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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2016. (VI.30.) 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 (továbbiakban: R.) 18. § (1) bekezdés a)-b) pontjai helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„a) betöltötte a 65. életévét és a használatában lévő lakóingatlanban rajta kívül senki sem 
rendelkezik lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, vagy 

b) a használatában lévő lakóingatlanban legfeljebb 2 személy rendelkezik lakóhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel és egyikük betöltötte a 65. életévét.” 

2. § 

Az R. 18. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Osztatlan közös tulajdon esetén a kérelmező részére szemétszállítási díjkedvezmény csak abban 
az esetben állapítható meg, ha hitelt érdemlően tudja bizonyítani a lakóingatlanban lévő külön 
háztartások tényét és az abban lakó személyek számát. Az igazolt tények valóságtartalmát az 
önkormányzat ellenőrizni jogosult.” 

3. § 

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

„(7) A szemétszállítási díjkedvezmény jogosultság kezdete a kérelem benyújtása hónapját követő 
hónap első napja.”  

4. § 

Az R. 19. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(6) Az önkormányzat a támogatást a számlakibocsátás gyakoriságához igazodó ütemezésben fizeti 
meg a közszolgáltatás vonatkozásában számla kiállítására jogosult szerv felé.”  

5. § 

Az R. 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A szemétszállítási díjkedvezmény megállapítása iránt 2016. július 1-jén folyamatban lévő 
ügyben ezen rendelet 2016. július 1-jén hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. Azon személyek 
jogosultságát, akik részére 2016. július 1-jét megelőző kezdő időponttal szemétszállítási 
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díjkedvezményre való jogosultság került megállapításra, 2016. szeptember 30-áig ezen rendelet 2016. 
július 1-jén hatályos rendelkezései szerint felül kell vizsgálni. Amennyiben a jogosultság ezen rendelet 
2016. július 1-én hatályos rendelkezései szerint 

a) továbbra is fennáll, akkor a támogatás összegét az 1. melléklet alapján kell meghatározni, 

b) nem áll fenn, a támogatás folyósítását 2016. június 30. napjával meg kell szüntetni. 

 

6. § 

Az R. 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 
 
 

7. § 

(1) Ezen rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti a R. 18. § (1) bekezdés c)-e) pontjai, a 18. § (8)-(10) bekezdései és a R. 19. § (2) 
bekezdése. 

 

Farkas Éva Erzsébet s. k. 
polgármester 

dr. Bálint – Hankóczy Beatrix s. k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2016. június 29-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2016. június 30-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2016. június 30. 
 
                                                                   dr. Bálint-Hankóczy Beatrix 
                jegyző 
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (VI.30.) önkormányzati 
rendeletéhez 

 
1. melléklet 

 
 
 

1. számú melléklet az 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez 
 

A szemétszállítási díjkedvezmény havi összege a 18. § (1) bekezdés 
 

a) pontban meghatározott jogosultak részére 630 Ft 
b) pontban meghatározott jogosultak részére 840 Ft 

 


