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Tárgy: 30/2020. (XII.17.) LKT elnöki határozat hatályon kívül helyezése  
Ikt.sz: LMKOH/1340-8/2021. 
 
Tisztelt Társulási- Tanács! 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletben foglaltakra Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnöke – a Társulási 
Tanács döntési hatáskörébe tartozó ügyben - Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye „Estike Idősek Klubja működésének szüneteltetése” 
tárgykörben 30/2020. (XII.17.) határozatában elrendelte a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében működő Estike Idősek Klubja szolgáltatás 
szüneteltetését a veszélyhelyzet idejére azzal, hogy ezen időtartam alatt az ellátottak részére a 
szükséges ellátást lakókörnyezetükben és infokommunikációs eszközökön keresztül kell nyújtani. 
 
A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 
intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt 
elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Kormányrendelet 15. § (1) és (3) bekezdése a 
decemberi döntéshozatal időpontjában a következők szerint rendelkezett: 
 
„(1) A veszélyhelyzet ideje alatt az Szt. szerinti nappali ellátást nyújtó intézmények – ide nem értve a 
nappali melegedőt – épületében nyújtott szolgáltatásokat a fenntartó szüneteltetheti, azzal, hogy ebben 
az esetben a szükséges ellátást az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön 
keresztül kell nyújtani.” 
 
„(3) Étkeztetés esetében – a népkonyha kivételével – a napi egyszeri meleg étel csak kiszállítással 
biztosítható.” 
 
Az 556/2020. (XII.4.) Kormányrendelet 2021. június 11-től hatályos időállapota már lehetővé teszi az 
étkezés helyben történő elfogyasztását is, figyelemmel az alábbi vonatkozó jogszabályi háttérre:  
 
„(1) A veszélyhelyzet ideje alatt az Szt. szerinti nappali ellátást nyújtó intézmények – ide nem értve a 
nappali melegedőt – épületében nyújtott szolgáltatásokat a fenntartó szüneteltetheti, azzal, hogy ebben 
az esetben a szükséges ellátást az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön 
keresztül kell nyújtani.” 
 
„(3)  Étkeztetés esetében – a népkonyha kivételével – a napi egyszeri meleg étel elvitellel, kiszállítással 
vagy a koronavírus ellen jogszabály rendelkezése szerint védettnek minősülő igénybevevő részére 
helyben fogyasztással is biztosítható.” 
 
Fentiekre, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye telefonon történt megkeresésére tekintettel indokolttá vált a tárgyban jelzett elnöki döntés 
hatályon kívül helyezése, melynek érdekében az alábbi határozat-  tervezetet terjesztem a T. Társulási 
Tanács elé: 
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H A T Á R O Z A T 
 

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa - a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. 
(XII.4.) Kormányrendelet 15. § (3) bekezdésének hatályos időállapotára figyelemmel – 2021. 
július 01-től hatályon kívül helyezi a „Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Estike Idősek Klubja működésének szüneteltetése” 
tárgykörben megalkotott 30/2020. (XII.17.) elnöki határozatot.  
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