RENDELET-TERVEZET
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (…) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.
cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(5) A tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatás esetében a 12 hónapra járó támogatást egy
összegben kell kifizetni a jogosult részére a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését
követő 15 napon belül.”
2. §
Az R. 12. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyógyszertámogatás éves összege 48 000 forint, amely két részletben kerül folyósításra. A
megállapító határozatot követő 15 napon belül 24 000 forint és a jogerőre emelkedést követő 7.
hónapban a fennmaradó 24.000 forint kerül kifizetésre.”
3. §
Az R. 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a )időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személy vagy család kiadásainak mérséklésére”
4. §
Az R. 14. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Időszakosan létfenntartási gondokkal küzdőnek minősül a kérelmező különösen, ha
a)a 4. § (1) bekezdésében meghatározott költségek tekintetében, a kérelem mellékleteként bemutatott,
az előző 30 napban kifizetett számláinak összege meghaladja a család havi jövedelmének 60%-át, vagy
b) az előző 30 napban kifizetett, nevére szóló számlával igazolt gyógyszerköltsége meghaladja a
család havi jövedelmének 50%-át, vagy
c)gyermek és fiatal felnőtt gyógyító kezelésével kapcsolatos névre szóló számlával igazoltaz előző 30
napban kifizetett számláinak összege meghaladja a család havi jövedelmének 50%-át.”

5. §
Az R. 15. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyszeri pénzbeli ellátásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege - a 16. §ban foglalt kivételekkel- nem lehet magasabb:”
6. §
Az R. 15. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A rendkívüli települési támogatás természetbeni juttatásként is nyújtható, különösen tűzifa,
élelem és étkezési utalvány formájában.”
7. §
Az R. a következő 16/A. §-al egészül ki:
„16/A. § (1) A gyermekre és fiatal felnőttre tekintettel jelentkező többletkiadások mérséklésére a
2014. december 31. napját követően született újszülöttek után 100.000 forint támogatásban részesül
annak szülője vagy gyámja, amennyiben a támogatást igénybe vevő szülő vagy gyám és az újszülött
a születéskor és a támogatás kifizetésekor is makói lakcímmel rendelkezik, valamint a támogatás
kifizetésekor életvitelszerűen Makón él.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapítható azon esetekben is, amelyekben az újszülött
első lakóhelye az édesanya nem makói lakóhelyével azonos, amennyiben az édesanyának a születés
időpontjában érvényes makói tartózkodási helye volt és a támogatás kifizetésekor az újszülött makói
lakcímmel rendelkezik, valamint az újszülött és szülője, vagy gyámja életvitelszerűen Makón él.
(3) A támogatás átadására évente két alkalommal ünnepélyes keretek között kerül sor.
(4) Az átadást megelőző hónapban Makó Város Polgármestere értesíti a jogosultakat a támogatás
igénybevételének lehetőségéről.
(5) Nem állapítható meg a támogatás azon szülők részére, akik a (4) bekezdésben foglalt értesítést
nem veszik át, vagy az abban foglaltaknak nem tesznek eleget.
(6) A támogatás az újszülött születését követő egy éven belül vehető igénybe, ez a határidő
jogvesztő.
(7) A tárgyév során született első olyan újszülött, akinek szülője vagy gyámja makói lakcímmel
rendelkezik és életvitelszerűen Makón él rendkívüli települési támogatás formájában 100.000 forint
egyszeri támogatásban részesül.”

8. §
Az R. 21. § (13) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) E rendelet eltérő rendelkezéseinek hiányában a nem rendszeres támogatások folyósítása a
határozat jogerőre emelkedést követő 15 napon belül történik pénztáron keresztül, postai úton, vagy
átutalással.”
9. §
Az R.21/B. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendeletben szabályozott egyszeri kifizetéssel teljesítendő ellátások pénztáron keresztüli
átvétele a megállapító döntés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül lehetséges. Azon jogosultak
részére, akik az ellátást ezen határidőn belül nem veszik fel, a támogatás nem fizethető ki.”
10. §
(1) Ezen rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba és 2016. április 2. napján hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 13. § (2) bekezdése, és a R. 15. § (3) bekezdése.
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