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Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, 

valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 
3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete1 

 
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló, többször módosított 1990. évi 
LXV. törvény 10. § (1) a) pontja és a 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
eljárásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) 29. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez 
kapcsolódó térítési díjakról az alábbiakat rendeli. 

Általános rendelkezések 

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, azok 
igénybevételének lehetőségét, valamint a fizetendő térítési díjak mértékét. 

Rendelet hatálya2 

2. §3(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. 

Gyermekek napközbeni ellátása 

3. §(1) Makó Város Önkormányzata közigazgatási területén a gyermekekről való személyes gondoskodást 
                              -  bölcsődei napközbeni ellátás 
                              -  óvodai napközbeni ellátás 
                              - iskolai napközbeni ellátás 
keretében biztosítja. 

                                              
1 Módosította: 5/1999. (I. 28.) Makó ör., 30/1999. (IX. 1.) Makó ör., 47/1999. (XII. 16.) Makó ör., 33/2000. (XI. 30.) 
Makó ör., 37/2001. (XI. 29.) Makó ör., 3/2002. (II. 28.) Makó ör., 43/2002. (XII. 19.) Makó ör., 57/2003. (XII. 18.) 
Makó ör., 19/2004. (IV. 30.) Makó ör., 53/2004. (XII. 16.) Makó ör., 36/2005. (IX. 29.) Makó ör., 43/2005. (X. 27.) 
Makó ör., 62/2005. (XII. 15.) Makó ör., 24/2006. (IX. 7.) Makó ör., 37/2007. (XII. 20.) Makó ör., 31/2008. (XI. 27.) 
Makó ör., 5/2009. (III.26.) Makó ör. , 20/2009. ( VI. 25.) Makó ör., 42/2009. (XII. 17.) Makó ör., 3/2010. (IV. 01.) 
Makó ör. , 34/2010. (XII. 16.) Makó ör., 8/2011. (II.16.) Makó ör., 15/2011. (III.31.) Makó ör., 49/2011. (XII.15.) 
Makó ör. , 9/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet, 50/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet, 36/2013. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet, 1/2014. (I.17.) önkormányzati rendelet, 30/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet, 4/2015. 
(II.12.) önkormányzati rendelet, 31/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. június 1. napjától.  
2 Módosította: 36/2005.(XI.29.) Makó ör. rendelet 1.§. Hatályos: 2005. szeptember 29-től 
3 Módosította: 20/2009. (VI. 25.) Makó ör. 1. §, hatályos: 2009. július 1-jétől 
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(2)4 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. 
4. § (1) Az ellátást igénybevevő nagykorú, a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes 
képviselő (továbbiakban: kötelezett) az ellátásért a Gyvt-ben és az önkormányzat e rendeletében foglaltak 
alapján, valamint a rendelet mellékletében meghatározott térítési díjat köteles megfizetni. 
(2)Az intézményi térítési díjak mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. 
(3)5Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület minden év december 31., illetve június 30. napjáig 
állapítja meg. 
(4)6Az intézményi térítési díj alapján fizetendő személyi térítési díjat minden év január 1. napjától, valamint 
július 1. napjától kell alkalmazni. 

2005. szeptember 1-je és 2005. december 31-e közötti időszakban az 1-4. évfolyamos gyermekek 
gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó kedvezmény 7 

4/A. § (1) 2005. szeptember 1-je és 2005. december 31-e közötti időszakban a gyermekétkeztetés intézményi 
térítési díjra az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban és szociális célú iskolai étkeztetésben 
részt vevő gyermekeket támogatás illeti meg. 
(2) Szociális célú iskolai étkezés támogatására jogosult az a gyerek, aki az iskola nyilvántartása szerint a 
Gyvt. 148. § (5) b), c) és d) pontjában meghatározott normatív kedvezményre jogosult és 

a)rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy 
b)három- vagy több gyermekes család gyermeke, vagy  
c)tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek. 

(3) A támogatásként az iskolai ellátásban részesülő gyermekek után a Gyvt. 148. § (5) b), c) és d) pontjában 
meghatározott intézményi térítési díjra további 50%-ot kedvezményként kell biztosítani.  
(4) A kedvezmény igénybe vétele iránti eljárás a törvényes képviselő kérelmére, vagy hivatalból is 
megindulhat. A kedvezmény megállapítását az oktatási intézmény is kezdeményezheti. 
(5) A törvényes képviselőnek a kérelemhez az iskola igazolását is mellékelni kell, arra vonatkozóan, hogy a 
gyermek 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vesz és nyilvántartásuk szerint a Gyvt. 
148. § (5) c) és d) pontjában meghatározott normatív kedvezményre jogosult. Az önkormányzat által 
folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatást az iskolának nem kell igazolnia. 
(6) Az önkormányzat tárgyhónapban gyermekenként 2.380 forintot átutal a makói székhelyű oktatási 
intézmény számlaszámára, illetve bejáró tanuló esetén az iskolai étkezést biztosító iskolát fenntartó települési 
önkormányzat részére. 
(7) A támogatott iskolai étkeztetésről vezetett nyilvántartás alapján, a tényleges igénybe vételről utólagosan 
elszámol az intézmény, illetve bejáró tanuló esetén az iskolai étkezést biztosító iskolát fenntartó települési 
önkormányzat legkésőbb az igénybe vételt követő hónap 5. napjáig a makói önkormányzat felé. 

Eljárási rendelkezések 

5.  § (1)A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátást biztosító intézményvezetőnél kell 
benyújtani. 
(2)A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételéről és a személyi térítési díj megállapításáról az 
intézményvezető intézkedik. 
(3)82005. szeptember 1-je és 2005. december 31-e közötti időszakban az 1-4. évfolyamos gyermekek 
gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó kedvezménnyel kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza 
át. 

Családok átmeneti otthona9 

                                              
4 Módosította: 20/2009. (VI. 25.) Makó ör. 2. §, hatályos: 2009. július 1-jétől 
5 Módosította: 47/1999.(XII.16.)MÖKT rendelet 1.§. Hatályos: 2000. január 1-től 
6 Módosította: 47/1999.(XII.16.) MÖKT rendelet 1.§. Hatályos: 2000. január 1-től 
7 Megállapította: 36/2005.(XI.29.) Makó ör. rendelet 2.§. Hatályos: 2005. szeptember 29-től 
8 Megállapította: 36/2005.(XI.29.) Makó ör. rendelet 3.§. Hatályos: 2005. szeptember 29-től 
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6. §10   
 
7. §11  
 
8.  §12 
 
9. § (1)13  

(2)14 
(3)15 
 (4)16   
(5)17  

A családok átmeneti elhelyezés megszűnésének esetei 
10. §18  

A családok átmeneti otthonával kapcsolatos hatáskör átruházása 
11. §19  
 
12. §20  

Záró rendelkezések 

13. § (1) E rendelet 1998. február 1. napján lép hatályba. 
(2)21E rendelet 2. § - 3. § rendelkezéseit 2005. szeptember 1-je és 2005. december 31-e közötti időszakra kell 
alkalmazni.  
(3)222006. január 1-től hatályát veszti 

a) az Ör. 4/A. §-a és  
b) az Ör. 5. § (3) bekezdése.  

 
 
 

Dr. Buzás Péter s. k.        Dr. Bánfi Margit s. k.  
   polgármester         jegyző 

  
 
 
 

                                                                                                                                                      
9 Megállapította: 3/2002.(II.28.)Makó ör. rendelet 1. §. Hatályos: 2002. március 1-től 
10 Módosította: 20/2009. (VI. 25.) Makó ör. 3. §. Hatályon kívül helyezte: 49/2011. (XII.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, 
hatálytalan: 2012. január 1-jétől 
11 Módosította: 20/2009. (VI. 25.) Makó ör. 3. §, Hatályon kívül helyezte: 49/2011. (XII.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, 
hatálytalan: 2012. január 1-jétől 
12 Hatályon kívül helyezte: 49/2011. (XII.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, hatálytalan: 2012. január 1-jétől 
13 Módosította: 20/2009. (VI. 25.) Makó ör. 4. §, Hatályon kívül helyezte: 49/2011. (XII.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, 
hatálytalan: 2012. január 1-jétől 
14 Hatályon kívül helyezte: 49/2011. (XII.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, hatálytalan: 2012. január 1-jétől 
15 Módosította: az 53/2004.(XII.16.)Makó ör., Hatályon kívül helyezte: 49/2011. (XII.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, 
hatálytalan: 2012. január 1-jétől 
16 Módosította: 20/2009. (VI. 25.) Makó ör. 5. §, Hatályon kívül helyezte: 49/2011. (XII.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, 
hatálytalan: 2012. január 1-jétől 
17 Beiktatta: 20/2009. (VI. 25.) Makó ör. 6 §, Hatályon kívül helyezte: 49/2011. (XII.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, 
hatálytalan: 2012. január 1-jétől 
18 Módosította: 20/2009. (VI. 25.) Makó ör. 7 §, Hatályon kívül helyezte: 49/2011. (XII.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, 
hatálytalan: 2012. január 1-jétől 
19 Módosította: a 43/2002. (XII. 19.) Makó ör. 2.§., 20/2009. (VI. 25.) Makó ör. 8. §, Hatályon kívül helyezte: 49/2011. 
(XII.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, hatálytalan: 2012. január 1-jétől 
20 Módosította: a 43/2005. (X. 27.) Makó ör. 14. §. Hatályon kívül helyezte: 49/2011. (XII.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, 
hatálytalan: 2012. január 1-jétől 
21 Megállapította: 36/2005. (IX. 29.) Makó ör. 4.§ (2) bek. Hatályos: 2005. szeptember 29-től. 
22 Megállapította: 36/2005. (IX. 29.) Makó ör. 4.§ (3) bek. Hatályos: 2005. szeptember 29-től. 
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Melléklet  23         
 

A személyes gondoskodást nyújtó  
intézményi ellátások 

intézményi térítési díjai 
 
1./ Bölcsőde 
Kettő bölcsőde 2016. évi várható önköltsége: 95.789.536,- Ft. 
Egy ellátottra jutó várható intézményi térítési díj napi összege: 1.333,- Ft/fő. 
Időszakos gyermekfelügyelet: 300,- forint/óra. 
Bölcsőde gondozási díja: 100,- forint /nap. 
 
Bölcsőde gyermekétkeztetés intézményi nettó térítési díja 
 

- reggeli      60,- Ft/fő/nap 
- tízórai      29,- Ft/fő/nap 
- ebéd                249,- Ft/fő/nap 
- uzsonna      57,- Ft/fő/nap 
valamennyi étkezés együttes összege:       395,- Ft/fő/nap 

 
2./ Óvoda : 

- tízórai      91,- Ft/fő/nap 
- ebéd                287,- Ft/fő/nap 
- uzsonna      87,- Ft/fő/nap 
valamennyi étkezés együttes összege:       465,- Ft/fő/nap 

 
3./ Általános iskola 1-4. osztályos: 

- tízórai      99,- Ft/fő/nap 
- ebéd                312,- Ft/fő/nap 
- uzsonna      94,- Ft/fő/nap 
valamennyi étkezés együttes összege:       505,- Ft/fő/nap 

 
4./ Általános iskola 5-8. osztályos: 

- tízórai               105,- Ft/fő/nap 
- ebéd                349,- Ft/fő/nap 
- uzsonna      99,- Ft/fő/nap 
valamennyi étkezés együttes összege:       553,- Ft/fő/nap 

 
5./ Középiskola: 

- reggeli               161,- Ft/fő/nap 
- tízórai              161,- Ft/fő/nap  
- ebéd                347,- Ft/fő/nap 
- uzsonna              165,- Ft/fő/nap 
- vacsora               165,- Ft/fő/nap 
valamennyi étkezés együttes összege:       999,- Ft/fő/nap. 

                                              
23 Módosította: 62/2005.(XII.16.)Makó ör.  rendelet, 40/2006. (XII. 14.) Makó ör. 1. §, 37/2007. (XII. 20.) Makó ör. 
1.§. , 31/2008. (XI. 27.) Makó ör. 1. §., 5/2009. (III. 26.) Makó ör. 1. §, 42/2009. (XII. 17.) Makó ör. 1. §, 3/2010. (IV. 
01.) Makó ör. 1. §, 34/2010. (XII. 16.) Makó ör. 1. §, 8/2011. (II.16.) Makó ör. 1. §, 15/2011. (III.31.) Makó ör. 1. § , 
49/2011. (XII.15.) Makó ör. 1. § , 9/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §, 50/2012.(XII.20.) önkormányzati 
rendelet 1. §., 36/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a., 1/2014. (I.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a, 30/2014. 
(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a, 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a, 31/2016. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. január 1. napjától.  
 


