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Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX.30.) önkormányzati 

rendelete 

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

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

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendelet az 1. melléklet szerinti 1. függelék 1. melléklettel egészül ki. 

2. § 

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendelet 

a) 27. § (1) bekezdésében a „150%-át” szövegrész helyébe a „250%-át” szöveg és a „200%-át” 

szövegrész helyébe a „300%-át” szöveg, 

b) 30. § (4) bekezdésében a „2.500” szövegrész helyébe az „5 000” szöveg és a „30.000” 

szövegrész helyébe a „60 000” szöveg, 

c) 34. § (1) bekezdésében a „25.000” szövegrész helyébe az „50 000” szöveg 

lép. 

3. § 

Hatályát veszti a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet 1. függeléke. 

4. § 

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

5. § 

E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 

kell. 

 

Nagykőrös, 2022. szeptember 29. 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs 

polgármester 

 

Dr. Ecsedi-Ország Viktória 

jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testületének a pénzben és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete /a továbbiakban: helyi rendelet/ 

2015. március 1. napjával lépett hatályba. 

A helyi rendelet a változó jogszabályi környezetre tekintettel 2018. és 2021. évben módosult.          

Figyelemmel az energia-veszélyhelyzet gazdasági és szociális kihatásaira, került sor a helyi rendelet 

módosítására javaslat kidolgozására. 

A módosító javaslat részben emeli a korábban nyújtott támogatások egyszeri összegét, és részben 

növeli a támogatás iránt kérelmet benyújtók körét azzal, hogy az egy főre eső jövedelem határt 

megemeli. 

A jövedelmi helyzettől függetlenül, továbbra is biztosított a rendkívüli települési támogatás iránti 

kérelem benyújtása egyedi élethelyzetre figyelemmel. 


