
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testületének  

23/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testületének a szociális szolgáltatásokról, 

és azok igénybevételi szabályairól szóló 11/2011. (III.04.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

 

1.§ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testületének a szociális szolgáltatásokról, és 

azok igénybevételi szabályairól szóló 11/2011. (III.04.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"29. § Az idősek otthonába történő elhelyezés az Szt. 67. §-a, az Szt. 68. §-a és az Szt. 68/B. 

§-a szerint biztosított." 

 

2.§ A rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1) Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást 

igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, kivéve, ha az elhelyezés az Szt. 68/B. §-a 

alapján történik."  

 

3. § A rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„35. § Az ellátás megszűnik: 

 

 a) étkezésnél 

  aa) jogosult vagy törvényes képviselő írásos kérelmére, 

  ab) két hónapot meghaladó térítési díj hátralék esetén, 

  ac) jogosult halálával, 

  ad) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

  ae) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt határidő leteltével. 

 

 b) házi segítségnyújtásnál 

  ba) jogosult vagy törvényes képviselő írásos kérelmére, 

             bb) ha a gondozott akadályozza a gondozás elvégzését (lakásba nem engedik be,     

gondozást nem engedi meg a gondozott), 

             bc) gondozó testi épsége veszélyeztetve van, 

             bd) két hónapot meghaladó térítési díj hátralék esetén, 

             be) jogosult halálával, 

             bf) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

             bg) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt határidő leteltével. 

 

          c) átmeneti és idősotthoni elhelyezésnél 

             ca) jogosult vagy törvényes képviselő írásos kérelmére, 

             cb) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

             cc) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt határidő leteltével, 

             cd) jogosult halálával.” 

 

4. § A rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„37. § A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások, és a szakosított 



ellátások megszűntetéséről az intézmény vezetője dönt, döntéséről írásban értesíti a 

jogosultat, illetve annak törvényes képviselőjét.” 

 

5. § (1) Ez a rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba. 

       (2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Nagykőrös, 2012. június 1. 
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