
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testületének 

13/2015. (V.01.) 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 rendeletének /a 

továbbiakban: rendelet/ 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„35. § Az intézményi jogviszony megszűnik: 

 

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b) a jogosult halálával, 

c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

d) ha az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül a megállapodást 

felmondja, 

e) a házi segítségnyújtásnál, ha a gondozott akadályozza a gondozás elvégzését 

(lakásba nem engedik be, gondozást nem engedi meg a gondozott), 

f) ha a gondozó testi épsége veszélyeztetve van, 

g) ha az intézményvezető a megállapodást írásban felmondja.”  

 

2. § A rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„36. § Az intézményvezető a megállapodást írásban felmondja: 

 

a) ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt, 

b) ha az ellátott további intézményi elhelyezése nem indokolt, 

c) ha az ellátott a házirendet súlyosan megsértette, 

d) ha az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a 

térítési díj-fizetési kötelezettségének hat hónapon át folyamatosan nem tesz eleget, és a 

tartozás összege a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét 

meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai az ellátottnak lehetővé teszik a térítési díj 

megfizetését.” 

 

3. § A rendelet 38. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„38. § (3) Az ellátott, a törvényes képviselő, vagy a térítési díjat megfizető személy 

amennyiben nem tud eleget tenni a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó 

kötelezettségének rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezheti az 

intézményvezetőnél.” 

 

4. §  (1) Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. 

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

 

Nagykőrös, 2015. május 1. 
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