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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2021. (XI.05.) 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 „Idősek támogatása” alcíme a következő 20/B. és 20/C. §-sal egészül ki: 

„20/B. § 

(1) Időskorúak juttatása keretében egyszeri támogatásra jogosult az a személy, aki a 70. életévét 
betöltötte a tárgyév 
a) május 1. napjáig, illetve 
b) december 31. napjáig. 

(2) Az időskorúak juttatásának megállapítására szolgáló eljárás az ügyfél kérelmére indul. A kérelmek 
benyújtásának határideje: 
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben tárgyév május 31. napja, 
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tárgyévet követő év január 31. napja.  
 
(3) Az időskorúak juttatásának összege 10 000 Ft. 

20/C. § 

 
(1) Időskorúak juttatása keretében egyszeri támogatásra jogosult az a személy, aki a 65. életévét 2021. 
december 31. napjáig betölti. 

(2) Az időskorúak juttatásának megállapítására szolgáló eljárás az ügyfél kérelmére indul. A kérelmek 
benyújtásának határideje: 
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben tárgyév május 31. napja, 
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tárgyévet követő év január 31. napja.  

(3) Az időskorúak juttatásának összege 10 000 Ft. 

(4) Az a személy, aki a 20/C. § alapján jogosult az Időskorúak támogatására, az a 20/B. § alapján nem 
jogosult. ” 

2. § 

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 24. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Ezen rendelet 20/C. §-a 2022. február 1. napján hatályát veszti.” 
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3. § 

Hatályát veszti az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 
12.) önkormányzati rendelet 20/C. §-a. 
 

4. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 
hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

(2) A 3. § 2022. február 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

Farkas Éva Erzsébet s. k. 
polgármester 

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k. 
jegyző 

 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2021. november 4-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2021. november 5-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2021. november 5. 
 
         

               dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta 
                                                                                                         jegyző 
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