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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

26/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 

a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Kegyeleti Települési Támogatás Program keretében nyújtott 

pénzbeli ellátás biztosításának szabályairól szóló 17/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

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. § 

A Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Kegyeleti Települési Támogatás Program keretében nyújtott 

pénzbeli ellátás biztosításának szabályairól szóló 17/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelet 13. § (1) 

bekezdésében a „2021. január 1-je” szövegrész helyébe a „2020. március 11-e” szöveg lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. június 5-én lép hatályba, és 2021. június 6-án hatályát veszti. 

 

 

 

 

 Dr. Cser-Palkovics András  Dr. Bóka Viktor 

              polgármester címzetes főjegyző 

 

 

Záradék: 

A rendeletet 2021. június 4. napján kihirdettem:  

 

 

 Dr. Bóka Viktor 

 címzetes főjegyző
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Általános indokolás 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti 

Kegyeleti Települési Támogatás Programmal a SARS-CoV-2 koronavírus okozta fertőzés 

következtében kialakult COVID-19 megbetegedésben elhunyt személyek túlélő közeli 

hozzátartozóit kívánja anyagilag támogatni, a szociális biztonság megerősítésének célzatával, az 

elhunytak méltó tisztelete mellett. Ennek érdekében került elfogadásra a Székesfehérvári 

Veszélyhelyzeti Kegyeleti Települési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás 

biztosításának szabályairól szóló 17/2021. (V.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet). 

  

A Rendelet 13. § (1) bekezdése szerint a 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. 

  

A koronavírus okozta fertőzés következtében nem csak 2021. január 1-jét követő, hanem azt 

megelőző időszakban is történtek halálesetek. A Kormány első ízben – a 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelettel – 2020. március 11-től hirdetett ki veszélyhelyzetet, ezért indokolt, hogy a Rendelet 

alapján nyújtott támogatás igénybevételének lehetőségét már a veszélyhelyzet kihirdetését követően 

bekövetkezett halálesetek esetében biztosítsuk. 

  

A Rendelet módosítása tehát az igényjogosulti személyi kör bővítését célozza azzal, hogy már 

a 2020. március 11. napján, és az azt követően bekövetkezett megjelölt halálesetek esetében is 

lehetőséget biztosít a támogatás igénybevételére.  

Részletes indokolás 

1. §  

A Rendelet 13. § (1) bekezdését módosítja oly módon, hogy nem csak a 2021. január 1-jét követően, 

hanem már a 2020. március 11. napján, és az azt követően bekövetkezett halálesetek esetében is 

lehetőséget biztosít a támogatás igénybevételére. 

2. §  

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 


