
K I V O N A T 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember hó 27. napján, a Korona 
földszinti termében megtartott 22. – rendes, zárt – ülés jegyzőkönyvéből 
 
360/2017. (IX.27.) MÖKT h. 
Tárgy: Fellebbezés Gyöngyi Katalin szemétszállítási díjkedvezmény ügyében 

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyöngyi Katalin  (született: Szentes, 
1951.08.21. anyja neve: Zsurzs Elena) 6900 Makó, Apaffy u. 1. szám alatti lakos a 
szemétszállítási díjkedvezményét megállapító 1/1971-4/2017/III. számú határozat ellen 
benyújtott fellebbezését elutasítja, és az I. fokú határozatot helyben hagyja. 
 
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
A kérelmező jogszabálysértésre hivatkozással, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságtól - a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül - a határozat bírósági 
felülvizsgálatát kérheti. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. 
 

I N D O K O L Á S 
 
Gyöngyi Katalin (született: Szentes, 1951.08.21. anyja neve: Zsurzs Elena) 6900 Makó, Apaffy 
u. 1. szám alatti lakos 2017. július 7. napján szemétszállítási díjkedvezmény iránti kérelmet 
nyújtott be Makó Város Polgármesteréhez. 
 
Gyöngyi Katalin részére Makó Város Polgármestere 2017. augusztus 1. napjától 
szemétszállítási díjkedvezményt állapított meg 1/1971-4/2017/III. számú határozatában. A 
döntés ellen Gyöngyi Katalin fellebbezést nyújtott be. 
 
Gyöngyi Katalin a támogatást elfogadta, azonban a támogatás kezdő időpontja ellen 
fellebbezéssel élt, mert véleménye szerint a díjkedvezmény 65. életéve betöltésétől jár, akkor 
is, ha azt korábban nem igényelte. Véleménye szerint nem várható el tőle, hogy makói lakosként 
ismerje az önkormányzati rendeleteket, valamint az önkormányzat nem értesítette az igénybe 
vehető kedvezményről.  
 
A szemétszállítási díjkedvezmény jogosultság életkori határának 70-ről 65 évre történő 
csökkentése 2016. július 1. napjától lépett hatályba. A rendelet módosítása a hatályos 
jogszabályok szerint került kihirdetésre, ezen túl Makó Város Önkormányzatának ingyenes, 
minden háztartásba eljuttatott Makói Hírek című újságja 2016. június 30-i szám 2. oldalán 
„Összeült a Képviselő-testület” című cikk beszámolt a változásról, továbbá a 2016. november 
10-i szám 6. oldalán önálló keretes cikkben „Ingyenes szemétszállítás a 65 éven felülieknek” 
címmel részletesen tájékoztatott a támogatás igénylésének módjáról. 
 
Az eddigieken túl a szemétszállítási díjkedvezménnyel kapcsolatosan 2016. október 18-án 9:00 
órakor a Királyhegyesi utcai idősek klubjában, 11:00 órakor a Megyeház utcai idősek 
klubjában, 14:00 órakor a Munkás utcai idősek klubjában, valamint 2016. október 19-én 9:00 
órakor a Korona Szálló földszintjén is tájékoztatót tartott Czirbus Gábor alpolgármester. 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a rendelet módosításáról a Makó Város Önkormányzata 
a jogszabályi előírásokon túl is több eszköz igénybevételével, részletesen tájékoztatta a makói 
lakosságot. 



 
Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.12.) Makó 
önkormányzati rendelet 18.  § (7) bekezdése alapján a szemétszállítási díjkedvezmény 
jogosultság kezdete a kérelem benyújtása hónapját követő hónap első napja. Gyöngyi Katalin 
a támogatás iránti kérelmét 2017. július 7. napján adta postára, így a jogosultságának kezdő 
időpontja (2017. augusztus 1.) a rendeletben foglaltak alapján helyesen került megállapításra. 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti indokok alapján döntött a rendelkező 
részben foglaltak szerint. 
 
A bírósági felülvizsgálatra való felhívás a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdésén alapszik. 
 

Err ől értesítést kap:  

- Gyöngyi Katalin, 6900 Makó, Apaffy u. 1. 
- Makó Város polgármestere 
- Makó Város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport 
 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
  Farkas Éva Erzsébet s.k.     dr. Bálint-Hankóczy Beatrix 

polgármester       jegyző távollétében 
 
 

dr. Szabó Sándor s.k. 
              a Jegyzői Iroda vezetője 
 
 
 Kovács Sándor s. k.                                                            Dr. Török Miklós s.k.   
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 

 
A kivonat hiteléül:  


