
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (IX. 30.) 
 önkormányzati rendelete  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 27/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
1.§   Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 27/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 
8. alcímében a „Bérpótló juttatás egyéb feltételei” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás egyéb feltételei” szöveg lép. 

 
2.§    A rendelet 29.§ (1) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás” szöveg lép. 
 
3.§ A rendelet 29.§ (2) bekezdésében a „bérpótló juttatást” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást 

helyettesítő támogatást” szöveg lép. 
 
4.§ A rendelet 29.§ (3) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás” szöveg lép. 
 
5.§ A rendelet 29.§ (5) bekezdésében a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a 

„foglalkoztatást helyettesítő támogatásra” szöveg lép. 
 
6.§ A rendelet 29.§ (6) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás” szöveg lép. 
 
7.§ A rendelet 30.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) Önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, 

akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át.” 

 
8.§ A rendelet 34.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) Fogyasztási egységen az Szt. 38.§ (2), (2a), (2b) és (2c) bekezdéseiben 

meghatározottakat kell érteni.” 
 
9.§ A rendelet 48.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) Az e rendelet alapján elutasított kérelmek esetében - kivéve a helyi lakásfenntartási 

támogatást – a Képviselő-testület minősített többséggel az éves helyi költségvetés terhére 
méltányossági jogkörében eljárva állapíthat meg szociális ellátást.” 

 
10.§ A rendelet 48.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) Az (1) bekezdés alapján a méltányossági jogkör gyakorlásának feltétele a családban az 

egy főre jutó havi nettó jövedelem a jövedelemhatártól maximum 5 %-al tér el.”  
 
11.§ (1) Ez a rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba. 
 (2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
Nagykőrös, 2011. szeptember 30. 
 
 
   Dr. Czira Szabolcs   Dr. Nyíkos Sára 
         polgármester            jegyző 

 


