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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének 8/2012. (III. 30.) önkormányzati 
rendelete 

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról1 

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:2 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Lajosmizse Városra és a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás3 (továbbiakban: Társulás) részt vevő Felsőlajos 
Községre. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott települések közigazgatási 
területén lakcímmel rendelkező és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott személyekre. 

2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás4 

2. § 

3. A személyes gondoskodás formái 

3. § 

(1) A Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti alapellátások közül az alábbiakat működnek: 
a) gyermekjóléti szolgáltatás5, 

                                                
1 Egységes szerkezetben a 8/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelettel, a 27/2013. (XII. 20.) önkormányzati 

rendelettel, a 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelettel, az 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelettel, a 2/2016. 
(II.26.) önkormányzati rendelettel, a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelettel, a 29/2017. (X.27.) önkormányzati 
rendelettel, a 34/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelettel, a 3/2018. (II.09.) önkormányzati rendelettel, a 6/2019. 
(II.15.) önkormányzati rendelettel, az 5/2020. (II.26.) önkormányzati rendelettel, a 14/2020. (VI.12.) önkormányzati 
rendelettel, a 23/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. november 01. 

2 A bevezető a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 29.) önkormányzati 
rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 

3 Módosította a 27/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. január 01. 
4 Hatályon kívül helyezte a 27/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2014. január 

01. 
5 Módosította a 27/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. január 01. 
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b) gyermekek napközbeni ellátása, 
c) gyermekek átmeneti gondozása. 

(1a)6 A Gyvt.-ben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások közül az alábbiak működnek: 
a) gyermekétkeztetés. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás a Társulás által fenntartott Lajosmizse Város 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján biztosított. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátás Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás7 által fenntartott 
a) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde és a 
b) 8 

(4)9 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti ellátás helyettes szülő által történik, melynek szervezése a 
Társulás által fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye útján biztosított. 

(5)10 Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti ellátás Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezetén keresztül és a 4/A. §-ban foglaltak szerint kerül biztosításra. 

4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének a módja, térítési díjak, 
hatásköri rendelkezés 

4. §11 

(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 

                                                
6 Beépítette a 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. április 01. 
7 Módosította a 27/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2014. január 01. 
8 Hatályon kívül helyezte a 8/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013. május 01. 
9 Módosította az 5/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. április 01. 
10 Beépítette a 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. április 01. 
11 Módosította a 29/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. november 01. 
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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. 

(4) A 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt intézmény vonatkozásában az Intézményvezető 
hatáskörében nincs – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátás. 

(5)12 A térítési díj-hátralékkal összefüggésben foganatosított eljárásokban a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet 
(továbbiakban:Gytr.) 16. §-ában foglalt eljárásrend szerint kerül sor. 

(6)13 A Gytr. 16. § (3) bekezdés szerinti rendelkezés foganatosítását követően Lajosmizse Város 
Önkormányzata fizetési felszólítást küld a kötelezett részére 15 napos fizetési határidő kitűzésével. 

(7)14 A 4. § (6) bekezdése szerinti eljárást követően, annak eredménytelensége esetén a fizetési 
meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben meghatározottak szerint kell eljárni. 

(8)15 A (6)-(7) bekezdésben foglalt intézkedésekről az intézkedéssel egyidejűleg Lajosmizse Város 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálatát 
tájékoztatják. 

4/A. §16 

(1) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést 
a) a Társulás által fenntartott bölcsődében, óvodában továbbá a Fekete István Sportiskolai 

Általános Iskolában intézményi gyermekétkeztetést formájában, 
b) a szünidei gyermekétkeztetést Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 

Szervezete (továbbiakban: IGSZ) útján biztosítja. 

(2) A személyi térítési díjat az IGSZ vezetője állapítja meg, és erről az ellátás megkezdésekor, de 
legkésőbb az ellátás igénybevételéről számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet. 

(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt intézményi gyermekétkeztetés tekintetében 
a Gyvt. 21/B. §-ában biztosított normatív kedvezményeken és mentességeken kívül további 
kedvezményt, mentességet nem biztosít. 

(4) Az Önkormányzat az (1) bekezdés b) pontjában foglalt szünidei gyermekétkeztetést kizárólag a 
Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak részére biztosítja. 

                                                
12 Beépítette a 34/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. január 01. 
13 Beépítette a 34/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. január 01. 
14 Beépítette a 34/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. január 01. 
15 Beépítette a 34/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. január 01. 
16 Beépítette a 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. április 01. 
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(5) Az Önkormányzat a Gyvt. 21/C. § (2) bekezdés ba) pontja alapján a szünidei gyermekétkeztetést 
43 munkanapon biztosítja. 

(6) A szülő, törvényes képviselő az (1) bekezdés b) pontban foglalt szünidei gyermekétkeztetést 
elvitellel veheti igénybe. 

(7)17 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 13/B. § szerinti nyilatkozatot a szülő lajosmizsei igénybevevő esetében az IGSZ- hez , 
felsőlajosi igénybevevő esetén a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi 
Kirendeltségéhez nyújtja be. 

(8) 
a)  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti étkezés jogosultjainak nyilvántartását az étkeztetés 

megkezdése előtt 20 nappal a Jegyző megküldi az IGSZ-nek. 
b) Az a) pontban foglalt adatszolgáltatásra név szerint, születési dátummal, hátrányos helyzet 

minősítésének feltüntetésével kerül sor. 
c) 18 
d) 19A normatíva igényléséről és elszámolásáról az IGSZ vezetője gondoskodik. 

5. § 

(1) Az intézményi térítési díjakat a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

5. Záró rendelkezések 

6. § 

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. április 01. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet 2. melléklet 5.6 pontja 2012. szeptember 1. napján lép hatályba. 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzatának a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 18/2009 (XII.17.) 
rendelete. 

 
 
  Basky András sk.           Kutasiné Nagy Katalin sk.  
                   polgármester                      jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. március 30. 
 
 
       Kutasiné Nagy Katalin sk. 
                 jegyző 
 

                                                
17 Módosította a 14/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. június 15. 
18 Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2020. június 

15. 
19 Módosította a 14/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020. június 15. 
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1. melléklet a 8/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelethez 
20  

                                                
20 Hatályon kívül helyezte a 27/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014. január 

01. 
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2. melléklet a 8/2012.(III. 30.) önkormányzati rendelethez 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2020. november 1-től (ÁFA nélkül) 

1.21 Iskolai napközi intézményi térítési díja 
1.1. Tízórai 130 Ft 
1.2. Ebéd 375 Ft 
1.3. Uzsonna 140 Ft 
1.4.Összesen 645 Ft 
1.5. Nyersanyag értéke 645 Ft 

2.22 Iskolai menza 
2.1. Az ebédért fizetendő intézményi térítési díja 375 Ft 
2.2. Nyersanyag értéke 375 Ft 

3.23 Óvodai ellátás intézményi térítési díja 
3.1. Tízórai 95 Ft 
3.2.Ebéd 345 Ft 
3.3.Uzsonna 95 Ft 
3.4.Összesen 535 Ft 
3.5. Nyersanyag értéke 535 Ft 

4.24 Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 
4.1. Reggeli 135 Ft 
4.2. Tízórai 75 Ft 
4.3. Ebéd 260 Ft 
4.4. Uzsonna 75 Ft 
4.5. Egy napra jutó étkeztetés térítési díja 545 Ft 
4.6. Egy napra jutó gondozási díj 400 Ft 
4.7. Térítési díj mindösszesen (4.5.+4.6.) 945 Ft 
4.8. Nyersanyag értéke 545 Ft 

5.25 Szünidei étkeztetés nyersanyag normája 
5.1. bölcsődés korú gyermek 260 Ft 
5.2. óvodás korú gyermek 345 Ft 
5.3. általános iskolás korú gyermek 375 Ft 
5.4. középiskolás korú gyermek 375 Ft 
26 

                                                
21 A 2. melléklet 1. pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 29.) 

önkormányzati rendelete 2. § - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. 
22 A 2. melléklet 2. pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 29.) 

önkormányzati rendelete 2. § - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. 
23 A 2. melléklet 3. pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 29.) 

önkormányzati rendelete 2. § - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. 
24 A 2. melléklet 4. pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 29.) 

önkormányzati rendelete 2. § - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. 
25 A 2. melléklet 5. pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 29.) 

önkormányzati rendelete 2. § - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. 
26 Módosította a 8/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 4/2014. (II. 28.) önkormányzati 

rendelet 1. § (1) bekezdése, az 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, módosította a 2/2016. 
(II.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, a 
3/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) 
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bekezdése, az 5/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 23/2020. (IX.18.) önkormányzati 
rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. november 01. 


