
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92. §-ában, és 132. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 33/2011. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 10. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„10. § (1) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, aki étkezését önmaga 
részére nem képes biztosítani és 
a) a 62. életévét betöltötte, vagy 
b) korhatárra tekintet nélkül, akinek 
ba) egészségi állapota, vagy 
bb) fogyatékossága, vagy 
bc) pszichiátriai betegsége, vagy 
bd) szenvedélybetegsége, vagy 
be) hajléktalansága 
indokolja.” 
 

2. § 
 
 

Az Ör. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 
 
 

3. § 
 
 
E rendelet 2011. október 1-jétől lép hatályba.  
 

 
 

Dr. Buzás Péter s.k.      Dr. Bánfi Margit s.k. 
   polgármester       jegyző 

 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2011. szeptember 28-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2011. szeptember 29-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2011. szeptember 29. 
 

Dr. Bánfi Margit 
jegyző 



 
 

1. melléklet 38/2011. (IX.29.)Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
önkormányzati rendeletéhez 

 
(A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati 
rendelete módosításához) 
 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai:  

 
1./ Szociális étkeztetés (ebéd) 

 
 
Akiknek a jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg:    
          285 Ft/adag 

  
 
Akiknek a jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja:    
          475 Ft/adag 
 
Ebéd házhoz szállítása         40 Ft/nap 
 

2./ Házi segítségnyújtás       450 Ft/óra 
  
 
3./ Jelzőrendszer (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás):   85 Ft/készülék/nap 
     
4./ Nappali ellátást nyújtó intézmény 
  
 Idősek klubja 
  bent tartózkodás díja:      20 Ft/nap 

ebéd:        475 Ft/fő/nap  
 
 
5./ Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 
 
 Időskorúak gondozóháza napidíj:     2.445 Ft/nap 
 Időskorúak gondozóháza havidíj:     73.350 Ft/hó 
 
 
 


