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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 17/2021. (V. 11.) 

önkormányzati rendelete 

a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Kegyeleti Települési Támogatás Program keretében nyújtott 

pénzbeli ellátás biztosításának szabályairól 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörét gyakorolva, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 32. § (3) 

bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § 

(1) E rendeletben használt fogalmakat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.) meghatározottak 

szerint kell értelmezni. 

(2) E rendelet alkalmazásában 

1. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti fogalom, 

2. tartózkodási hely: a Nytv. szerinti fogalom, 

3. gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:10. § 

(1) bekezdése szerinti kiskorú. 

2. A hatáskör gyakorlásának szabályai 

2. § 

A képviselő-testület az e rendelet szerinti települési támogatással kapcsolatos hatáskörét a 

polgármesterre ruházza át. 

3. Általános eljárási rendelkezések 

3. § 

(1) A Veszélyhelyzeti Kegyeleti Települési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás (a 

továbbiakban: pénzbeli ellátás) megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell előterjeszteni. 

(2) Amennyiben a pénzbeli ellátás megállapítása iránti kérelem nem az (1) bekezdésben foglaltak 

szerint kerül előterjesztésre, úgy a kérelem előterjesztése napjának az írásban előterjesztett igény 

benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos 

bejelentés a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint megtörténik. 

4. § 

A pénzbeli ellátás iránti kérelemhez – kérelmező családi viszonyaira figyelemmel – csatolni kell 

a) a jövedelem típusának megfelelő hivatalos igazolást; 
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b) jövedelem hiányában az állami foglalkoztatási szervvel elhelyezkedése érdekében történő 

jelenlegi együttműködésről szóló hatósági bizonyítványt; 

c) jövedelmet terhelő letiltás esetén a letiltás jogcímének és a jövedelmet terhelő letiltás nettó 

összegének igazolását; 

d) eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegéről szóló bírósági határozatot, valamint hitelt 

érdemlő igazolást a teljesített tartásdíj összegéről; 

e) árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozatot, valamint igazolást az ellátás 

összegéről; 

f) a gyermek elhelyezése, ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában 

hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti, a gyámhatóság által felvett 

jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról; 

g) a gyermektartásdíj megállapítása tárgyában hozott bírósági döntést vagy megállapodást, 

valamint igazolást a tartásdíj összegéről; 

h) a 16. életévét betöltött gyermek esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény 

igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról; 

i) egyedülálló kérelmező esetében a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot az egyedülállóság tényéről; 

j) igazolást a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről; 

k) a SARS-CoV-2 koronavírus okozta fertőzés következtében kialakult COVID-19 

megbetegedésben történő haláleset tényét tartalmazó halottvizsgálati bizonyítványt; 

l) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. 

5. § 

A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a Szoctv. eljárási rendelkezései az irányadók. 

6. § 

(1) A pénzbeli ellátás szociális rászorultságtól függő, egyszeri, egyösszegben folyósított, vissza nem 

térítendő. 

(2) A pénzbeli ellátás kifizetése a jogosult részére postai úton vagy – a jogosult kérelmére – 

pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással történik. 

4. A jogosultság feltételrendszere 

7. § 

Ennek az alcímnek az alkalmazásában közeli hozzátartozó a Ptk. értelmező rendelkezése szerinti 

fogalom és az élettárs, szülőn pedig a gyámot is érteni kell. 

8. § 

(1) A pénzbeli ellátásra – a (2) bekezdésben foglalt feltétellel – az életvitelszerűen Székesfehérváron 

élő, Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy érvényes 

tartózkodási hellyel rendelkező személy jogosult, akinek Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkező 

a) közeli hozzátartozója, élettársa; 

b) szülői felügyeletet gyakorló egyik szülője vagy 

c) szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülője 

a SARS-CoV-2 koronavírus okozta fertőzés következtében kialakult COVID-19 megbetegedésben 

hunyt el. 
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(2) A pénzbeli ellátásra jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem haladja meg. 

9. § 

(1) A pénzbeli ellátás megállapítása iránt kérelmet 

a) a 8. § (1) bekezdés a) pontja esetében az elhunyt személy közeli hozzátartozója, élettársa; 

b) a 8. § (1) bekezdés b) pontja esetében a szülői felügyeletet gyakorló túlélő szülő; 

c) a 8. § (1) bekezdés c) pontja esetében a gyám 

jogosult előterjeszteni. 

(2) A pénzbeli ellátás elhunytanként egy jogosult számára kerül megállapításra. 

(3) Azonos napon előterjesztett több kérelem esetén a pénzbeli ellátás az elhunyttal egy háztartásban 

élő 9. § szerinti jogosult részére kerül megállapításra. 

10. § 

(1) A pénzbeli ellátás keretében – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 50 000 forint kerül 

kifizetésre. 

(2) A 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzbeli ellátás összege 100 000 forint. 

(3) A 8. § (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzbeli ellátás összege 200 000 forint. 

(4) A 8. § (1) bekezdés b) pontjával érintett félárva gyermek szülőjének halálesetére a pénzbeli ellátás 

összegét a (3) bekezdés szerint kell megállapítani. 

5. Adatkezelés 

11. § 

(1) Az önkormányzat a pénzbeli ellátásra való jogosultság megállapítása és folyósítása érdekében az 

1. melléklet szerinti formanyomtatványon szereplő adatokat, a 4. § szerint csatolt dokumentumokban 

szereplő adatokat és a hatósági eljárás során keletkezett egyéb adatokat a kérelem előterjesztését 

követő 5 évig, a pénzbeli ellátás kifizetéséhez szükséges adatokat 8 évig kezeli. 

(2) Az adatok megismerésére Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala e feladattal 

megbízott munkatársai jogosultak. 

6. Záró rendelkezések 

12. § 

Ez a rendelet 2021. május 12-én lép hatályba. 

13. § 

(1) E rendelet rendelkezéseit a pénzbeli ellátás megállapítása során a 2021. január 1-je és 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 kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: 

veszélyhelyzet) megszüntetése között bekövetkezett 8. § (1) bekezdése szerinti halálesetek esetén kell 

alkalmazni. 



4 

(2) A pénzbeli ellátás megállapítása iránt az előterjesztésére jogosult személy a veszélyhelyzet 

megszüntetését követő harmadik hónap utolsó napjáig jogosult kérelmet előterjeszteni. 

 

Dr. Cser-Palkovics András  Dr. Bóka Viktor 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendeletet 2021. május 11. napján kihirdettem: 

 

 Dr. Bóka Viktor 

 címzetes főjegyző 
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1. melléklet a 17/2021. (V.11.) önkormányzati rendelethez 

Érkezett:_____________  

Átvevő:______________  

Ügyintéző:___________ 

Előzmény:___________ 

FORMANYOMTATVÁNY 

SZÉKESFEHÉRVÁRI VESZÉLYHELYZETI KEGYELETI TELEPÜLÉSI 

TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 

Kérelmező adatai: 

Kérelmező neve:________________________________ születési neve: 

____________________________________ 

Születési helye:___________________________ idő: _____________ év  __________________hónap  

_________nap. 

Anyja születési neve:_____________________________ kérelmező 

állampolgársága: 

   

Kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): -- 

Lakóhelye:    

____________________________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye: 

 

  (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba 

bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

Elhunyt személy neve: __________________________________; rokonsági fok: 

_____________________________ 

 

 

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együttélő családtagokról 

 

 

Neve és születési 

neve 

Születési helye, 

ideje 
Anyja neve Állampolgársága 

Társadalom

biztosítási 

Azonosító 

Jele (TAJ) 

Kérelmező 

 
       

Házastárs/        
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Bejegyzett 

élettárs1 

/Élettárs2 

Gyermekei 

 
       

 

 

       

 

 

       

      

 

A fentiek alapján kérem a Székesfehérvári veszélyhelyzeti kegyeleti települési támogatás megállapítását. 

Kérem, hogy az egyszeri pénzbeli támogatást 

 postai úton lakóhelyemre / egyéb 

helyre3: 

  

 bankszámlára történő átutalással 

szíveskedjenek kifizetni.4 

Banki átutalás esetén:    (számlavezető bank neve) 

-- 

Székesfehérvár, ……..…..év…………………..hó ……nap 

.................................................... 

kérelmező aláírása  

                                                 
1 2009. évi XXIX. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében. 
2 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében. 
3 A megfelelő aláhúzással jelölendő! 
4 A megfelelő X-szel jelölendő! 
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Jövedelmi adatok 

 

a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről 

 

 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő házastárs 

(bejegyzett 

élettárs/élettárs) 

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő egyéb 

rokon 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalkoztatásra 

irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz 

    

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

jövedelem 

    

3. Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásai 

(például rokkantsági ellátás, 

rehabilitációs ellátás), korhatár előtti 

ellátás, szolgálati járandóság, 

balettművészeti életjáradék, átmeneti 

bányászjáradék, időskorúak járadéka, a 

nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások emeléséről szóló jogszabály 

hatálya alá tartozó ellátás 

    

4. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások [különösen: 

gyermekgondozási díj (GYED), 

gyermekgondozási segély (GYES), 

gyermeknevelési támogatás (GYET), 

családi pótlék, gyermektartásdíj, 

árvaellátás] 

    

5. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátások 

    

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 

tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból/bérbeadásból származó 

jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

    

7. A család összes nettó jövedelme  

 

    

8. A család összes nettó jövedelmét 

csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 

összege) 

    

 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett 

jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a 
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gyermekgondozási segély (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, 

valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 
 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 

 

 

A veszélyhelyzeti kegyeleti települési támogatással kapcsolatos adatkezelésről szóló Adatkezelési tájékoztató 

megtalálható a www.szekesfehervar.hu/adatvedelem oldalon. 

 

  

http://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem
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2. melléklet a 17/2021. (V.11.) önkormányzati rendelethez 

 

 

  

NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott (név)    

Születési hely, idő:    

TAJ szám:   

Anyja neve:    

Lakóhely:    

Tartózkodási hely:    

szám alatti lakos anyagi felelősségem tudatában nyilatkozom5, hogy  

□ gyermekemet/gyermekeimet6 egyedülállóként nevelem és élettársi kapcsolatban nem élek. 

□ élettársi kapcsolatban nem élek. 

 

Az egyedülállósági nyilatkozatot a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Kegyeleti Települési Támogatás Program 

keretében nyújtott pénzbeli ellátás biztosításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti pénzbeli 

ellátás igényléséhez tettem.  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 64. § (2) bekezdése 

alapján az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 

vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) 

pontjában meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § (2) 

bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható. 

Az Ákr. 77. § (2) bekezdése értelmében az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, 

legmagasabb összege - ha törvény másként nem rendelkezik - természetes személy esetén ötszázezer forint, 

jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint. Az Ákr. 77. § (3) bekezdése alapján az eljárási 

bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe veszi a jogellenes magatartás súlyát, - ha az erre vonatkozó adatok 

rendelkezésre állnak - az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá az eljárási bírságnak 

ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások számát és mértékét. 

 

A fentiekben foglalt jogkövetkezményeket tudomásul vettem. 

 

 

Székesfehérvár, 2021.    

 

 

 

   

 nyilatkozattevő aláírása 

  

                                                 
5 A megfelelő nyilatkozat töltendő ki! 
6 A megfelelő aláhúzással jelölendő! 
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A Jat. 18. §-a (1) bekezdése értelmében a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást 

csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a 

javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az 

álláspontját az indokolás közzétételéről. 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. 

rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A világjárvány időszakában is kiemelten fontos önkormányzatunk számára a szociális védelem; 

az anyagi biztonság elősegítése, erősítése; valamint az egyének, családok testi vagy lelki 

megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozó krízishelyzetek elhárítása. 

  

Fentiek figyelembevételével a Rendelet-tervezet a települési támogatási rendszer bővítését célozza. 

 

A Rendelet tervezetében jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás, környezeti és 

egészségi következmény, adminisztratív terheket befolyásoló hatás nem kimutatható. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Az 1. §-hoz 

 

E § értelmező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 

A 2. §-hoz 

 

E § a hatáskör gyakorlásának szabályait tartalmazza. 

A képviselő-testület a rendelet szerinti települési támogatással kapcsolatos hatáskörét a 

polgármesterre ruházza át. 

 

A 3. §-hoz 

 

A Veszélyhelyzeti Kegyeleti Települési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás (a 

továbbiakban: pénzbeli ellátás) megállapítása iránti kérelem előterjesztésének alaki szabályairól 

rendelkezik. A kérelem előterjesztésére az 1. melléklet szerinti formanyomtatványt rendeli.  

 

A 4. §-hoz 

 

A pénzbeli ellátás megállapítása iránti kérelem kötelező mellékleteit részletezi. 
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Az 5. §-hoz 

 

A jövedelemszámításra irányadó időszak eljárási rendelkezéseit tartalmazza. 

 

A 6. §-hoz 

 

A pénzbeli ellátás jellegére, valamint kifizetésére vonatkozó szabályokat rendezi. 

A pénzbeli ellátásról szociális rászorultságtól függő, egyszeri, egyösszegben folyósított, vissza nem 

térítendő ellátásként rendelkezik; a pénzbeli ellátás kifizetésére a postai utat vagy a pénzintézetnél 

vezetett lakossági folyószámlára utalást jelöli meg. 

 

A 7. §-hoz 

 

E § az alcímben irányadó értelmező rendelkezéseket vezet be. 

A „közeli hozzátartozó” esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmező 

rendelkezését veszi hivatkozásul, a „szülő” esetében pedig fogalmi kiterjesztésről rendelkezik.    

 

A 8. §-hoz 

 

A pénzbeli ellátásra való jogosultság feltételeit tartalmazza. 

 

A 9. §-hoz 

 

A pénzbeli ellátás megállapítása iránt kérelem előterjesztésének anyagi szabályait, az előterjesztésre 

jogosult személyi kört tartalmazza. 

A 10. §-hoz 

 

E § a pénzbeli ellátás összegéről rendelkezik. 

 

A 11. §-hoz 

 

E § az adatkezelési szabályokat rendezi. 

 

 

A 12. §-hoz 

 

E § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

A 13. §-hoz 

 

E § átmeneti rendelkezést tartalmaz. 

A pénzbeli ellátás megállapítása során a rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően, de a 

2021. január 1-jét követően bekövetkezett COVID-halálesetek esetén is alkalmazni kell. 

 

A pénzbeli ellátás megállapítása iránt az előterjesztésére jogosult személy a veszélyhelyzet 

megszüntetését követő harmadik hónap utolsó napjáig jogosult kérelmet előterjeszteni.  
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SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

17/2021. (V.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VESZÉLYHELYZETI KEGYELETI TELEPÜLÉSI 

TÁMOGATÁS PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT PÉNZBELI ELLÁTÁS 

BIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 
 

I. 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. 

rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzettel 

összefüggő sajátos szabályokat a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. 

törvény állapította meg. 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve 

a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti.” 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármestere a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak 

csökkentését szolgáló intézkedésekről, egyebek mellett a Tovább-foglalkoztatást Segítő Alap 

létrehozásáról döntött. 

A Tovább-foglalkoztatást Segítő Alapból történő támogatásra pályázati felhívás került közzétételre 

a vendéglátó tevékenységet végző; a szállodai szolgáltatást nyújtó; az edző-és fitnesztermet 

üzemeltető; a játszóházat üzemeltető; az utazásszervező, utazásközvetítő tevékenységet végző 

gazdasági szereplők részére. 

Fentieken túlmenően az előadóművészeti szektor megsegítésére, valamint a kulturális célú közösségi 

tereket működtető, a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került székesfehérvári székhelyű 

vagy telephelyű szervezetek működési költségeinek támogatására is pályázat került meghirdetésre. 

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek enyhítésére Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Támogatás Program; 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek enyhítésére a veszélyhelyzeti korlátozó 

intézkedésekkel érintett vendéglátó és szálláshely-szolgáltatási szektorokban foglalkoztatott, anyagi 

segítségre szoruló személyek szociális biztonságának megőrzése érdekében Székesfehérvári 

Veszélyhelyzeti Települési Szociális Krízistámogatás Program; az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 

következményeinek enyhítésére a veszélyhelyzeti korlátozó intézkedésekkel jelentősen érintett 

szektorokban (rendezvényszervezés, edző-és fitnesz-szolgáltatás, mozi-szolgáltatás, játszóházi 

szolgáltatás, turisztikai szolgáltatás) foglalkoztatott személyek anyagi támogatására, szociális 
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védelmük érdekében Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Szociális Biztonság Program alapítására is 

sor került. 

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó jogszabályokban előírt védelmi intézkedés miatt vagy annak 

következtében tevékenységükben korlátozott személyek, szolgáltatók esetleges további lokális 

támogatását célzó – a tapasztalatokra, javaslatokra épülő – előkészítő munka folyamatosan zajlik. 

Figyelemmel a különleges jogrend tapasztalataira szakmai és politikai kodifikációs impulzus 

keretében további szociális biztonságot erősítő javaslatok kerültek becsatornázásra a „döntéshozatali 

térbe”. 

 

A szabályozás célja a szociálisan elkötelezett helyi közhatalomnak a veszélyhelyzet idején a kiemelt 

(lakosság)védelmi szerepének betöltése:  

- a szociális védelem;  

- az anyagi biztonság elősegítése, erősítése; valamint  

- az egyének, családok testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozó 

krízishelyzetek elhárítása. 

 

II. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a értelmében a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

 

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit,  

és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 

A Jat. 17/A. §- a alapján a jogszabály előkészítőjének feladata, hogy az előzetes hatásvizsgálat 

eredményét mérlegelje, és – a jogalkotás alapvető követelményei figyelembevételével – akkor 

tegyen javaslatot a jogszabály megalkotására, ha az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül 

szükséges. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A. VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK 

 

A világjárvány időszakában is kiemelten fontos önkormányzatunk számára a szociális védelem; az 

anyagi biztonság elősegítése, erősítése; valamint az egyének, családok testi vagy lelki megrendülését, 

társadalmi ellehetetlenülését okozó krízishelyzetek elhárítása. 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által biztosított szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli ellátások elemeinek bővítése (jelen szabályozás kapcsán: 

Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Kegyeleti Települési Támogatás Program keretében nyújtott 

pénzbeli ellátás bevezetése) kedvező társadalmi (szociális jóléti) vetületű intézkedés-csomag. 

 

A SARS-CoV-2 koronavírus okozta fertőzés következtében kialakult COVID-19 megbetegedésben 

elhunyt személyek túlélő közeli hozzátartozói számára biztosított felhasználási kötöttség nélküli 

pénzbeli ellátás az érintett személyek, családok anyagi krízishelyzetének elhárításához nyújt a sürgős 

szükségben segítséget. 

  

 

B. VÁRHATÓ GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK 

 

 

A Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Kegyeleti Települési Támogatás Program keretében nyújtott 

pénzbeli ellátás bevezetésének költségvetési hatásvizsgálatakor a székesfehérvári lakóhelyű elhunyt 

személyek száma (székesfehérvári hagyatéki eljárás) biztosít tényadatot.  

2021. január 01. napja és 2021. április 30. napja közötti időszakban mindösszesen 476 esetben indult 

hagyatéki eljárás (az eljárás során a halálesethez vezető halálok nem képezi a bizonyítási eljárás 

részét).  

 

A pénzbeli ellátásra mindösszesen 10 000 000 forint összegű saját önkormányzati költségvetési 

kiadással indokolt tervezni (kizárólag becslésen alapuló forrásigény-számítás). 

   

C. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK 

 

A rendeleti szabályozással éltre hívott szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás az 

igényjogosultak és családtagjaik szociális biztonságának megerősítésével közvetett módon a fizikai 

és mentális jólétet is elősegíti.  

A rendeletalkotás szabályozási tárgya esetében a környezetre gyakorolt hatás relevanciája nem 

mutatható ki.  

  

D. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK 

 

A Rendelet megalkotásából eredően a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Kegyeleti Települési 

Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás bevezetésével összefüggő döntés-

előkészítési, továbbá ellátás-folyósítási feladatok esetében várható adminisztratív 

tehernövekedéshez a szervezeti-, humán-, valamint technikai infrastruktúra maradéktalanul 

rendelkezésre áll. 
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E. A RENDELET MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS 

ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE 

 

A rendeletalkotás az érintett szociálisan rászorult személyi kör anyagi biztonságának növelését 

segíti. 

 

A Rendeletalkotás elmaradásával az új koronavírus fertőzésnek egyik leginkább „kitett” szakterülete 

(szociális ellátás, szociális védelem) esetében mulasztjuk el a tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány elleni védekezést.  

 

F. A RENDELET ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI 

ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

 

A Rendelet megalkotásával érintett feladatellátáshoz a szükséges személyi-, szervezeti- és tárgyi 

feltétel a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Ügyfélkapcsolati és Szociális ellátási Irodáján 

adott, a pénzügyi forrás az önkormányzati költségvetésben („Szociális és gyermekvédelmi ellátások” 

sor) rendelkezésre áll. 

 

 

 

Fenti tények, körülmények figyelembevételével kerül sor a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Kegyeleti 

Települési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás biztosításának szabályairól szóló 

rendelet megalkotására. 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András 

 polgármester 


