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a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az 

ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló  
3/1998.(II.2.) Makó ör. rendelet módosításáról 

 
Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi 
LXV. törvény 10. § a.) pontja és 16. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 29. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó 
térítési díjakról szóló többször módosított 3/1998.(II.2.) Makó ör. rendeletet (továbbiakban: Ör.) az 
alábbiak szerint módosítja:  
 

1.§. 
 
Ör. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. 
„2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed 

a) Makó Város területén lakcímmel rendelkező magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi 
szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a 
magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és 
szüleire; 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a 
szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén 
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a 
Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire is. 

(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Magyar 
Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes 
hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.” 
 

2.§. 
 
Ör. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
„(2) A személyes gondoskodást a bölcsődei ellátás tekintetében az Egyesített Népjóléti Intézmény 
keretei között, az óvodai és iskolai napközbeni ellátást pedig az önkormányzat fenntartásában működő 
óvodák, általános iskolák útján látja el.” 
 

3.§. 
 
Ör. rendelet 6-7. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek. 
„6. § (1) Családok átmeneti otthonában történő elhelyezésre jogosultak azok: 
- akiknek az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és a gyermeket emiatt el kellene 
választani szülőjétől, 
- a várandósanyák, akik szociális válsághelyzetben vannak 
és maguk is a kiegyensúlyozott családi élet minél előbbi helyreállítását akarják, illetve vállalják az 
otthonnal, gyermekjóléti szolgálattal való együttműködést problémájuk megoldásában. 
7. § Makó Város Önkormányzata az ellátást az Egyesített Népjóléti Intézmény útján biztosítja.” 
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4.§. 
 
Ör. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
„ 9. § (1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet az Egyesített Népjóléti 
Intézményhez lehet benyújtani.” 

 
5.§. 

 
Ör. rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
„(4) A személyi térítési díj előre tárgyhónap 10-ig fizetendő.” 

 
6.§. 

 
Ör. rendelet 9. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki. 
„(5) Az intézményi térítési díjak mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.”  

 
7.§. 

 
Ör. rendelet 10. §-a bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
„10. § A családok átmeneti otthonában az elhelyezés megszűnik, ha 
- a beutaló határozatban, vagy a megállapodásban megjelölt időtartam lejárt, 
- a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, 
- jogosult kérelmére, 
- jogosultsági feltételek megszűnésével, 
- a jogosult az intézményből bejelentés nélkül távozik és távollétének okát 48 órán belül nem jelzi.” 
 

8.§. 
 
Ör. rendelet 11. §-a bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
„11. § A családok átmeneti otthona esetében az ellátás iránti kérelemről az Egyesített Népjóléti 
Intézmény vezetője dönt.” 
 

9.§. 
 

Záró rendelkezések 
 

E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.  
 
 
 

Dr. Buzás Péter s. k.                      Dr. Bánfi Margit s. k. 
                  polgármester                                                         jegyző 
 
 
Záradék: 
 
A Képviselő-testület a rendeletet 2009. június 24-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2009. június 25-től – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2009. június 25. 
 
          Dr. Bánfi Margit 

                   jegyző 


