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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. október 26-i ülésére 
 

Tárgy: I. Tájékoztatás „ A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése – A 
személyes gondoskodástó nyújtó központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának 
ellenőrzése” c. Állami Számvevőszéki ellenőrzésről 
 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (…) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ikt.sz: LMKOH/112/18/2017.    
           LMKOH/104/9/2017.    
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) befejezte - a 2016. augusztusában megkezdett -,  az 

Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 1. § (3)-(4) és 5. § (2)-
(5) bekezdésében foglaltak alapján lefolytatott – 2011-2015 közötti időszakra 
vonatkozóan - tárgyban megjelölt ellenőrzését Lajosmizse Város Önkormányzatánál. A 
Domokos László elnök úr által megküldött figyelemfelhívó levél az előterjesztés 1. 
mellékletét képezi. A megállapításokra (feltárt probléma) tett intézkedésekről 
(intézkedés) 15 napon belül tájékoztatással éltem elnök úr felé (előterjesztés 2. 
melléklete), amely az alábbiakat tartalmazta: 

 
Feltárt probléma 

 
Intézkedés 

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
29. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt 
rendelkezés szabályozatlanságának 
hiányossága, mely szerint az Önkormányzat 
rendeletben nem szabályozta az 
önkormányzat által biztosított ellátás 
igénybevételére irányuló kérelem 
benyújtásának módját és a kérelem 
elbírálásának szempontjait. 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletében 
szabályozásra kerül az önkormányzat által 
biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem 
benyújtásának módja és a kérelem elbírálásának 
szempontjai. 
Határidő: 2017. december 31.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
29. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt 
rendelkezés szabályozatlanságának 
hiányossága, mely szerint az Önkormányzat 
rendeletben nem szabályozta az ellátás 
megszűnésének eseteit és módjait. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletében 
szabályozásra kerülnek az ellátás megszűnésének 
esetei és módjai. 

Határidő: 2017. december 31.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 

3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
29. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt 
rendelkezés szabályozatlanságának 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletében 
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hiányossága, mely szerint az Önkormányzat 
rendeletben nem szabályozta az 
intézményvezető hatáskörében – külön 
eljárás nélkül – biztosítható ellátásokat. 

szabályozásra kerülnek az  intézményvezető 
hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható 
ellátások.  
Határidő: 2017. december 31.   

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
4. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben előírtak ellenére nem 
ellenőrizték a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatokat ellátó 
intézményeiknél a gazdálkodás és működés 
törvényességét, a szakmai munka 
eredményességét, a szakmai program 
végrehajtását, valamint a gazdálkodás 
szabályszerűségét és hatékonyságát.   

A gazdálkodás és működés törvényességének 
ellenőrzése az ellenőrzési nyomvonalban benne 
van, a Gyvt.-ben előírt feladatok teljesítésének 
ellenőrzése mutatókkal beépítésre kerül a 
következő évi ellenőrzési tervbe.  
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Képviselő-testület 
A feltárt hiányosság az integrált kontroll-rendszerbe 
beépítésre kerül, továbbá a kockázatelemzés 
kiegészítésre került, ahol magas kockázati 
besorolással bír.  

5.  A figyelemfelhívó levélben jelzett jogszabálysértő 
gyakorlat megszüntetésére tett intézkedések 
rögzítésre kerülnek a külső ellenőrzésekhez 
kapcsolódó intézkedési tervek végrehajtásáról 
vezetett nyilvántartásban. 

 
Az 1-3. pontban foglaltak szabályozásának kialakításához megkerestem a szabályozással 
érintett intézmények vezetőit, hogy tegyenek javaslatot a rendelet módosítására.  
A 4. pontban foglalt feltárt probléma megszüntetésére az integrált-kontrollrendszerbe történő 
beépítéssel, valamint a 2018. évi ellenőrzési terv jóváhagyásával kerül sor. 
 
Az ellenőrzéshez közel 300 dokumentumot (óvodai intézményi, gyermekjóléti intézményi 
fenntartói), töltöttünk fel az ÁSZ elektronikus felületére.  A 17189 számú jelentésben 
Lajosmizse Város Önkormányzatához fenti pontokban fordult figyelemfelhívó levéllel elnök 
úr. A 17189. számú jelentés terjedelme miatt papír alapon nem kerül kiküldésre, az alábbi 
linken megtekinthető: https://asz.hu/storage/files/files/jelentes/2017/17189.pdf?ctid=762 
   
II. Az I. pontban foglaltak alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének módosítása vált szükségessé.  

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) alapján szabályozásra kerülnek az alábbiak: 

- A Gyvt. 29. § (2) bekezdés b) pontja alapján szabályozásra kerül az önkormányzat 
által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja és a 
kérelem elbírálásának szempontjai. 

- A Gyvt. 29. § (2) bekezdés d) pontja alapján szabályozásra kerülnek az ellátás 
megszűnésének esetei és módjai. 

- A Gyvt. 29. § (2) bekezdés c) pontja alapján szabályozásra kerül az intézményvezető 
hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátásokat. 
 

A Gyvt. 29. § (3) bekezdése szerint: ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely 
szerinti települési önkormányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint –a 
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet 
alkot.  
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A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi, és Szociális Közszolgáltató Társulás  
társulási megállapodásának VII. fejezet 9. a)  pontja alapján: ”Rendelet megalkotására a 
Társulás által ellátott feladatok vonatkozásában Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jogosult a jogszabályokban meghatározott szervek hozzájárulása, 
véleményezése mellett. „ 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése a következők szerint 
rendelkezik: „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 vagy ennek hiányában a társulás 
székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet 
megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének 
hozzájárulása szükséges.” 
 
Fentiek alapján az előterjesztés 3. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. 
Képviselő-testület elé. 
 
Előzetes hatásvizsgálat 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (…) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A szabályozandó kérdések kiszámíthatóbbá teszik a jogosultak számára az igénybevételt. 
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
Nem mérhető 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
Az eljárási cselekmények részét képezik, így további adminisztratív feladatok ellátása nem 
keletkezik.  

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a 

rendelkezik a fenntartó önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségéről. Az Állami 
Számvevőszék által tett figyelemfelhívásban foglaltak intézkedésének részét képezi jelen 
rendeletmódosítás.   
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  
 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés 3. mellékletét képező rendelet – tervezetet, továbbá az 
alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő –testület elé: 
 



5 
 

 
 
 

Határozat-tervezet 
 

…../2017. (….) ÖH. 
Tájékoztatás „ A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése – A személyes 
gondoskodástó nyújtó központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése” c. 
Állami Számvevőszéki ellenőrzésről 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A gyermekvédelem 
intézményrendszerének ellenőrzése – A személyes gondoskodástó nyújtó központi és 
önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése” című Állami Számvevőszéki 
ellenőrzés jelentése kapcsán a V-1039-669/2016. iktatószámú elnöki levélben foglaltakkal 
egyetért.   

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. október 26. 
 
 
Lajosmizse, 2017. október 11.                           
          

 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 
 

Rendelet-tervezet 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének  

 …./2017. (….) önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló  

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés 
b)-d) pontjában foglalt 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 véleményének kikérésével,  a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) 
bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a 
gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 
30.) önkormányzati rendelet  4. §-a helyébe a helyébe a következő rendelkezés lép : 
 

„4. § 
 
(1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátás  

a) igénybevételére irányuló kérelmet írásban a 3. § (2) bekezdésében 
meghatározott intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál kell 
benyújtani a Gyvt. 31. § -ában foglaltak figyelembe vételével,  

b) megszűnik  
ba) a határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított 
időtartam – leteltével,  
bb) a jogosult vagy törvényes képviselője kérelmére az intézményvezető döntése 
alapján a megegyezés időpontjában,  
bc) az intézményvezető döntése alapján, ha az ellátás feltételei, okai már nem állnak 
fenn, 
bd)a gyámhatóság határozata alapján. 
 

(2) A 3. § (2) bekezdésben foglalt intézmény vonatkozásában az intézményvezető 
hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátás az alapfeladatokon túl nyújtott 
felzárkózási, fejlesztési programokban való részvétel.  

 
(3) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellátás 

a) igénybevételére irányuló kérelmet a 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 
intézmény Bölcsődei Intézményegysége vezetőjénél kell benyújtani a Gyvt. 31. §-
ában foglaltak figyelembe vételével, 

b) igénybevételére a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 15/1998. NM rendelet 42. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerülhet sor, 

c) elbírálására a Gyvt. 43. § (3) bekezdés alapján, valamint az a) pontban meghatározott 
Intézményegység Szakmai Programjában meghatározottak szerint kerül sor,  

d) megszűnik a Gyvt. 37/A. §-ban, valamint a 42/A. §-ban foglaltak szerint. 
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(4) A 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt intézmény vonatkozásában az Intézményvezető 

hatáskörében nincs – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátás.    
 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a 

hatályát veszti. 
 
 
 
      Basky András                 dr. Balogh László  
 polgármester                jegyző 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:  

       
 
  dr. Balogh László  
  jegyző 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


