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Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII.1.) önkormányzati 

rendelete 

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. évi III. törvény 92. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § 

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

önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § 

(1) Nagykőrös Város Önkormányzata a nappali melegedő kivételével a személyes gondoskodást 

nyújtó alap- és szakosított ellátásokat a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ keretein belül 

biztosítja. 

(2) A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője külön eljárás nélkül is biztosíthatja 

az (1) pontban hivatkozott ellátásokat, ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota, vagy 

személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé. Az intézmény 

vezetője döntéséről feljegyzést készít. Az ellátás nyújtása mellett azonban meg kell kezdeni az 

ellátásra vonatkozó igénylési és elbírálási eljárást. Az intézmény vezetője külön eljárás keretében a 

33. § szerinti soron kívüli ellátást biztosíthat.” 

2. § 

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

 

Nagykőrös, 2022. június 30. 

 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs 

polgármester 
Dr. Ecsedi-Ország Viktória 
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Végső előterjesztői indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdése 

szerint rendeletben kerül szabályozásra, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön 

eljárás nélkül ellátást nyújtani, továbbá, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható 

ellátás. 

A helyi rendelet 33. § és 34. §-ai részletezik a soron kívüli eljárásnál követendő szabályokat. 

Az 5. §-ban rögzítésre került, hogy a nappali melegedő kivételével a személyes gondoskodást nyújtó 

alap- és szakosított ellátások a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ keretein belül kerülnek 

biztosításra, amely hivatkozott szakasz kiegészítése szükséges a külön eljárás nélkül nyújtandó 

eljárásokkal, és esetekkel. 

  


