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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény II-III. fejezetében, és VIII. fejezet 132. § (4) bekezdés b) –c)
pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §. Makó Város Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára lakásfenntartási
támogatást, átmeneti segélyt, temetési segélyt, gyógyszertámogatást, gyógyfürdőellátás támogatását,
adósságkezelési szolgáltatást nyújt 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.

II. FEJEZET
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Lakásfenntartási támogatás
3. § Makó Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben
meghatározott lakásfenntartási támogatástól függetlenül önálló ellátásként lakásfenntartási támogatást
nyújt annak a személynek, akinek
a) a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és
b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és
c) a háztartás egy évre vonatkozó tényleges költségeinek 1/12-e eléri, vagy meghaladja a közös
háztartásban
élők havonkénti összjövedelmének 30%-át.
4. § Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megállapításakor a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottakat kell figyelembe venni.
5. § (1) A lakásfenntartási kiadások körében figyelembe kell venni a lakbért vagy albérleti díjat, a
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös költséget, a
csatorna használati díjat, a szemétszállítás költségeit, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a
tüzelőanyag költségeit.
(2)A kérelem beadását megelőző 12 hónapra vonatkozó lakásfenntartási kiadásokat a pénzintézet,és
szolgáltatók által kiállított igazolással, vagy a közüzemi számlák és befizetési bizonylatokkal kell
igazolni.
(3)Albérleti díj igazolására az albérleti szerződést kell csatolni.
6. § (1) A lakásfenntartási támogatás havi összege 2.500 forint.
(2) A lakásfenntartási támogatás elsősorban a közüzemi szolgáltatóhoz kell teljesíteni.
(3)Hagyományos tüzelőanyag (fa és szén) igénylése esetén az éves támogatás előre egy összegben is
nyújtható természetbeni formában.
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7. § (1) Kérelmet a bérleti, albérleti, pénzintézeti kölcsönre vonatkozó szerződésben szereplő személy,
a számlatulajdonosa vagy a szolgáltatási díj fizetésére kötelezett személy nyújthatja be.
(2) A támogatás iránti kérelmet a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve az év során folyamatosan a
normatív lakásfenntartási támogatással egy időpontban lehet benyújtani.
(3)Hagyományos tüzelőanyag (fa és szén) iránti kérelmeket tárgyév október 1. és december 15. között
lehet benyújtani.
(4) A támogatást egy évre kell megállapítani.
(5) A lakásfenntartási támogatás megállapításakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvény szabályait alkalmazni kell.
(6) Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvényben meghatározott adósságkezelési szolgáltatásához kapcsolódó
lakásfenntartási támogatásra jogosult.
(7) Lakcímváltozás vagy a jogosult halála esetén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló Korm.rendelet
szabályait kell alkalmazni.

Átmeneti segély
8. § Makó város önkormányzata átmeneti segélyt nyújt, ha az egy főre jutó havi jövedelem
a.) családban élőkénél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b.) egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét
nem haladja meg.
9. § (1)Az átmeneti segély összegének megállapításakor arra kell törekedni, hogy az hathatós segítséget
nyújtson az arra rászorulónak.
(2)Az egyszeri pénzbeli ellátásként megállapított átmeneti segély összege nem lehet magasabb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél.
(3) Az átmeneti segély a jogosult részére havi rendszerességgel is megállapítható, legfeljebb azonban
3.000,-Ft összegig.
(4) Az átmeneti segély – indokolt esetben – 50.000 forintig, pénzintézeti tevékenységnek nem
minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható annak a személynek, aki
a.) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét
b.) egyedülélő esetén a havi jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két
és félszeresét
nem haladja meg.
(5) A kölcsön megállapítására vonatkozó kérelem benyújtási határideje az adott naptári év november
15. napja. A kölcsön megállapítására, annak visszafizetésére vonatkozó megállapodást kérelmező és a
segély megállapítására jogosult személy írja alá. A kölcsön visszafizetésének határideje az adott naptári
év december 10. napja.
(6) Nem nyújtható kamatmentes kölcsön, ha annak visszafizetése nem biztosított. A kölcsön
visszafizetése akkor nem biztosított, ha az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 80 %-át, egyedülélő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét
nem éri el.
10. § Az átmeneti segélyezés iránti eljárást a jogosulton kívül az is kezdeményezheti, aki tudomást
szerez erre rászoruló személyről, de az eljárást hivatalból is meg lehet indítani.
11. § (1) Kiemelten támogatásra szorulónak kell tekinteni azt a személyt,
a.) aki rendszeres ellátásra jogosult (nyugdíj, járulék, stb.), de az ellátás késedelmes folyósításáig
megélhetése nem biztosított,
b.) akit elemi kár ért (árvíz, talajvíz, tűzvész, villámcsapás stb.) és ezért létfenntartása átmenetileg
lehetetlenné vagy veszélyeztetetté vált,
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c./ aki egészségkárosodott és állandó gyógyszerfogyasztó, vagy gyógyászati segédeszköz használó és
közgyógyellátásra nem jogosult.
(2) Az (1) bekezdés b.) 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) Az (1) bekezdés b.) pontja alapján átmeneti segélyre jogosult személy számára megállapított
pénzbeli támogatás az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem
haladhatja meg.

Temetési segély
12. § (1)Makó Város Önkormányzata temetési segélyt nyújt, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg
a) családban élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegét,
b) egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét.
(2)A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit a képviselő-testület minden év december 31.
napjáig állapítja meg a városban működő temetési tevékenységet ellátó szervezetek és egyházak által
közölt összegeket figyelembe véve.
(3) A (4) bekezdés szerinti temetési költséget minden év január 1. napjától kell alkalmazni, melyet az 1.
melléklet tartalmaz.
(4)A temetési segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, de nem lehet kevesebb
a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál.
(5)A temetési segély az eltemettetést követő 30 napon belül kérelemre állapítható meg.

Rendszeres szociális segély
13. §(1) Az aktív korúak ellátása keretében rendszeres szociális segélyben részesülő állástalan személy
esetében az önkormányzat a beilleszkedést segítő program megszervezését az Egyesített Népjóléti
Intézmény (továbbiakban: ENI) útján végzi.
(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő állástalan személy köteles együttműködni
a) az önkormányzattal,
b) a beilleszkedést segítő program esetében az ENI-vel.
(3) Az ENI által biztosított beilleszkedést segítő program típusai:
a) regisztráció,
b) tanácsadás – ideértve a munkaügyi, és egészségügyi tanácsadást is -,
c) munkavégzésre felkészítő foglalkozás,
d) egyéni képességeket fejlesztő, életvitel, életmódot formáló egyéni és csoportos
foglalkozás.
(4) Az aktív korú állástalan, a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését
követő 15 napon belül köteles nyilvántartásba vetetni magát – a határozatban megjelölt időpontban és
helyen – az ENI-nél.
(5) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú állástalan köteles részt venni személyre
szabott együttműködési program kidolgozásában, amit az ENI-vel kötött megállapodásban rögzít.
(6) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott a nyilvántartásba vételét
követően köteles megjelenni az ENI által előre kijelölt és írásban közölt
a) regisztráción,
b) tanácsadáson,
c) a megállapodásban foglalt személyre szabott program minden foglalkozásán, és azon
részt venni,
d) az iskolai végzettségének megfelelő oktatás, képzés minden foglalkozásán, különösen
az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése céljából.
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(7) A beilleszkedést segítő program szünetel kórházi ápolás, vagy a személy akadályoztatását okozó
orvosi kezelés idejére.

14.§ (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségét megszegi,

ha
a) a megállapító határozatban foglalt együttműködési kötelezettségét nem teljesíti,
b) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az
ENI-nél nem veteti nyilvántartásba magát,
c) nem működik közre a személyre szóló beilleszkedést segítő program kidolgozásában,
d) a beilleszkedést segítő programra vonatkozó megállapodást nem írja alá,
e) a beilleszkedést segítő programra vonatkozó megállapodást nem teljesíti,
f) az ENI-nél a regisztrációs napokon nem jelenik meg.
(2) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő az (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettségszegést önhibáján kívüli okból követi el és az erre vonatkozó igazolást az akadályoztatást
követő 8 napon belül bemutatja, akkor az nem minősül együttműködés megszegésének.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
személyeken túl rendszeres szociális segélyre jogosultak köre
15.§ (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyi
körön túl rendszeres szociális segélyben részesül az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az
ellátásra való jogosultság kezdő napján, vagy az aktív korúak ellátása alatt
a) szakértői bizottság szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye alapján munkaképességét
legalább 50%-ban elvesztette, vagy legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
b) nőgyógyász szakorvos szakvéleményével igazoltan gyermeket vár.
(2) A fenti jogcímen való rendszeres szociális segély megállapítására irányuló eljárást kezdeményezheti
az aktív korúak ellátására jogosult személyen túl a foglalkoztatást végző szerv is.

III. FEJEZET
Természetben nyújtott szociális ellátások
Közgyógyellátás
16.§ (1) Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító
ellátásnak az illetékes egészségbiztosítási szerv által elismert költsége az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 20%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő esetén
250%-át.
(2) A gyógyszerkeret összege megegyezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvényben meghatározott egyéni gyógyszerkeret összegével és az eseti éves keret összegével.

Gyógyszertámogatás
17 .§ (1) Gyógyszertámogatásra jogosult az, akinek az orvos által közgyógyellátásra fel nem írható
gyógyszerek költsége az egy főre jutó havi jövedelmének 10%-át meghaladja, továbbá
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a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének másfélszeresét,
b) egyedülélő esetén a kétszeresét
nem haladja meg.
(2) Az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek közül gyógyszerköltségként csak a kiváltott gyógyszerek
költsége vehető figyelembe.
(3) A gyógyszertámogatás összege megegyezik a kérelem mellékleteként beadott három havi számlán
szereplő a (2) bekezdés szerinti összes gyógyszerköltség egy harmad részével,de legfeljebb 15.000
forint.
(4) A támogatás egy naptári éven belül csak egy alkalommal állapítható meg.

Gyógyfürdőellátás támogatása
18. § (1) Gyógyfürdőellátás támogatásra jogosult az, aki szakorvosi beutalóval Makói Gyógyfürdő által
nyújtott társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdőellátást vesz igénybe.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultság további feltétele, hogy az orvos által rendelt
valamennyi társadalombiztosítás által támogatott kezelést a beteg igénybe vegye és a fürdő ezt igazolja.
(3) A kérelmező által fizetett gyógyfürdőellátások árát számlával kell igazolni.

Adósságkezelési szolgáltatás
19. § Adósságkezelési szolgáltatásban részesülnek -lakhatási feltételeik megőrzéséhez- azok a
szociálisan rászorult személyek, akik a minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiségben élnek.
20.§ Az adósságkezelési szolgáltatás adósságcsökkentési támogatásból és adósságkezelési
tanácsadásból áll.
21.§ (1) Adósságcsökkentési támogatásra jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem
a) kettő vagy több személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét,
b) egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét
nem haladja meg, továbbá vállalja az adósság és a megállapított adósságcsökkentési támogatás
különbözetének (önrész) megfizetését, és a közös háztartásban élők vagyonnal nem rendelkeznek.
(2) A háztartásban együtt élők vagyona nem haladhatja meg a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyon mértéket feltéve, hogy a vagyon hasznosítható és
hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező megélhetését.
(3) Nem tekinthető hasznosíthatónak a vagyon különösen akkor, ha az ingatlan
a) a haszonélvezettel terhelt, vagy
b) a tulajdonostárs által lakott.
(4) Makó város illetékességi területén az együttlakó személyek számától függően az
adósságcsökkentési támogatás szempontjából figyelembe vehető lakás alapterülete:
Személyek
száma
1-2
3
4
5
6
7
8
8-nál több

Lakószobák
száma
1-2
1,5-2,5
2-3
2,5-3,5
3-4
3,5-4,5
4-5
4,5-

Tömbházban levő
lakás alapterülete(m2)
60
70
75
80
-

Családi ház
alapterülete (m2)
80
100
100
100
100
100
120
140
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(5) Adósságkezelési támogatásra szempontjából figyelembe vehető lakásnagyság az (4) bekezdésben
meghatározott háztartás létszáma szerinti lakás alapterületet és lakásnagyságot egy kategóriával
meghaladhatja, ha
a) a család három vagy több gyermek neveléséről gondoskodik,
b) a szülő a gyermekét/gyermekeit egyedül neveli,
c) a kérelmező háztartásában van olyan személy, aki a területileg illetékes Munkaügyi
Központnál álláskeresőként nyilvántartásba vette magát,
d) a kérelmező háztartásában rokkant vagy súlyosan fogyatékos személy van,
e) a kérelmező átmeneti vagy tartós nevelése - nagykorúvá válása miatt - a kérelem benyújtását
megelőző tíz éven belül szűnt meg,
f) 70 éven felüli és egyedülélő.
(6) Adósságcsökkentési támogatásnál figyelembe vehető bármilyen minőségű lakhatás céljára szolgáló
helyiség.
(7) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságtípusai a következők:
a) vezetékes gázdíjtartozás,
b) áramdíjtartozás,
c) távhő-szolgáltatás,
d) víz- és csatornahasználati díjtartozás,
e) szemétszállítási díjtartozás,
f) központi fűtési díjtartozás,
g) közösköltség-hátralék,
h) lakbérhátralék,
i) hitelintézettel kötött lakás célú kölcsönszerződésből fennálló hátralék.
(8) Adósságcsökkentési támogatásban részesülhet az a személy vagy család, akinek az adóssága nem
haladja meg a
a) (7) bekezdés a)-h) pontok szerinti adósságtípusok esetében az 500.000 forintot,
b) (7) bekezdés i) pont szerinti adósságtípus esetében a 800.000 forintot.
(9)Az önrész megfizetése adós kérelmének megfelelően egy összegben vagy - legfeljebb 18 havi
részletben történhet-, amely indokolt esetben az adósságkezelési tanácsadó javaslata alapján egy
alkalommal, 6 hónappal meghosszabbítható. Ez alól kivétel a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény 55. § (6) bekezdése szerinti eset.
(10) A támogatás folyósításának időtartama megegyezik a (9) bekezdés alapján vállalt önrész
megfizetésének időtartamával.
(11) Az önrész egyösszegű megfizetése esetén a támogatás mértéke az adósság 75%-a, és összege
legfeljebb
a) (7) bekezdés a)-h) pontok szerinti adósságtípusok esetében az 200.000 forint,
b) (7) bekezdés i) pont szerinti adósságtípus esetében a 400.000 forint.
(12) A kérelemhez mellékelni kell a közüzemi szolgáltató igazolását az adósság összegéről, továbbá
a) keletkezésének időszakáról, vagy
b) szolgáltatás kikapcsolásáról.
(13) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra.
(14) A támogatást megállapító határozatban rendelkezni kell a
a) támogatás összegéről,
b) részletfizetés időtartamáról és határidejéről,
c) szolgáltatóval történő részletfizetési megállapodás megkötésének határidejéről,
d) adósságkezelési tanácsadáson való részvétel kötelezettségéről,
e) adósságkezelési tanácsadáshoz kötődő lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról.
(15) Az adós köteles legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a tartozás
megfizetéséről megállapodást kötni a hitelezővel. A részletfizetésről szóló dokumentumot a
megállapodás megkötésétől számított 5 napon belül köteles bemutatni az ENI-hez.

7
(16) Amennyiben az adós a szolgáltatóval kötött részletfizetési megállapodást a (15) bekezdésben
meghatározott határidőig nem mutatja be, úgy a támogatás nem kerül folyósításra és az
adósságcsökkentési támogatást meg kell szüntetni.
22.§ (1) Az adósságkezelési tanácsadást Makó Város Önkormányzata az ENI útján biztosítja.
(2) Az adós az adósságkezelési tanácsadáson köteles megjelenni és az adósságkezelési megállapodást
legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles megkötni. Az
adósságkezelési megállapodás egy példányát az ENI megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.
(3) Az adós az adósságcsökkentési támogatás időtartama alatt, de legalább 12 hónapig köteles részt
venni havonta legalább egyszer az adósságkezelési tanácsadáson.
(4) Ha az adós adósságcsökkentési támogatásban részesül és az adósságkezelési megállapodásban
foglaltaknak eleget tesz, de a fizetési kapacitásában hirtelen romlás következik be, akkor az intézmény
az adósságkezelési szolgáltatás időtartamának meghosszabbítására vonatkozó javaslattal élhet.
(5) Az adósságkezelési tanácsadó személyesen kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatallal és havonta
egyezteti az adósságcsökkentési támogatásban részesülő, és az adósságkezelési tanácsadáson részvevő
személyeket.
(6) Amennyiben az adósságcsökkentési támogatásban részesülő az adósságkezelési tanácsadást nem
veszi igénybe, arról az adósságkezelési tanácsadó írásban tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt
23.§ Adósságcsökkentési támogatásra jogosult személynek lakásfenntartási támogatást is kell
biztosítani. A megállapított lakásfenntartási támogatás az adósságkövetelés jogosultjának kerül
átutalásra.
24.§ Nem állapítható meg adósságcsökkentési támogatás arra a háztartásra, amely a kérelem beadását
megelőzően részesült adósságcsökkentési támogatásban és a támogatás megszüntetésére a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 55/B § (1) bekezdésben meghatározott okokból
került sor addig, amíg a támogatás megszüntetése miatti visszafizetési kötelezettségének nem tesz
eleget.
25. § Hitellel terhelt ingatlan forgalmi értéke adó- és értékbizonyítvánnyal kerül megállapításra.

IV. FEJEZET
Szociális igazgatás általános szabályai, eljárási rendelkezések
26. § (1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások iránti kérelem Makó Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában terjeszthető elő.
(2) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
(3) Munkanélküli kérelmező esetében igazolást kell benyújtani arról, hogy regisztrált munkanélküli és
legalább havi rendszerességgel kapcsolatot tart a munkaügyi központtal.
(4) A körülmények tisztázása során az igénylőt együttműködési kötelezettség terheli.
(5)A kérelmezőt fel kell hívni a kérelmében foglaltak módosítására és havi rendszeres kiadásainak
igazolására abban az esetben, ha a helyszínen készített környezettanulmány a kérelmében foglaltakkal
ellentétes.
(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) A helyszínen történő környezettanulmányozás megtagadása esetén az együttműködés hiánya miatt
az eljárást meg kell szüntetni.
(9) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapítását határozatban kell rögzíteni. A
határozatban a támogatásban részesülőt tájékoztatni kell arra vonatkozóan, hogy a jogosultsága
feltételeit érintő lényeges tényeket 15 napon belül köteles írásban bejelenteni, továbbá fel kell hívni a
figyelmét a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás visszafizetésére.
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(10)
Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott
szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig
kötelezni kell
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak
megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.
(11) A rosszhiszemű támogatott a jogosulatlanul felvett ellátást a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvényben meghatározottakat figyelembe véve kamataival együtt köteles
visszafizetni.
(12) Amennyiben törvény, rendelet vagy ezen rendelet másként nem rendelkezik, a megállapított
rendszeres ellátást havonta utólag legkésőbb minden hónap 10. napjáig kell folyósítani.
(13) Nem rendszeres támogatások folyósítása a határozat jogerőre emelkedést követő 15 napon belül
történik segélypénztáron keresztül, vagy postai úton, vagy átutalással.

V. FEJEZET
Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos
hatáskörök átruházása
27. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

VI. Értelmező rendelkezések
28. § E rendelet értelmében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben
meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.

VII. FEJEZET
Záró rendelkezések
29. §
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a Magyar Köztársaság 2004. évi CXXXV. törvény és az egyes
szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény rendelkezései
alkalmazandók.
(2) Ezen rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell.
(3) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 45/1995. (XI.30.) Makó ör. és az azt módosító 5/1997. (III.6.)
Makó ör., 12/1997. (V.5.) Makó ör., 37/1997. (XII.17.) Makó ör., 16/1998. (V. 28.) Makó ör.,
25/1998. (XI. 26.) Makó ör., 19/1999. (V. 20.) Makó ör., 13/2000. (IV.27.) Makó ör., 7/2001. (III.
22.) Makó ör., 26/2001. (IX. 27.) Makó ör., 4/2002. (II. 28.) Makó ör., 25/2002. (VII.4.) Makó ör.,
26/2003. (VI. 26.) Makó ör., 59/2003. (XII. 18.) Makó ör., 5/2004. (II. 17.) Makó ör., 14/2004.
(III.25.) Makó ör., 19/2004. (IV.30.) Makó ör. II. fejezete, 24/2004. (VI. 29.) Makó ör., 13/2005.
(IV.28.) Makó ör., 31/2005. (VII.22.) Makó ör., 35/2005. (IX. 29.) Makó ör., 43/2005. (X. 27.) Makó
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ör. 3. §-a, 3/2006. (II. 16.) Makó ör., 18/2006. (VII. 13.) Makó ör., 39/2006. (XII.14.) Makó ör.
38/2007. (XII. 20.) Makó ör., 36/2008. (XII. 18.) Makó ör. , 7/2009. (III.26.) Makó ör., 43/2009.
(XII. 17.) Makó ör., 9/2010. (V. 27.) Makó ör. , 35/2010. (XII. 16.) Makó ör., 25/2011. (VI. 23.)
Makó ör. rendeletek.
Dr. Buzás Péter s.k.
polgármester

Dr. Bánfi Margit s.k.
jegyző

Záradék:
A képviselő-testület a rendeletet 2011. augusztus 24-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2011. augusztus 25-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került.
Makó, 2011. augusztus 25.
Dr. Bánfi Margit
jegyző
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1. MELLÉKLET a 32/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelethez
a helyben szokásos temetési költségekről
Helyben szokásos legolcsóbb temetés: (temetkezési kellékek, temetkezési szolgáltatások, sírhely,
sírásás, urnaelhelyezés)
Testtemetés esetén: 144 000 forint
Hamvasztásos temetés: 135 625 forint
(nem tartalmazza a búcsúztatás, a szállítási díj – kivéve a hamvasztóba és a sírhoz szállítás díját -, a
hűtés, az öltöztetés, a hirdetés, a koszorú, a temetői rendtartási díj költségeit)

