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Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában és 132.§ (4) 

bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. 

§ (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 5/2015.(II.26.) Önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a az alábbi pontokkal egészül ki: 

[A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén a jogosult számára jövedelme kiegészítésére az 

alábbi pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátásokat nyújthatja:] 

  „m) veszélyhelyzetbeni, természetben nyújtott étkezési támogatás, 

    n) veszélyhelyzeti pénzbeli támogatás.” 

2.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki: 

[A Képviselő-testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat-és hatásköreit a Polgármesterre 

ruházza át:] 

„i) a 13/B.§-ban foglalt veszélyhelyzetbeni, természetben nyújtott étkezési támogatás, 

  j) a 13/C.§-ban foglalt veszélyhelyzeti pénzbeli támogatás.” 

3.§ A Rendelet az alábbi 13/B. §-al és 13/C. §-al egészül ki: 

13/B. § (1) Annak a személynek, akinek a koronavírus terjedésének gazdasági hatása tartós jövedelem 

kiesést okozott, ezért önmaga és családja létfenntartását biztosítani nem tudja, kérelmére a család 

nagykorú tagjainak számával megegyező adagban térítésmentesen napi egyszeri meleg ebédre való 

jogosultság (továbbiakban: veszélyhelyzetbeni, természetben nyújtott étkezési támogatás) állapítható 

meg. A veszélyhelyzetbeni, természetben nyújtott étkezési támogatás kizárólag munkanapokon, 

kiszállítással biztosított. 

(2) Veszélyhelyzetbeni, természetben nyújtott étkezési támogatásra jogosult az az (1) bekezdésben 

meghatározott személy,   

a) akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át,  

b) akinek egyedülálló személy esetében jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 350 % -át. 

(3) A veszélyhelyzetbeni, természetben nyújtott étkezési támogatás a kérelem benyújtását követő 3. 

munkanaptól Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet fennállásáig állapítható meg.  

(4) A jogosultsági feltételek igazolására e rendelet 6. §-ában foglalt igazolások a kérelmező írásbeli 

nyilatkozatával is helyettesíthetőek.  



(5) A veszélyhelyzetbeni, természetben nyújtott étkezési támogatást kizárólag Magyarország Kormánya 

által elrendelt veszélyhelyzet fennállása alatt lehet igényelni.  

(6) Ha az ellátásban részesülő személy lakcíme az ellátás időtartama alatt megváltozik, vagy a (2) 

bekezdésben foglalt feltételek már nem állnak fenn, az étkezési támogatásra való jogosultságot a 

változást, vagy hivatalos tudomásunkra jutást követő munkanaptól kell megszüntetni. 

13/C.§ (1) Amennyiben a kérelmezőnek 2020. március 11. napját követően nyilatkozata szerint a 

koronavírus járvány miatt munkaviszonya megszűnt, vagy munkabérben időszakosan nem részesül, 

ideértve a fizetés nélküli szabadságot is, vagy keresőtevékenységet nem tud folytatni, ezért a járvány 

tartós jövedelem kiesést okozott, veszélyhelyzeti pénzbeli támogatásra való jogosultság (továbbiakban: 

veszélyhelyzeti támogatás) állapítható meg.  

(2) A veszélyhelyzeti támogatásra jogosult az az (1) bekezdésben meghatározott személy,   

a) akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,  

b) akinek, egyedülálló személy esetében jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 % -át. 

(3) A veszélyhelyzeti támogatás összege 100.000.- forint, amely két egyenlő részletben kerül folyósításra.  

Az első részlet a támogatás megállapítását követő 15 munkanapon belül, a második részlet az első részlet 

folyósítását követő hónapban, legkorábban az első részlet utalásával megegyező munkanapon kerül 

folyósításra. A támogatás folyósítása elsődlegesen folyószámlára történik. 

(4) Veszélyhelyzeti támogatást kizárólag Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet 

fennállása alatt lehet igényelni, támogatásban egy családon belül egy személy, évente maximum három 

alkalommal részesülhet. A támogatásra jogosult személy újabb kérelemmel legkorábban a támogatás 

második részlete folyósításának hónapjában élhet.  

(5) Nem állapítható meg veszélyhelyzeti támogatás annak, aki nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, 

a veszélyhelyzet időszaka alatt táppénzben, vagy álláskeresési járadékban részesül. Kérelmükre e 

rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén egyéb támogatás adható. 

(6) A jogosultsági feltételek igazolására e rendelet 6. §-ában foglalt igazolások a kérelmező 

nyilatkozatával is helyettesíthetőek. A munkaviszony megszűnéséről, vagy a munkabér időszakos 

szüneteltetéséről munkáltatói igazolást szükséges benyújtani.” 

4.§ A Rendelet 37.§-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:  

„(9) A veszélyhelyzeti támogatást a döntésre jogosult méltányosságból abban az esetben is 

megállapíthatja, amennyiben a kérelmező jövedelme a 13/C.§ (2) bekezdésében meghatározott 

jövedelemhatárt legfeljebb 20%-al meghaladja, és kérelmező egyedülállóként neveli kiskorú gyermekét, 

gyermekeit, vagy a kérelmező családjában két vagy több kiskorú gyermeket nevel.”  

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

Nagy János 

polgármester 

  



ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere ezen rendeletét 2020. április 20. napján 

alkotta meg, 2020. április 20. napján kihirdetésre került. 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

 


