
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

8/2012. (II.24.) 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 (a 

továbbiakban: rendelet) 10. § c) pontjában „az öregségi nyugdíj legkisebb” 

szövegrész helyébe „a foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szöveg lép. 

 

2. § A rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„18. § Az Szt. 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézményi jogviszony (ápolást, gondozást nyújtó intézmény) 

vonatkozásában – a hatáskört a polgármester gyakorolja.” 

 

3. § A rendelet 25. § (1) bekezdésében az „55. életévét betöltött” szövegrész helyébe „a 

rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő” szöveg lép. 

 

4. § A rendelet 28. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„28. § (1) Védelembe vett gyermekenként a jogerősen megállapított rendszeres 

szociális segély vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatás meghatározott összegének 

20 %-a, de összesen 60 %-a természetben nyújtható. Természetbeni ellátás különösen 

a tankönyv, tanszer biztosítása, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. 

 

(2) A jogerős határozatban összegszerűen megállapított természetben nyújtott 

rendszeres szociális segély vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatás a 

gyermekintézmény részére kerül utalásra, az intézmény által elkészített – (1) 

bekezdésben felsorolt támogatásokra vonatkozó – kimutatás alapján. Az átutalt összeg 

védelembe vett gyermekre/gyermekekre történő felhasználásáról a gyermekintézmény 

havonta, utólag minden hónap 10. napjáig tájékoztatja a szakirodát.” 

 

5. § Hatályát veszti a rendelet  

 

a) 23. § (1) bekezdés a) pontja, 

b) 30 – 34. §-a, valamint a 30. §-t megelőző alcím, 

c) 48. § (1) bekezdésében a „- kivéve a helyi lakásfenntartási támogatást –„ 

szövegrész.      

 

6. §  (1) Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba. 

 

 (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

Nagykőrös, 2012. február 24. 

 

                       Dr. Czira Szabolcs sk.               Dr. Nyíkos Sára sk. 

                  polgármester                                    jegyző 


