
 
Makó Város Önkormányzatának 

7/2009.(III.26.) rendelete 
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

45/1995. (XI. 30.) Makó ör. rendelet módosításáról 
 
 
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. §-a és a 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvényben (továbbiakban 
Sztv.) kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló, többször módosított 45/1995. (XI.30.) Makó ör. (továbbiakban: Ör.) 
rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.§ 

Az Ör. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„15. § (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, illetve 
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. 

(7) A beilleszkedést segítő program szünetel kórházi ápolás, vagy a személy akadályoztatását 
okozó orvosi kezelés idejére.” 
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2.§ 
Az Ör. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„15/A.§ (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő állástalan személy az 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, 
g) a Sztv. 37/D.§ (2) bek. c) pontjában meghatározott oktatást, képzést visszautasítja, 
(2) Amennyiben az aktív korú nem foglalkoztatott 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.”   
 

3.§ 
Az Ör. a következő 24/A.§-sal egészül ki: 
„24/A. § (1) Nem állapítható meg adósságcsökkentési támogatás arra a háztartásra, amelyre 
tekintettel a kérelem beadásakor érvényben lévő lakásfenntartási támogatást előre egy összegben 
folyósította az önkormányzat. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottól abban az esetben lehet eltérni, ha az 
adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmet a lakásfenntartási támogatás lejártát megelőző 30 
napon belül nyújtották be, akkor az adósságcsökkentési támogatást a lakásfenntartási támogatás 
megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani.” 

 
4. § 

 
(1) E rendelet 2009. április 1-től lép hatályba.    
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Ör. 15/B. §-a hatályát veszti. 

 
 
 

Dr. Buzás Péter s. k.    Dr. Bánfi Margit s. k. 
                             polgármester                                                            jegyző 
 
 
Záradék: 
 
A Képviselő-testület a rendeletet 2009. március 25-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2009. március 26-tól – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2009. március 26.  
 
 
         Dr. Bánfi Margit  
                         jegyző 


