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5. számú előterjesztés 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2021. február 11. 
 
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2021. évi meghatározása 
 
Ikt.sz: LMKOH/389 -1/2021.    
 

Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások biztosításáról - a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által 
fenntartott - Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye útján gondoskodik. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szoc.tv.) 92. § (1)-(2) bekezdése kimondja:  

„ 92. § (1)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint 
a fizetendő térítési díjakról 

a) a fenntartó önkormányzat, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt 

székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint 
rendeletet alkot. 

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti 
rendeletben szabályozza  

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; 
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 

módját; 
c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást 

nyújtani; 
d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; 
e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; 
f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek 

körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 
g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő 
kérdéseket;” 

 
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjai (intézményi térítési 

díj) évente felülvizsgálatra kerülnek.  
 
A Szoc. tv. 115. § (1)-(2)és (3) bekezdése alapján:  
 
„115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az 
intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési 
díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben 
egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi 
térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a 
szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a 
közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

…. 
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(2) *  A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) 
az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a 
megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az 
intézményi térítési díj összegét. 

…. 
(3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében 

foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, 
ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.” 

  
 

A Szoc. tv. 62. § szerinti étkezés biztosítása és intézményi térítési díjának 
megállapítása 

 
62. §  (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 

egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk 

miatt. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési 

önkormányzat rendeletben határozza meg. 
(3)   Az étkeztetés szolgáltatási formái 
a) a szociális konyha és 
b) a népkonyha. 

 
 
 
Ajánlatok, az alábbi szolgáltatóktól, a következők szerint érkeztek: 
 

 
1. Bortello Kft.–Korona Étterem -  jelenlegi szolgáltatásnyújtó 

(előterjesztés 1. melléklete) 
ebéd díja 740.- Ft/fő/nap 

kiszállítás díja 150.- Ft/háztartás/nap 
Az árajánlat nettó összegben értendő! 

2. MizseGastro Kft.  
(előterjesztés 2. melléklete) 

ebéd díja 650.- Ft/fő/nap 
kiszállítás díja 120.- Ft/háztartás/nap 

Az árajánlat nettó összegben értendő! 
 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
(előterjesztés 3. melléklete) 
 
A szociális étkezést az Intézmény nem tudja vállalni, mert nem tudja biztosítani a 
munkanapokon kívüli főzést és az étel kiszállítását.  
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A Szoc. tv. 65/F. § szerinti nappali ellátás  és az amellett biztosított étkezés intézményi 
térítési díjának megállapítása 

 
65/F. § (1)  A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális 

és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
b)  az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve 
szenvedélybetegek, 

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem 
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az 
ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete nappali ellátás 
mellett igénybe vett étkezést  nettó   717.-Ft/fő/nap áron tudja biztosítani, az Egészségházba 
történő kiszállítással. (előterjesztés 3. melléklete) 
 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájától árajánlatok bekérésére az 
ellátások vonatkozásában nem került sor, tekintettel arra, hogy az, Önkormányzati 
finanszírozású.   

 
A Szoc. tv. 63. § szerinti  házi segítségnyújtás-,(gondozási szükséglettel bírók és azzal 

nem rendelkezők részére) intézményi térítési díjainak megállapítása 
 
 

„ 63. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást. 

(2)  A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés 
tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani. 

(3)  Szociális segítés keretében biztosítani kell 
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 
(4) Személyi gondozás keretében biztosítani kell 
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 
c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.” 

 
 
 
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 
gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet a következők szerint 
rendelkezik:  
„1. § (1) E rendelet hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig - a (3) és (4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - 
a) a helyi önkormányzat, 
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b) a helyi önkormányzat által fenntartott 
ba) költségvetési szerv, 
bb) nonprofit szervezet, 
bc) egyéb szervezet, 
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 
d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 
alapított gazdasági társaság, 
e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, 
a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet 
által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a 
továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e 
rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet e rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított 
új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat 
új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. 
(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek az e 
rendelet hatálybalépése előtt - legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre - 
megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a díjemelés mértékét az (1) 
bekezdés szerinti időszak vonatkozásában. 
(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a díjemelés 
mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig 
számszerűsíthető módon meghatározta. 
 
A jogszabály 2021. február 8. napjától történő hatályban tartásáról 
a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021.(I.29.)  
Korm.rendelet rendelkezik. 
 
 

Összesítés  
 

Ellátás megnevezése 2020. évi díjak 2021. évi tervezett 
díjak 

Finanszírozandó 
különbözet 

Az Szt. 65/F. § (1) 
bekezdés a) pontja 
szerinti nappali ellátást 
ignybe vevők étkezésért 
fizetendő intézményi 
térítési díja 

 
717.- Ft/fő/nap 

LMIGSZ árajánlata 
szerint:  
 
717.- Ft/fő/nap 

 0.- Ft/fő/nap 

A szociális étkezésért 
fizetendő intézményi 
térítési díj  

- ebéd egy adagra jutó 
intézményi térítési 
díja 
 

- az ebéd szállítási díja 

 
 
 
 
495.- Ft/fő/nap 
 
 
95.- Ft/háztartás/nap 

Legkedvezőbb 
árajánlat szerint 
(Mizse Gastro Kft.):  
 
650.- Ft/fő/nap 
 
 
120.- Ft/háztartás/nap 
 

 
 
 
 
155.- Ft/fő/nap 
 
 
25.- Ft/háztartás/nap 
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/1993.(II.7.) 
kormányrendelet 3. § (4) bekezdése értelmében az „intézményi térítési díjat és a személyi 
térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés 
szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell 
meghatározni.” 

 
A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
társulási megállapodásának VII. fejezet 9. a) pontja értelmében ”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. § (5) 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, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi 
önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet megalkotásához a 
társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása 
szükséges.” 
 
Fenti megállapodás VII. fejezet 9. b) pontja értelmében a személyes gondoskodásért, valamint 
a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokért fizetendő térítési díjak esetében a személyi 
térítési díj elengedésének, vagy csökkentésének feltételeit a társult önkormányzatok önállóan 
szabályozzák. A tagok a személyi térítési díj elengedésének, vagy csökkentésének 
következtében kieső intézményi bevételt évente egy alakalommal a tárgyévet követő január 20. 
napjáig a társulásnak megfizetik.   
 
Felsőlajos Község Polgármestere, a Lajosmizse Város Polgármestere általi tárgyalást 
megelőzően tárgyalja és dönt a hozzájárulásáról. 
 
Lajosmizse, 2021. február 8. 
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 
8-tól.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatokat 
hozom: 

 
I.  

 
………./2021. (…….)Polgármesteri Határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra Lajosmizse 
Város Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - 
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2021. évi meghatározása” 
tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

 
H A T Á R O Z A T 

 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendeletének 1. 
mellékletében meghatározott, a szociálisan rászorult személyek által fizetendő 
intézményi térítési díjak, a gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek 
intézményi térítési díja és a jövedelemkorlátot meghatározó százalékok mértéke, a 
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020.(XII.18.) Korm.rendelet, és a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Korm. rendelet értelmében nem módosítható.    

 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2021. február 11. 

 
Lajosmizse, 2021.február 11. ….. óra  
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II.  

 
………./2021. (…….)Polgármesteri Határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra Lajosmizse 
Város Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - 
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2021. évi meghatározása-
többletfinanszírozás” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

 
H A T Á R O Z A T 

 
 
 
1) Felkérem Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetőt, hogy a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban foglalt szociális étkeztetés biztosítására 
2021. április 1. napjától megállapodást kössön a Mizse Gastro Kft. szolgáltatóval. 

2) Felkérem Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetőt, hogy a Bortello Kft.-vel kötött szerződés 
felmondásáról intézkedjen.  

3) Felkérem Lajosmizse Város Jegyzőjét, hogy a rendeletben meghatározott (nappali ellátást 
igénybe vevők étkezéséért fizetendő térítési díj, szociális étkezésért fizetendő térítési díj és 
az ebéd szállításért fizetendő díj) és az árajánlat szerinti térítési díj különbözetére Lajosmizse 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében biztosítson fedezetet.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2021. február 11. 

 
Lajosmizse, 2021.február 11. ….. óra  

 
Basky András  

 polgármester 
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előterjesztés 1. melléklete 
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előterjesztés 2. melléklete 
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előterjesztés 3. melléklete 
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