
Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) rendelet módosításáról

Szalatnak Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Szalatnak Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 1. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) rendelet módosításáról a
következőket rendeli el: 

1. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) rendelet 7. §
kiegészül a következő, h) ponttal:

h) települési veszélyhelyzeti támogatás

2. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) rendelet
kiegészül a következő, 7/B ponttal és 18/B §-sal:

7/B. Települési veszélyhelyzeti támogatás

18/B. § (1) A képviselő-testület települési veszélyhelyzeti támogatást nyújt azoknak a személyeknek,
akiknek a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet szerint kihirdetett
veszélyhelyzet tartama alatt

 - a veszélyhelyzet kihirdetésekor fennálló munkaviszonya megszűnik a veszélyhelyzet miatt ,
 - munkaügyi ellátásra nem jogosult, vagy a megállapított ellátás folyósításának tartama lejár ,
 -a veszélyhelyzet előtti jövedelmét a munkáltató a munkavállaló munkahelyének megtartása

érdekében jelentősen, - legalább 50%-kal- csökkentette a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző hónap
jövedelméhez képest.

(2) A települési veszélyhelyzeti támogatás legmagasabb összege 50.000.- Ft/igénylő.

(3) A rászorultak a támogatás iránti igényüket több alkalommal, de legfeljebb 2 havonta egyszer
nyújthatják be.

(4) A támogatás iránti kérelemhez – amennyiben rendelkezésre áll – csatolni kell a munkaviszony,
illetve a munkaügyi ellátás megszűnését, vagy a munkaügyi ellátásra jogosultság hiányát igazoló
iratokat.

A jövedelem csökkenés igazolására a munkáltató igazolását a kérelmező 2020.február havi
jövedelméről és a veszélyhelyzet utáni havi jövedelméről.

(5) A képviselő-testület a támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre
ruházza.

3. § A Rendelet 1. számú függeléke szerinti „Kérelem települési támogatás megállapítása iránt”
 kiegészül a következővel:

„települési veszélyhelyzeti támogatás”.

4. § Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
5.§ A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti  Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális támogatásokról szóló 3/2015.(II.27.)
rendeletének17.§-a.



Szalatnak, 2020. április 22.

                     Gulácsi Erika                                                                   Dr. Markó Gábor
                     polgármester                                                                            jegyző                               

Záradék: A rendelet  2020. április 23. napján kihirdetésre került.

Szalatnak, 2020. április 23.

                     Dr. Markó Gábor
                             jegyző


