
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete 

az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
IV. fejezetében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
2. pontjában valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. § 
szakaszában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995 (X. 26.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

1. § 

A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995 (X. 26.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: R) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § Makó Város Önkormányzata a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos hatáskörét a 
polgármesterre ruházza át (a továbbiakban: eljáró hatóság). A kérelmeket a Makói Polgármesteri Hivatal 
Jegyzői Iroda Hatósági Csoportján kell előterjeszteni.” 

2. § 

Az R 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

2. Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

3. § 

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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 a közös 
költség.” 

4. § 

Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (1) A támogatás összege azon közüzemi szolgáltató részére kerül átutalásra, amely felé a jogosult a 
támogatás megállapításakor figyelembe vett díjhátralékot felhalmozta, a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel.” 

 

5. § 



 

Az Ör. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Annak igazolására, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult a kérelemhez a járási 
hivatal jogerős elutasító határozatát kell csatolni, amely nem lehet a kérelem beadását megelőző 6 
hónapnál régebbi.” 

6. § 

Az Ör. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A gyógyszertámogatás éves összege 24.000 forint, amely két részletben kerül folyósításra. A 
megállapító határozatot követően 12.000 forint és a megállapítást követő 7. hónapban a fennmaradó 
12.000 forint kerül kifizetésre.” 

7. § 

Az Ör. 13. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A képviselő-testület külön határozattal rendkívüli települési támogatás keretében nyújtandó 
egységes támogatásról dönthet (újszülöttek támogatása, beiskolázási támogatás stb.).” 

8. § 

Az Ör. 14. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(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 szakértői véleménnyel kell igazolni, kivételt képeznek ez alól a több 
ingatlant érintő, köztudomással bíró esetek.” 

9. § 

Az Ör. 18. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „b) a használatában lévő lakóingatlanban 1 személy rendelkezik lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel és nem töltötte be a 62. életévét, vagy” 

10. § 

Az Ör. 18. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A szemétszállítási díjkedvezmény jogosultság kezdete a kérelem benyújtása negyedévének első 
napja a (8)-(10) bekezdésben foglalt kivétellel.” 

11. § 

Az Ör. 18. § a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Amennyiben a kérelem benyújtása negyedévének első napján a kérelmező és a szemétszállítást 
végző vállalkozás között a kérelmező által lakott ingatlan tekintetében szolgáltatási szerződés még nem 
állt fenn, a jogosultság kezdete a szerződés megkötése hónapjának első napja.” 



 

12. § 

Az Ör. a következő 21/A. §-sal egészül ki: 

„21/A. § (1) A polgármester az e rendeletben szabályozott támogatásokat méltányosságból az egy 
főre jutó jövedelem, vagy egyéb jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül is megállapíthatja különös 
méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzet esetén. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben hozott döntések során a kiadmányozási jog átruházása nem 
lehetséges.” 

13. § 

Az Ör. a következő 21/B. §-sal egészül ki: 

„21/B. § (1) A rendeletben szabályozott ellátások kifizetése a megállapító határozat jogerőre 
emelkedését követő 30 napon belül lehetséges. Azon jogosultak részére, akik az ellátást ezen határidőn 
belül nem veszik fel, a támogatás nem fizethető ki. 

(2) Aki önhibáján kívül mulasztja el a kifizetési határidőt igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az 
igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc 
napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 1 hónapon belül lehet 
előterjeszteni.” 

 

14. § 

(1) Hatályát veszti az Ör. 12. § (4) – (5) bekezdése. 
(2) Hatályát veszti az az Ör. 16. § -a. 

15. § 

(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetben nyújtott 
ellátásokról szóló 38/1997. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, és az önkormányzat által szervezett 
foglalkoztatásról szóló 9/2009. (III. 26.) önkormányzati rendelet. 

 

Farkas Éva Erzsébet s. k. 
polgármester 

Dr. Bálint – Hankóczy Beatrix s. k. 
jegyző 

 
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2015. szeptember 30-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2015. október 1-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2015. október 1. 
                                                                      Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix 
                jegyző 



 

 
1. melléklet a 17/2015. (X.01.) önkormányzati rendelethez 

„3. számú melléklet a 40/1995 (X. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

Közterületi értékesítés keretében a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott termékek köre forgalmazható: 

1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv; 
2. levelezőlap; 
3. virág; 
4. léggömb; 
5. zöldség, gyümölcs; 
6. pattogatott kukorica; 
7. főtt kukorica; 
8. sült gesztenye; 
9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak; 
10. vattacukor, cukorka; 
11. fagylalt, jégkrém; 
12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej; 
13. büfétermék; 
14. sütőipari termékek; 
15. előrecsomagolt sütemények, édességek.” 
 


