Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2020. (XI.20.)
önkormányzati rendelete
a veszélyhelyzet fennállása miatt a rendszeres települési támogatások átmeneti
szabályozásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében,
tekintettel veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ára, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában,
32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, valamint a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében, a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva polgármesterként a
következőket rendelem el:1:
1. §
(1)2 A települési támogatásokról szóló 7/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 5-7. §-ai alapján nyújtott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet
megszüntetésének hónapjában lejáró lakhatási támogatásra való jogosultságot a
veszélyhelyzet megszüntetését követő hónap végéig továbbra is fennállónak kell
tekinteni és folyósítani kell.
(2) A R. 8-10. §-ai alapján nyújtott, a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a
veszélyhelyzet megszüntetésének hónapjában lejáró gyógyszertámogatásra való
jogosultságot a veszélyhelyzet megszüntetését követő, a R. 10. § (2) bekezdése
szerinti következő kifizetési hónap végéig továbbra is fennállónak kell tekinteni és
folyósítani kell
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Módosította az 5/2021. (II.22.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2021. február 23-tól)
Módosította az 5/2021. (II.22.) Ö. r. 2. §-a (hatályos 2021. február 23-tól)

2. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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polgármester
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jegyző
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