
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének  
 29/2017. (X.27.) 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 
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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. 
 

(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: 2017. október 27. 

       
 
  dr. Balogh László  
  jegyző 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


