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Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2020. szeptember 29-én megtartott 

rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
50/2020. (IX. 29.) ÖH.  Hozzájárulás  - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 21/2020. (IX.18.) önkormányzati 
rendelet hatályba nem lépéséről szóló  - önkormányzati rendelet 
elfogadásához 

 

51/2020. (IX. 29.) ÖH.  Zárt ülés határozata  
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 29-én 
13.03 órakor, Felsőlajos Faluházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó, 
Majoros István képviselők. 
Igazoltan távol: Czigány Lajos képviselő 1 fő 
A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
       
Egyéb meghívottak:    Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 

       
  

Jegyzőkönyvvezető:     Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli nyílt 
ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van. 
Czigány Lajos képviselő igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban 1 napirendi pont és egy 
zárt napirendi pont szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben 
nincs, kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi 
pontokat fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. 
 

Hozzájárulás  - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 
szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2020. (IX.18.) 
önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló  - önkormányzati 
rendelet elfogadásához 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

 Zárt ülés  

1. Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem Juhász Gyula 
polgármester 
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1. napirendi pont: 
Hozzájárulás  - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. 
(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2020. (IX.18.) önkormányzati 
rendelet hatályba nem lépéséről szóló  - önkormányzati rendelet elfogadásához 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Átadom a szót Aljegyző Asszonynak. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az előző Képviselő-testületi 
ülésen elfogadásra került a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása. Két ok miatt került a Képviselő-testület elé: Felsőlajos 
tanyagondnoki szolgálat bevezetése, aminek a tervezett hatálybalépése 2020. március 1. A 
nappali ellátás után fizetendő térítési díj emelkedése 695 forintról 717 forintra. Jeleztük az 
ülésen, hogy ennek a hatálybalépési ideje 2020. november 1., viszont tévesen a rendeletben a 
hatálybalépés időpontjaként 2021. március 1-je lett megjelölve. Ha ezt így hagyná továbbra is 
a Képviselő-testület, akkor a térítési díjat 2021. március 1-től lehetne alkalmazni. Azért, hogy 
az eredeti tervezett jogalkotási szándékkal megegyező legyen a bevezetés, azaz 2020. november 
1-je, ezért kellett ismételten a rendeletet a Képviselő-testület elé hozni. Ennek két jogtechnikai 
megoldása is lehetséges, de ez tűnik egyszerűbbnek. A rendelet-tervezetben ismételten 
megállapítja a Képviselő-testület a térítési díjat, illetve a tanyagondnoki szolgálatot és egyúttal 
rendelkezik arról, hogy nem lép hatályba az előző rendelet. Ezért szükséges megállapítani a 
tanyagondnoki szolgálat hatálybalépését, illetve a rendelet mellékletének hatályba lépését 
eltérő időpontban. Ez a 4. § tartalmazza: 

 
„4. § 

 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. november 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet 1. §-a, 3. §-a 2021. március 1. napján lép hatályba. 
(3) A rendelet 2021. március 2. napján hatályát veszti.”  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Van-e ezzel kapcsolatban 
észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
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50/2020. (IX.29.) ÖH. 
Hozzájárulás  - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. 
(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2020. (IX.18.) önkormányzati 
rendelet hatályba nem lépéséről szóló  - önkormányzati rendelet elfogadásához 
 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul - a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
21/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló  - önkormányzati 
rendelet elfogadásához 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
 
Juhász Gyula polgármester: Mivel más nyílt napirendi pont nincs zárt üléssel folytatjuk 
tovább a testületi ülést. A nyílt ülést 13.07 órakor bezárom. 
 
 
 

kmf. 
 

 
 

      Juhász Gyula sk.                                                         dr. Balogh László sk. 
                polgármester                             jegyző  
 
 


