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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 25.) 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. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) 

bekezdésében, 21. § (1) bekezdés a) b) e) és g) pontjában, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) 

bekezdésében 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 jogkörben eljáró Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság, az 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. § 

A gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Lajosmizse Városra és a Lajosmizse és Felsőlajos 

Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulásban (továbbiakban: Társulás) részt 

vevő Felsőlajos Községre.” 

2. § 

A gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátás a Társulás által fenntartott Meserét Lajosmizsei 

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde útján biztosított.” 

3. § 

A gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

„b) igénybevételére a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet 42. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerülhet sor,” 

4. § 

A gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet 4/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti étkezés jogosultjainak nyilvántartását az étkezés megkezdése 

előtt 20 nappal a Jegyző megküldi az IGSZ-nek az alábbiak figyelembe vételével:  
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a) az adatszolgáltatásra név szerint, születési dátummal, hátrányos helyzet minősítésének 

feltüntetésével kerül sor és a 

b) a normatíva igényléséről és elszámolásáról az IGSZ vezetője gondoskodik.” 

5. § 

A gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

6. § 

Hatályát veszti a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 

8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése. 

7. § 

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

 Basky András   dr. Balogh László  

  polgármester            jegyző 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. január 25. 

 dr. Balogh László              

                   jegyző 
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1. melléklet a 3/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 8/2012.(III. 30.) önkormányzati rendelethez 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 

1. Iskolai napközi intézményi térítési díja 
1.1. Tízórai 155 Ft 

1.2. Ebéd 480 Ft 

1.3. Uzsonna 170 Ft 

1.4.Összesen 805 Ft 

1.5. Nyersanyag értéke 805 Ft 

2. Iskolai menza 
2.1. Az ebédért fizetendő intézményi térítési díja 480 Ft 

2.2. Nyersanyag értéke 480 Ft 

3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja 
3.1. Tízórai 120 Ft 

3.2.Ebéd 430 Ft 

3.3.Uzsonna 120 Ft 

3.4.Összesen 670 Ft 

3.5. Nyersanyag értéke 670 Ft 

4. Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 
4.1. Reggeli 165 Ft 

4.2. Tízórai 95 Ft 

4.3. Ebéd 330 Ft 

4.4. Uzsonna 95 Ft 

4.5. Egy napra jutó étkeztetés térítési díja 685 Ft 

4.6. Egy napra jutó gondozási díj 400 Ft 

4.7. Térítési díj mindösszesen (4.5.+4.6.) 1085 Ft 

4.8. Nyersanyag értéke 685 Ft 

5. Szünidei étkeztetés nyersanyag normája 
5.1. bölcsődés korú gyermek 330 Ft 

5.2. óvodás korú gyermek 430 Ft 

5.3. általános iskolás korú gyermek 480 Ft 

5.4. középiskolás korú gyermek 480 Ft 

” 


