Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2013. (…………) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
32/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében és 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2011. (VIII.25.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
1. § Makó Város Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára átmeneti segélyt,
temetési segélyt, gyógyszertámogatást, gyógyfürdőellátás támogatását, szemétszállítási díj
kedvezményt, adósságkezelési szolgáltatást nyújt a továbbiakban meghatározott feltételek szerint.
2. §
Az Ör. az alábbi 18/A. §-sal egészül ki:
Szemétszállítási díjkedvezmény
18/A. § (1) Szemétszállítási díjkedvezményre jogosult az a szemétszállítási szolgáltatási díj
fizetésére számla kibocsájtó által kötelezett személy akinek
a) a használatában lévő lakóingatlanba maximum 2 személy van bármilyen jogcímen
bejelentve és nem töltötték be a 62. életévüket, vagy
b) a használatában lévő lakóingatlanba maximum 1 személy van bármilyen jogcímen
bejelentve és nem töltötte be a 62. életévét
c) a használatában lévő lakóingatlanba maximum 2 személy van bármilyen jogcímen
bejelentve és betöltötték a 62. életévüket
d) a használatában lévő lakóingatlanba maximum 1 személy van bármilyen jogcímen
bejelentve és betöltötte a 70. életévét
e) a használatában lévő lakóingatlanba maximum 2 személy van bármilyen jogcímen
bejelentve és betöltötték a 70. életévüket
(2) A szemétszállítási díjkedvezményének mértékét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A szemétszállítási díjkedvezmény megállapítása szempontjából a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.
(4) 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 életvitel szerűen tartózkodási helyén él.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a kedvezmény megállapításánál figyelembe vett
személyek esetében is.
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(6) Osztatlan közös tulajdon esetén az ingatlan tulajdonosa/használója díjkedvezményt kíván
igénybe venni, köteles az önkormányzat részére a lakóingatlanban lévő háztartások számáról
nyilatkozni, mely nyilatkozat valóságtartalmát az önkormányzat ellenőrizni jogosult.
(7) 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.
(8) Az önkormányzat és a szemétszállítást végző közszolgáltató negyedévente egyezteti a
szolgáltatási díj fizetésére kötelezett személyét és a személyre vonatkozó szemétszállítási díj
összegét.
(9) A szemétszállítási díjkedvezmény kezdete a kérelem benyújtásának negyedévének első napja.
(10) Az önkormányzat a kedvezményt negyedév végén a szemétszállítást végző közszolgáltatónak
teljesíti.
(11) A jogosultsági feltételek hiányában a szemétszállítási díj kedvezményt meg kell szüntetni.
3. §
Az Ör. e rendelet melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendeletben meghatározott szemétszállítási díjkedvezményeket 2013. július 1-től kell
alkalmazni.

Dr. Buzás Péter
polgármester

Dr. Bánfi Margit
jegyző
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MELLÉKLET a 32/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelethez
Szemétszállítási díjkedvezmények mértéke
A szemétszállítási szolgáltatási díj havi díjának %-ban meghatározott összegű a
szemétszállítási díjkedvezmény
18/A. § (1) bekezdés a) pontban meghatározotti kör 8,5 %
18/A. § (1) bekezdés b) pontban meghatározotti kör 17 %
18/A. § (1) bekezdés c) pontban meghatározotti kör 17 %
18/A. § (1) bekezdés d) pontban meghatározotti kör 100 %
18/A. § (1) bekezdés e) pontban meghatározotti kör 100 %
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