
 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2022. (III.18.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  

15/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 115. § 
(3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 15/2017 (III.30.) önkormányzati rendelet 
bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 115. § 
(3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 15/2017 (III.30.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

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 2022. március 17-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2022. március 18-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2022. március 18.   
         

               dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta 
                                                                                                         jegyző 
 

 

 



 

 

1. melléklet 

„1. melléklet 

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény intézményi térítési díjai 

1. Szociális étkeztetés (ebéd) 600 Ft/nap 

Ebéd házhoz szállítása 60 Ft/nap 

2. Házi segítségnyújtás 

2.1. szociális segítés 725 Ft/óra 

2.2. személyes gondozás 725 Ft/óra 

3. Jelzőrendszer (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás): 120 Ft/készülék/nap 

4. Nappali ellátást nyújtó intézmény 

Idősek klubja 

4.1. bent tartózkodás díja: 20 Ft/nap 

4.2. ebéd: 600 Ft/fő/nap 

5. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

5.1. Időskorúak gondozóháza napidíj: 3045 Ft/nap 

5.2. Időskorúak gondozóháza havidíj: 91350 Ft/hó” 

 


