
 

 
 
 
 
 
 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

közgyűlésének 
41/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelete  

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról1 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

26. §-ában és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

a következő 43/A. § -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 

 
„Veszélyhelyzetre vonatkozó külön rendelkezések 

43/A. § Az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet 

visszavonásáig e  rendeletet a következő eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) a lakhatási támogatást nem kell megújítani, a lejáró lakhatási támogatás a 

veszélyhelyzet megszűnését  követő harmincadik napig  továbbfolyósításra kerül. A 

Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság a lakhatási 

támogatásra jogosultság feltételeinek fennállását a veszélyhelyzet megszűnését követő 

harminc napon belül  felülvizsgálja;   

 

b) a települési gyógyszertámogatást a jogosultság leteltét követően nem kell újra 

igényelni, a lejáró gyógyszertámogatások a korábbi megállapítás alapjául szolgáló 

dokumentumok alapján további hat hónapra ismét megállapításra kerülnek;” 
 

                                                 
1 a rendeletet a polgármester  2020. november 5-én fogadta el. 



 

2. § Ez a rendelet 2020. november 6-án lép hatályba. 

 

 

  

      Ács Rezső                             dr. Gábor Ferenc 
                           polgármester                                            jegyző   
   
                        
              

 

 
Kihirdetési záradék: 

 

Jelen rendelet kihirdetésre került 2020. november 5.   

 

 

 dr. Gábor Ferenc 

               jegyző 
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INDOKOLÁS 
 

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet  
módosításához 

 

Á l t a l á n o s   i n d o k o l á s: 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel november 4-től 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének - a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörben eljárva módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.)  

önkormányzati rendeletet.  A rendelet módosítása nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 

azon körbe, melyek esetében a törvény a rendelet elfogadását veszélyhelyzetben korlátozza. A 

katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet 

esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni. A veszélyhelyzeti 

intézkedések meghozatalához szükséges a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló helyi 

önkormányzati rendeletet veszélyhelyzetre vonatkozó külön rendelkezésekkel kiegészíteni szekszárdi 

lakosság segítése érdekében. Ez az intézkedés az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő 

joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg 

a veszélyhelyzetre való indokolt mértéket, a polgármesterre háruló megnövekedett feladatok ellátásával 

arányban áll. 

R é s z l e t e s    i n d o k o l á s: 

Bevezető rész: A bevezető rész tartalmát a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 

52-59. §-ai szabályozzák. A bevezető rész a rendelet kötelező tartalmi eleme és a jogszabály 

megalkotásához szükséges érvényességi kellékek felsorolását és a jogalkotás aktusára utaló – „a 

következőket rendeli el” – kifejezést foglalja magába. (IRM rendelet 52. § és 1. melléklet 7.5.1.4. pont). A 

bevezető részt a rendelet megjelölése után közvetlenül, a szerkezeti egységeket megelőzően kell 

elhelyezni. A bevezető résznek nem adható cím, és egyetlen, sortöréssel tagolható mondatból kell állnia. 

(IRM. rendelet 59. §).  

 

1. §-hoz:  A hatályos rendeletnek egy új 43/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel történő kiegészítésére 

tesz javaslatot. A hatályos rendeletet kiegészíti a veszélyhelyzetre vonatkozó külön rendelkezéseket 

tartalmazó módosítással, mely a veszélyhelyzet visszavonásáig tartalmaz olyan rendelkezést, hogy lakhatási 

támogatást, a települési gyógyszertámogatást, ha a veszélyhelyzet idején járna le nem kell megújítani, újra 

igényelni.  

 
Mindezek miatt az a polgármesteri döntés, hogy veszélyhelyzet kihirdetését követően, jogszabályi 

határidőt tartva elfogadta a Közgyűlés hatáskörébe tartozó önkormányzati rendeletet az Mötv. 9. §-ában 

meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is 

szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét 

biztosító mértéket, az önkormányzat zökkenőmentes és biztonságos működését szolgálja. 
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2. §-hoz: A rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik, mely a veszélyhelyzetre tekintettel a kihirdetése 

napján 16 órakor lép hatályba. 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, 

valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során 

történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a 

Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre nem kerül. 

 


