melyről szóló megállapodást Lajosmizse Város Önkormányzata részéről Basky 
András polgármester, Felsőlajos Község Önkormányzata részéről Juhász Gyula 
polgármester 2013. június 6-án aláírt. 

 
A megállapodást Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 194/2013. 
(XII.19.), 151/2014. (XI.20.), 114/2015. (IX.24.), 141/2015. (XI.26.), 63/2018.(V.17.), 
17/2019. (II.14.), 147/2019.(X.25.) határozatával és Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2013. (XII.16.), 48/2014. (XI.20.), 31/2015. 
(IX.29.), 54/2015.(XI.27.), 16/2018.(IV.26.), 9/2019.(II.13.), 53/2019.(X.18.) 
határozatával módosított. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdésére figyelemmel, - mely szerint, „A társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás 
jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.” – Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2013. július 1. napjával létrehozott Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodását 
az alábbiak szerint módosítja: 
 

I. fejezet 
 
1) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás társulási megállapodása (továbbiakban: Megállapodás) I. fejezet 3. b) pontja 
helyébe a következő pont lép:  
 
„b) A társulás lakosságszáma: 12 970 fő (az 1. sz. mellékletben részletezettek 
szerint)” 
 

2) A Megállapodás VI. fejezet 12. pontja helyébe a következő pont lép: 
 
„12. A Társulás által fenntartott intézmény közbeszerzéseinek koordinálását a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal végzi. A Társulás által fenntartott intézmény 
pályázatírással, projekt-menedzsmenttel kapcsolatos feladatainak koordinálását a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal végzi.” 
 

3) A Megállapodás VI. fejezete a következő ponttal egészül ki: 
 
„14. A Társulás által pályázati úton elnyert vagyonelemek Társulási vagyonból 
Önkormányzati tulajdonba adásáról a Társulás külön önálló határozatban dönt.”  

 
4) A Megállapodás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
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5) A Megállapodás 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 

II. fejezet 
 

Záró rendelkezés 
 
A társulási megállapodás módosítása 2020. november 1-jén lép hatályba.  
 
Z á r a d é k : 
A társulási megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-testületei 
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező 
rendelkezésként fogadták el. 
 
 
 
 
 
 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:                      Jóváhagyó határozat száma: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.            ……./2020. (…..) 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata 
6055 Felsőlajos, Iskola u. 12.                                 ……./2020.(…..)                                                                                      
  
 
Lajosmizse, 2020. ……………………. 
 
 
 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:           Polgármester  
 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.             Basky András 
 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata 
6055 Felsőlajos, Iskola u. 12.              Juhász Gyula 
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1. melléklet a Társulási megállapodás módosításához 
 

„Megállapodás 1. melléklete  
 
 
A társulás lakosságszáma: (2020. január 1-i állapot) 
 
 
Településnév Lakosságszám (fő) 
Lajosmizse 12021 
Felsőlajos 949 
Összesen 12970 

„ 
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2. melléklet a Társulási megállapodás módosításához 

„Megállapodás 3. melléklete  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye által ellátandó feladatok 

 
A társulás által fenntartott Intézményben ellátott feladatok:  
 
I. Egészségügyi szolgáltatások: 

1.1. Egészségügyi alapellátás: 
A tagok az Intézmény útján biztosítják az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény (továbbiakban: Eüa.tv.) 5. § (1) bekezdés c, d, e pontjában meghatározott 
feladatokat, figyelemmel az Eüa.tv. 1. §-ban foglaltakra.  

Az intézmény az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
1.1.1.) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
1.1.2.) a védőnői ellátásról, 
1.1.3.) az iskola-védőnői ellátásról. 
 

1.2. Ügyeleti ellátás: Az Intézmény megszervezi és ellátja az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény (továbbiakban: Eütv.) 93. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feladatokat. 

 
1.3. Védőnői ellátás: Az Intézmény ellátja az Eüatv. 13. §-14. §-ban és az egyéb jogszabályokban 

foglalt védőnői ellátás feladatait.  
 

1.4. Az iskola-egészségügyi ellátás: Az Intézmény ellátja az Eüatv. 15. §-ban és az egyéb 
jogszabályokban meghatározott feladatokat.  

 

2. Járóbeteg-szakellátások:  
 
Az Intézmény biztosítja Eütv. 89-90. §-ban foglalt ellátásokat.   Az Intézményben biztosított 
járóbeteg-szakellátások: a) Reumatológia szakrendelés 

 b) Fizioterápia és gyógytorna 
 c) Szemészet 
 d) Nőgyógyászat 
 e) Kardiológia 
 f) Bőrgyógyászat 
 g) Pszichiátria 
 h) Diagnosztikai tevékenység: J0-ás laboratórium  
  (mintavételi hely) 

II. Szociális alapszolgáltatások: 

Az időskorúak alap- és nappali ellátásának biztosítása: 

1.) Étkeztetés:  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szoc.tv.) 62. §-ban meghatározott feladatok ellátása.  

2.)   Házi segítségnyújtás: Az Intézmény ellátja a Szoc.tv. 63. §-ban foglalt feladatot.  

3.)  Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) : Az Intézmény biztosítja a Szoc.tv. 65/F. § (1) 
bekezdés a pont szerinti ellátást. 

4.) Tanyagondnoki szolgálat: Az Intézmény által biztosított, a Szoc.tv. 60. §-ban foglalt 
tanyagondnoki szolgáltatás Lajosmizse Város közigazgatási területére terjed ki, Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (IV.20.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint. 

 
2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás: 

 
Az Intézmény ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 40. §-ban foglalt feladatokat.”  



13 
 

 
Előterjesztés 3. melléklete 

 

 


