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Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 26.) önkormányzati 

rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról, és azok 

igénybevételi szabályairól szóló 11/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. év III. törvény 92. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól szóló 11/2011. (III.4.) 

önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az Szt. 58/B. § alapján a településen helyi szociálpolitikai kerekasztal működik. A helyi 

szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Feladata a 

szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának 

figyelemmel kísérése. A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai az ügyrendjében kerültek 

meghatározásra.” 

2. § 

A szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól szóló 11/2011. (III.4.) 

önkormányzati rendelet 39. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A személyi térítési díj az intézményvezetőnél előterjesztett kérelem alapján méltányosságból, ha 

a térítési díj fizetésére kötelezett esetében az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének  

a)  100%-át nem éri el, abban az esetben 70%-kal, 

b)  101%-150%-a közötti, abban az esetben 50%-kal, 

c)  151%-200%-a közötti, abban az esetben 30%-kal 

csökkenthető. Az intézményvezető döntéséről írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet.” 

3. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti. 

 

Nagykőrös, 2021. november 25. 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs 

polgármester 
Dr. Nagy Lajos 

jegyző 

  



2 

 

Végső előterjesztői indokolás 

A helyi szociálpolitikai kerekasztal 2003. február 1. napjával kezdte meg működését jogszabályi 

felhatalmazásra. Üléseire évente egy alkalommal kerül sor. A személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM 

rendelet 111/B. §-a ad felhatalmazást a helyi rendeleti szabályozásra. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (3) bekezdése 

szerint a személyi térítési díj összege az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint 

csökkenthető, vagy elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá 

teszik.  

Jelenleg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege 28.500 Ft, mely összeg hosszú évek óta 

változatlan. A pénzben és természetben nyújtott szociális támogatásokra figyelemmel került sor a 

tervezetben a jövedelemhatárok és azon belül a csökkentés mértékének a meghatározására.  


