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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete 

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. § 
szakaszában, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) g) pontjában és 134/E. § szakaszában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § Makó Város Önkormányzata e rendeletben meghatározott ellátásokat nyújtja a továbbiakban 
meghatározott feltételek szerint. 

2. § A rendelet kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvényben meghatározott 
személyekre, akik Makó város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkeznek és életvitelszerűen itt laknak. 

 
 

II. FEJEZET 
 

Települési támogatás 
 

Lakhatási támogatás 
 

3. § (1) Települési támogatás keretében rendszeres ellátás állapítható meg annak a háztartásnak a 
lakhatási kiadásainak enyhítésére, amelyben a háztartás tagjainak havi jövedelme alapján számított 1 főre jutó 
átlag nem haladja meg 

a) egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, 
b) többszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. 
(2) Nem állapítható meg lakhatási támogatás azon háztartás részére a villanyáram-, a víz- és a 

gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az 
albérleti díjhoz, a közös költséghez, amennyiben a támogatásra a kérelmet nem a szolgáltatási díj fizetésére 
számla kibocsájtó által kötelezett személy nyújtja be. 

(3) Nem állapítható meg lakhatási támogatás azon háztartás részére, amelynek tagjai között van olyan 
személy, aki 

a) lakóingatlan bérbeadásából jövedelemmel rendelkezik, 
b) lakhatási támogatásban részesül, a (8) bekezdésben foglalt kivétellel, 
c) lakásfenntartási támogatásban részesül, a (8) bekezdésben foglalt kivétellel. 
(4) A (3) bekezdés tekintetében támogatásban részesülőnek minősül minden olyan személy, aki a 

támogatás megállapításakor a háztartás tagjaként került beszámításra. 
(5) A tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatás jogosultság megszűnését követő hat hónapon belül 

nem állapítható meg lakhatási támogatás azon háztartás részére, amelynek tagjai között van olyan személy, 
aki a részére kifizetett támogatás jóhiszemű felhasználását hitelt érdemlően nem tudja igazolni. 

(6) A lakhatási támogatás igény elbírálása szempontjából külön háztartásnak minősül 
a) az albérlet, amennyiben a kérelmező az albérleti szerződéssel igazolja annak fennállását, 
b) a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészei, amennyiben a kérelmező a jogerős bírói döntés 

bemutatásával igazolja annak fennállását, 
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c) azon osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanban kialakított lakás, amelyben élő háztartás a 
közüzemi számláit elkülönülten fizeti, amennyiben a kérelmező az ingatlanban lévő háztartások 
mindegyikének villanyáram-, vagy vízfogyasztás számláit bemutatja, vagy a közüzemi szolgáltató által kiadott 
igazolással igazolja az ingatlanban lévő szolgáltatási helyeket. A kérelmező köteles az önkormányzat részére a 
lakóingatlanban lévő háztartások számáról, az abban lakó személyekről nyilatkozni, mely nyilatkozat 
valóságtartalmát az önkormányzat ellenőrizni jogosult. 

(7) A lakhatási támogatás igény elbírálása szempontjából nem minősül a háztartás tagjának az az ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki előzetes letartóztatásban van, elzárás 
büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti. 

(8) A támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző egy hónapban is 
benyújtható. 

(9) A támogatást a kérelmező csak olyan ingatlanra igényelheti, amelyben a kérelem benyújtásakor 
életvitelszerűen él. 

4. § (1) A lakhatási támogatást a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a 
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez, illetve 
a tüzelőanyag költségeihez lehet megállapítani, a kérelmező választásának megfelelően. 

(2) A támogatás a jogosultat 
a) az 3.§ (8) bekezdésben foglalt esetben az előző jogosultság lejártát követő naptól, 
b) minden más esetben a kérelem benyújtása hónapjának első napjától  
12 havi időtartamra illeti meg. 
(3) A megállapított támogatás havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra a 

kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltató részére illetve az ügyfél kérelmében megjelölt folyószámlára. 
(4) A közüzemi szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában 

(részszámlában) havonta, vagy a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla 
végösszegének a támogatással való csökkentése révén köteles érvényesíteni. 

(5) A tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatás esetében a 12 hónapra járó támogatást egy összegben 
kell kifizetni a jogosult részére a támogatást megállapító határozat keltét követő hónap 5. napjáig. 

5. § A lakhatási támogatás havi összege 
(1) egyszemélyes háztartás esetén havi 2000 Ft, 
(2) olyan háztartások esetén, amelyben legalább 3 fő húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező gyermeket nevelnek havi 4500 Ft, 
(3) minden más esetben havi 3000 Ft. 
6. § Meg kell szüntetni a lakhatási támogatás folyósítását, ha 
(1) a jogosult meghal, a haláleset hónapjának utolsó napjával, 
(2) a jogosult lakcíme megváltozik, a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával, 
(3) a jogosult és a közüzemi szolgáltató közötti szolgáltatási szerződés megszűnik, a szerződés 

megszűnése hónapjának utolsó napjával, 
(4) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, az erről való hivatalos tudomásszerzés hónapjának 

utolsó napjával, 
 (5) a jogosult a támogatás megszüntetését kéri, a jogosult által megjelölt hónap utolsó napjával. 
 (6) A jogosult, vagy háztartásának tagja köteles a támogatás folyósítása időtartama alatt a 

tudomásrajutást követő 15 napon belül bejelenteni, ha az (1)-(4) bekezdésben foglaltak valamelyike 
bekövetkezik. Rosszhiszeműnek minősül az a jogosult, aki a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. 

 
 
 
 



 

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22.  TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU WWW.MAKO.HU 
 
 

 
Lakhatási díjhátralékosok támogatása 

 
7. § (1) Települési támogatás keretében ellátás állapítható meg annak a háztartásnak a lakhatási 

kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó tagja részére, amelyben a háztartás tagjainak havi jövedelme 
alapján számított 1 főre jutó átlag nem haladja meg 

a) egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, 
b) többszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét 
és valamelyik lakhatási kiadás tekintetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét elérő 

mértékű hátralékot halmozott fel. 
(2) Nem állapítható meg hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás azon 

háztartás részére, amelynek tagjai között van olyan személy, aki 
a) lakóingatlan bérbeadásából jövedelemmel rendelkezik, 
b) a kérelem benyújtását megelőző 24 hónapon belül hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott 

települési támogatásban részesült. 
(3) A (2) bekezdés tekintetében támogatásban részesülőnek minősül minden olyan személy, aki a 

támogatás megállapításakor a háztartás tagjaként került beszámításra. 
(4) A támogatást a kérelmező csak olyan ingatlanra igényelheti, amelyben a kérelem benyújtásakor 

életvitelszerűen él. 
8. § A támogatás elbírálása szempontjából lakhatási kiadásnak minősül a villanyáram-, a víz- és a 

gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díja, a lakbér vagy az albérleti díj, 
a közös költség, illetve a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete. 

9. § A kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás 
összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. 

10. §(1) A kapott támogatást a jogosult köteles jóhiszeműen felhasználni, teljes összegben a hátralék 
csökkentésére fordítani.  

(2) Amennyiben a jogosult Makó Város Önkormányzata felé lakhatási és rezsiköltségekből származó 
hátralékkal rendelkezik, a támogatást elsősorban ezen tartozás rendezésére kell fordítani, a tartozás 
kiegyenlítése után fennmaradó összeg a jogosult kérelmének megfelelően nyújtandó. 

 
Gyógyszertámogatás 

 
11. § (1) Gyógyszertámogatásra jogosult az akinek 
a)a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a 20%-át és  
b) jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, családban 

élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át és  

c) közgyógyellátásra nem jogosult. 
(2) Annak igazolására, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult a járási hivatal jogerős elutasító 

határozatát kell csatolni, amely nem lehet 12 hónapnál régebbi. 
(3)  A kérelmező gyógyszerköltségének igazolására a háziorvos és a gyógyszertár igazolását kell csatolni. 
12. § (1) Gyógyszertámogatást egy évre kell megállapítani. 
(2) A kérelmezőt a gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. 
(3) Gyógyszertámogatást éves összege 24.000 forint, amely két részben kerül folyósításra. A megállapító 

határozatot követően 12.000 forint és a megállapítást követő 7. hónapban a fennmaradó 12.000 forint kerül 
kifizetésre. 
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(4) A jogosult a gyógyszertámogatás felhasználását a nevére szóló számlával köteles igazolni. Az 
igazolást a támogatás kifizetését követő legkésőbb 5 hónapon belül kell benyújtani.  

(5) Amennyiben a jogosult a gyógyszertámogatás felhasználást nem igazolja, úgy a támogatásra való 
jogosultsága megszüntetésre kerül és ezen támogatás a megszüntetést követő 12 hónapon belül ismételten 
nem állapítható meg részére. 

 
Rendkívüli települési támogatás 

 
13. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki rendkívüli 

élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, családban élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130 %-át a nem haladja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérni akkor lehet, ha a képviselő-testület külön határozattal 
önkormányzati támogatás keretében nyújtandó egységes támogatásról dönt (újszülöttek támogatása, 
beiskolázási támogatás stb.) 

14. § (1) Rendkívüli települési támogatás igényelhető: 
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére, 
b) eseti gyógyszer, gyógyászati eszköz kiadás mérséklésére, 
c) gyermekre és fiatal felnőttre tekintettel jelentkező többletkiadások mérséklésére, 
d) elhunyt személy eltemettetésével kapcsolatos költségek mérséklésére, 
e) elemi kár (árvíz, talajvíz, tűzvész, villámcsapás stb.) miatt a személy vagy család létfenntartása 

átmenetileg lehetetlenné vagy veszélyeztetetté vált. 
(2) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában elemi károsultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek az 

elemi csapás következtében a tulajdonában lévő és az általa lakott ingatlana, vagy ingósága oly mértékben 
pusztult, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vagy nagy fokban veszélyeztetetté vált. Az elemi kár 
tényét és mértékét minden esetben szakértői véleménnyel kell igazolni. 

(3) Rendkívüli települési támogatás - a temetéssel kapcsolatos költségek mérséklésére - a temettetést 
követő 30 napon belül benyújtott kérelemre állapítható meg. Ez a határidő jogvesztő. 

15. § (1) A rendkívüli települési támogatás összegének megállapításakor arra kell törekedni, hogy az 
hathatós segítséget nyújtson az arra rászorulónak. 

 (2) Az egyszeri pénzbeli ellátásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege nem lehet 
magasabb: 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, 
b) gyermeket, vagy fiatal felnőttet nevelő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének háromszorosánál, 
c) temetési költségek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, 
d) elemi kár esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosánál. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározottaktól a képviselő-testület döntése alapján lehet eltérni. 
(4) Rendkívüli települési támogatás a jogosult részére havi rendszerességgel is megállapítható, legfeljebb 

azonban 3.000 Ft/hó összegig. 
16. § A polgármester az e rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatást méltányosságból az 

egy főre jutó jövedelem vizsgálata nélkül is megállapíthatja, ha a család gyermeket, fiatal felnőttet nevel és az 
alábbi körülmények valamelyike fenn áll: 

a) a gyermek, fiatal felnőtt gyógykezelése miatt felmerülő többletköltségre, 
b) közoktatással, felsőoktatással, kapcsolatos többletköltségekre, 
c) elemi kár esetén. 
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III. FEJEZET 
 

Egyéb ellátások 
 

Gyógyfürdőellátási támogatás 
 

17. § (1) Gyógyfürdőellátási támogatásra jogosult az, aki szakorvosi beutalóval Makó Város 
közigazgatási területén működő gyógyfürdő által nyújtott társadalombiztosítási támogatással rendelhető 
gyógyfürdőellátást vesz igénybe. 

(2) A támogatás megállapításához a gyógyfürdő igazolása szükséges, amely tartalmazza az igénybe vett 
fürdőgyógyászati ellátás megnevezését, mennyiségét és az igénybevevő által fizetendő összeget. 

(3) A támogatás a jogosult kérelmére az ellátást nyújtó intézmény felé kerül átutalásra, ahol a jogosult az 
ellátást a térítési díj megfizetése nélkül veheti igénybe. 

 
Szemétszállítási díjkedvezmény 

 
18. § (1) A szemétszállítási szolgáltatási díj fizetésére számla kibocsájtó által kötelezett személy 

szemétszállítási díjkedvezményre jogosult, ha 
a) a használatában lévő lakóingatlanban legfeljebb 2 személy rendelkezik lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel és nem felelnek meg a c) pontban meghatározott feltételnek, vagy 
b) a használatában lévő lakóingatlanban legfeljebb 1 személy rendelkezik lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel és nem töltötte be a 70. életévét, vagy 
c) a használatában lévő lakóingatlanban legfeljebb 2 személy rendelkezik lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel és mindketten betöltötték a 62. életévüket és nem felel meg az e) pontban meghatározott feltételnek, 
vagy 

d) a használatában lévő lakóingatlanban 1 személy rendelkezik lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel és 
betöltötte a 70. életévét, vagy 

e) a használatában lévő lakóingatlanban 2 személy rendelkezik lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel és 
mindketten betöltötték a 70. életévüket. 

(2) A szemétszállítási díjkedvezmény mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(3) Szemétszállítási díjkedvezmény csak egy ingatlanra vehető igénybe. Ha a jogosult bejelentett 

lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezik, akkor a lakóhelye szerint illeti meg a kedvezmény, kivéve, 
ha életvitelszerűen tartózkodási helyén él. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a kedvezmény megállapításánál figyelembe vett 
személyek esetében is. 

(5) Egy ingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg szemétszállítási díjkedvezmény a (6) 
bekezdésben foglalt kivétellel. 

(6) Osztatlan közös tulajdon esetén a kérelmező köteles az önkormányzat részére a lakóingatlanban lévő 
háztartások számáról, az abban lakó személyekről nyilatkozni, mely nyilatkozat valóságtartalmát az 
önkormányzat ellenőrizni jogosult. 

(7) A szemétszállítási díjkedvezmény jogosultság kezdete a kérelem benyújtása negyedévének első napja 
a (8)-(9) bekezdésben foglalt kivétellel. 

(8) Amennyiben a kérelem benyújtása negyedévének első napján a kérelmező által lakott ingatlanra 
tekintettel szemétszállítási díjkedvezmény folyósításra került, a jogosultság kezdete az előző jogosultság 
megszűnését követő nap. 
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(9) Amennyiben a kérelem benyújtása negyedévének első napján a kérelmező részére szemétszállítási 
díjkedvezmény folyósításra került, a jogosultság kezdete az előző jogosultság megszűnését követő nap. 

19.§ (1) Az önkormányzat negyedévente a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatok 
alapján állapítja meg a díjkedvezményt, valamint a jogosultság megállapítását követően a következő 
negyedévtől ellenőrzi a jogosultsági feltételeket az alábbiak szerint: 

I. negyedévben a január 1-jei állapot szerint. 
II. negyedévben április 1-jei állapot szerint. 
III. negyedévben július 1-jei állapot szerint. 
IV negyedévben október 1-jei állapot szerint. 
(2) Az önkormányzat és a szemétszállítást végző közszolgáltató negyedévente egyezteti a szolgáltatási díj 

fizetésére kötelezett személyét és a személyre vonatkozó szemétszállítási díj összegét. 
(3) Az (1) bekezdésben foglalt ellenőrzés során, amennyiben a jogosultsági feltételek változása 

tapasztalható, az új jogosultsági feltétel szerinti ellátási összeg folyósításának kezdő időpontja a változást 
követő hónap első napja, ennek hiányában a következő negyedév első napja. 

(4) A jogosultságot érintő változásokról az önkormányzat határozatban értesíti a jogosultat az (5) 
bekezdésben foglalt kivétellel. 

(5) Nem kell határozatot hozni a támogatás összegének változásáról, amennyiben az 1. számú melléklet 
módosítása miatt következik be. Ebben az esetben az önkormányzat a jogosultakat a melléklet 
módosításának kihirdetése útján értesíti. 

(6) Az önkormányzat a kedvezményt negyedév végén a szemétszállítást végző közszolgáltatónak teljesíti. 
20. § Meg kell szüntetni a szemétszállítási díjkedvezmény folyósítását, ha 
(1) a jogosult meghal, a haláleset hónapjának utolsó napjával, 
(2) a jogosult lakcíme megváltozik, a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával, 
(3) a jogosult és a közüzemi szolgáltató közötti szolgáltatási szerződés megszűnik, a szerződés 

megszűnése hónapjának utolsó napjával, 
(4) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, az erről való hivatalos tudomásszerzés hónapjának 

utolsó napjával, 
(5) a jogosult a támogatás megszüntetését kéri, a jogosult által megjelölt hónap utolsó napjával. 
(6) A jogosult, vagy háztartásának tagja köteles a támogatás folyósítása időtartama alatt a 

tudomásrajutást követő 15 napon belül bejelenteni, ha az (1)-(4) bekezdésben foglaltak valamelyike 
bekövetkezik. 

 
 

IV. FEJEZET 
 

Szociális igazgatás általános szabályai, eljárási rendelkezések 
 

21. § (1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások iránti kérelem Makói Polgármesteri Hivatalában 
terjeszthető elő, a Polgármesteri Hivatal által közzétett formanyomtatvány kitöltésével. 

(2) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

(3) Az ezen rendelet alapján indult eljárás során a lakóhely megállapítása szempontjából a személyiadat- 
és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. 

(4) Álláskereső kérelmező, vagy családtagja esetében igazolást kell benyújtani arról, hogy az állami 
foglalkoztatási szervnél vezetett álláskeresők nyilvántartásában szerepel és az állami foglalkoztatási szervvel 
együttműködik. 
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(5) A körülmények tisztázása során az igénylőt együttműködési kötelezettség terheli. 
(6) Az egy főre jutó jövedelem tisztázása érdekében a szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltakat figyelembe véve megkeresést intézhet az 
állami adóhatóság illetékes igazgatósága felé. 

(7) A körülmények tisztázására a határozathozatal előtt környezettanulmány készíthető. 
(8) Ha a kérelmező a helyszínen történő környezettanulmány elkészítéséhez nem járul hozzá, illetve 

annak elkészítését nem teszi lehetővé a tényállás tisztázására irányuló eljárás akadályozása miatt az eljárást 
meg kell szüntetni. 

(9) A kérelmezőt fel kell hívni a kérelmében foglaltak módosítására és havi rendszeres kiadásainak 
igazolására abban az esetben, ha a helyszínen készített környezettanulmány a kérelmében foglaltakat nem 
támasztja alá. 

(10) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapítását határozatban kell rögzíteni. A 
határozatban a támogatásban részesülő figyelmét fel kell hívni a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe 
vett támogatás visszafizetésére, valamint a rendszeres ellátásban részesülőt tájékoztatni kell arra 
vonatkozóan, hogy a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tényeket 15 napon belül köteles bejelenteni. 

(11) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás visszafizetésére a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(12) Amennyiben törvény, rendelet vagy ezen rendelet másként nem rendelkezik, a megállapított 
rendszeres ellátást havonta utólag legkésőbb minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. 

(13) Nem rendszeres támogatások folyósítása a határozat jogerőre emelkedést követő 15 napon belül 
történik segélypénztáron keresztül, postai úton, vagy átutalással. 

 
V. FEJEZET 

 
Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök átruházása 

 
22. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ezen rendeletben meghatározott ellátásokkal 

valamint a köztemetéssel kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át. 
 

VI. FEJEZET 
 

Értelmező rendelkezések 
 

23. § E rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben 
meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 
VII. FEJEZET 

 
Záró rendelkezések 

 
24. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) Ezen rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 
(3) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik az önkormányzat által folyósított 

rendszeres, vagy eseti jellegű továbbá a különleges pénzellátások kifizetésének szabályairól szóló 28/1995. 
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(VIII.10.) ör., valamint az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2011. 
(VIII.25.) önkormányzati rendeletek. 

(4) Az ezen rendelet hatályba lépése előtt az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 32/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelet alapján megállapított szemétszállítási 
díjkedvezmények, amennyiben e rendeletben foglaltaknak megfelelnek, ellenkező döntésig változatlanul 
fennállnak. 

 
Farkas Éva Erzsébet  s. k.    Dr. Bálint – Hankóczy Beatrix  s. k. 

polgármester                                             jegyző 
 
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2015. február 11-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2015. február 12-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2015. február 12. 
 
                                                              Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix 
                jegyző  
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1. számú melléklet a 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez 
 
A szemétszállítási díjkedvezmény havi összege a 18. § (1) bekezdés 
 

 110 literes 
hulladéktároló edény 
esetén 

120 literes hulladéktároló 
edény esetén 

a) pontban meghatározott 
jogosultak részére 

100 Ft 110 Ft 

b) pontban meghatározott 
jogosultak részére 

195 Ft 215 Ft 

c) pontban meghatározott 
jogosultak részére 

195 Ft 215 Ft 

d) pontban meghatározott 
jogosultak részére 

1150 Ft 1265 Ft 

e) pontban meghatározott 
jogosultak részére 

1150 Ft 1265 Ft 

 

A jogosult társasházban lakik és hulladékot közös tárolóedénybe gyűjtik, akkor a 110 literes 
hulladékszállító edényre vonatkozó díjkedvezmény érvényesíthető  

 


