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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 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

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

Önkormányzati rendelet (továbbikanban: Rendelet) bevezető része helyében a következő 

bevezető rész lép: 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:” 

2.§ A Rendelet 13/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Amennyiben a kérelmezőnek a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 

második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Kormányrendelet hatályba lépését követően 

nyilatkozata szerint a koronavírus járvány miatt munkaviszonya megszűnt, vagy munkaideje 

lecsökkent, 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. „ 

3.§ A Rendelet 13/C.§ (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(4) Veszélyhelyzeti támogatást Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet 

fennállása alatt és annak megszűntetését követő 60 napon belül lehet igényelni, támogatásban 

egy családon belül egy személy, évente maximum három alkalommal részesülhet. A 

támogatásra jogosult személy újabb kérelemmel legkorábban a támogatás második részlete 

folyósítását követő hónapban élhet. 

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

ellátásban, a veszélyhelyzet időszaka alatt és annak megszűnését követő 60 napon belül 

táppénzben, vagy álláskeresési járadékban, vagy aktív korúak ellátásában 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 veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 

második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet hatályba lépését követő első 

kérelem esetében. A munkaviszonyban bekövetkezett változásról, annak megszűnéséről vagy a 

munkabér időszakos szüneteltetéséről munkáltatói igazolást szükséges benyújtani.” 



4.§ Hatályát veszti a Rendelet 2.§ m) pontja, 3.§ i) pontja és a 13/B §-a. 

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

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere ezen rendeletét 2020. december 

14. napján alkotta, 2020. december 15. napján kihirdetésre került.  

 

dr. Szilágyi Anita 

jegyző 


