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Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2021. (X.28.) önkormányzati rendelete 

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdés, illetve 
132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. § 

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdés, illetve 
132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:” 

2. § 

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet „Rendkívüli települési támogatás” alcíme a következő 16/B. §-sal egészül ki: 

„16/B. § 

(1) A gyermekre és fiatal felnőttre tekintettel jelentkező többletkiadások mérséklésére a 2020. 
november 30. napját követően született újszülöttek után 150.000 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. 



2 

(7) A tárgyév során született első olyan újszülött, akinek szülője vagy gyámja makói lakcímmel 
rendelkezik és életvitelszerűen Makón él rendkívüli települési támogatás formájában 150.000 forint 
egyszeri támogatásban részesül.” 

3. § 

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A szemétszállítási díjkedvezmény mértékét az 1. melléklet tartalmazza.” 

4. § 

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Nem kell határozatot hozni a támogatás összegének változásáról, amennyiben az 1. melléklet 
módosítása miatt következik be. Ebben az esetben az önkormányzat a jogosultakat a melléklet 
módosításának kihirdetése útján értesíti.” 

5. § 

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

6. § 

Hatályát veszti az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 
12.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 

Farkas Éva Erzsébet s. k. 
polgármester 

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k. 
jegyző 

 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2021. október 27-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2021. október 28-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2021. október 28. 
 
         

               dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta 
                                                                                                         jegyző 
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1. melléklet 

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

A szemétszállítási díjkedvezmény havi összege: 

1. a 18. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosultak részére 630 Ft., 

2. a 18. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultak részére 840 Ft.” 

 
 
 
  


