Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Képviselő-testületének 44/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a járványügyi készültséghez kapcsolódó szociális támogatásokról
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
(a továbbiakban: önkormányzat) a járványügyi készültség bevezetéséről szóló
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rend.) kihirdetett
járványügyi készültség idején támogatást nyújtson a megélhetési problémákkal
küzdő lakosai számára.
2. A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya a 3. alcímben meghatározott támogatási forma esetében
kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén a munkaviszony megszűnésétől
lakóhellyel - a 4. alcímben meghatározott támogatási forma esetében a kérelem
benyújtása időpontjában lakó- vagy tartózkodási hellyel, az 5. alcímben
meghatározott támogatási forma esetében a munkaviszony megszűnésétől lakóvagy tartózkodási hellyel - rendelkező és életvitelszerűen is a VI. kerületben élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra, letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,
e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, továbbá
f) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak az önkormányzat
közigazgatási területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira.
(2) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás
adatai irányadóak.
3. Állásvesztési támogatás
3. § (1) Állásvesztési támogatásra jogosult - a (2) bekezdésben foglaltak mellett - az
a személy, akinek a
a) munkaviszonya igazolhatóan 2020. március 11. napján vagy azt követően szűnt
meg, új munkaviszonyt azóta sem létesített, a munkaviszonya megszűnésétől
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában és az állami foglalkoztatási szervvel
folyamatosan együttműködik, vagy
b) munkaviszonya - járványügyi okból - igazolhatóan 2020. október 1. napján vagy
azt követően szűnt meg, a munkaviszonya megszűnésétől szerepel az
álláskeresők nyilvántartásában és álláskeresési járadékra nem jogosult vagy a
járadék mértéke nem éri el az állásvesztési támogatás folyósítható havi
összegét.
(2) Állásvesztési támogatásra jogosult az a személy is, akinek munkaviszonya 2020.
március 11. napján, illetve 2020. október 1. napján vagy azt követően nem szűnt
meg, azonban korábbi munkabére folyósítása megszűnt vagy munkabérének
nagysága 50%-ot meghaladó mértékben lecsökkent.
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(3) Nem jogosult állásvesztési támogatásra az a személy, akinek öregségi
nyugellátást, rokkantsági ellátást, nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, foglalkoztatást
helyettesítő támogatást folyósítanak vagy táppénzre jogosult.
4. § (1) Az állásvesztési támogatás adható havi összege 100.000.-Ft.
(2) Amennyiben kérelmező részére álláskeresési járadék került megállapításra, a
támogatás havi összege az adható havi összeg és a járadék havi összegének (a
napi összeg harmincszorosa) különbözete.
(3) Nem jogosult állásvesztési támogatásra a kérelmező, ha a (2) bekezdésben
meghatározott havi támogatási összeg nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 10%-át.
5. § (1) Állásvesztési támogatásra való jogosultság legfeljebb három hónapra
állapítható meg.
(2) Amennyiben az állásvesztési támogatásra jogosult személy munkába áll, erről a
körülményről a munkába lépés napját követő tizenöt napon belül köteles értesíteni a
hatáskör gyakorlóját.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben az állásvesztési támogatásra való
jogosultság a jogosult személy munkába állása hónapjának utolsó napjával szűnik
meg.
(4) Nem jogosult állásvesztési támogatásra az a személy, aki krízistámogatásra
jogosult.
4. Krízistámogatás
6. § (1) Krízistámogatás adható annak a személynek, akinek
a) foglalkoztatása 2020. március 11. napján vagy azt követően szűnt meg,
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt azóta sem létesített és emiatt létfenntartási
gondokkal küzd, vagy
b) foglalkoztatása - járványügyi okból - 2020. október 1. napján vagy azt követően
szűnt meg és emiatt létfenntartási gondokkal küzd, vagy
c) vállalkozását - járványügyi okokból - 2020. március 11. napjától vagy azt követő
dátumtól szünetelteti, továbbá
d) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimum 350%át, egyedülélő kérelmező havi jövedelme a nyugdíjminimum 400%-át nem
haladja meg.
(2) Krízistámogatásra való jogosultság harminc naponként egyszer, összesen
három alkalommal, együttesen legfeljebb 120.000.-Ft összegben állapítható meg.
(3) A krízistámogatás összege nem számít bele Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő
egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletében (a továbbiakban: szociális rendelet) szabályozott eseti támogatás
tárgyévi összegébe.
(4) Nem jogosult krízistámogatásra az a személy, aki állásvesztési támogatásra
jogosult, továbbá akinek öregségi nyugellátást, rokkantsági ellátást, nyugdíj előtti
álláskeresési segélyt, foglalkoztatást helyettesítő támogatást folyósítanak vagy
táppénzre jogosult.

2

5. Veszélyhelyzeti bérleti díj-támogatás
7. § (1) Az önkormányzat veszélyhelyzeti bérleti díj-támogatást nyújthat annak a
természetes személy bérlőnek, akinek
a) munkaviszonya igazolhatóan 2020. március 11. napján vagy azt követően szűnt
meg, vagy munkabére folyósítása - munkaviszonya fenntartása mellett megszűnt, illetve munkabérének nagysága 50%-ot meghaladó mértékben
lecsökkent, szerepel az álláskeresők nyilvántartásában, az állami foglalkoztatási
szervvel folyamatosan együttműködik, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt azóta
sem létesített és emiatt lakhatása veszélybe került, vagy
b) munkaviszonya - járványügyi okból - igazolhatóan 2020. október 1. napján vagy
azt követően szűnt meg, vagy munkabére folyósítása - munkaviszonya
fenntartása mellett - megszűnt, illetve munkabérének nagysága 50%-ot
meghaladó mértékben lecsökkent, amely miatt lakhatása veszélybe került, vagy
c) az a) és b) pontban meghatározott jövedelem-kiesés, illetve jövedelemcsökkenés miatt 2020. március 11. napját követően bérleti díj-hátraléka
keletkezett, amely miatt lakhatása veszélybe került,
d) az önkormányzat közigazgatási területén lévő ingatlanra vonatkozó érvényes
bérleti szerződéssel rendelkezik, amelyben a bérleti díj összege nem haladja
meg a havi 150.000.-Ft-ot, továbbá
e) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimum 350%át nem haladja meg.
(2) Nem jogosult veszélyhelyzeti bérleti díj-támogatásra az a személy,
a) akinek öregségi nyugellátást, rokkantsági ellátást, nyugdíj előtti álláskeresési
segélyt folyósítanak,
b) aki táppénzre jogosult, továbbá
c) az, aki - illetve a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója ingatlantulajdonnal rendelkezik, kivéve, ha az ingatlanban a lakhatás igazoltan
nem oldható meg.
(3) A veszélyhelyzeti bérleti díj-támogatás mértéke a bérleti díj 50%-a, legfeljebb
50.000.-Ft.
8. § (1) A feltételeknek megfelelő kérelmező veszélyhelyzeti bérleti díj-támogatásra
való jogosultsága a kérelem benyújtása hónapjára
a) - amennyiben a kérelem benyújtására a tárgyhó 15. napján vagy azt megelőzően
került sor - teljes havi összegben,
b) - amennyiben a kérelem benyújtására a tárgyhó 15. napját követően került sor félhavi összegben
kerül megállapításra.
(2) A veszélyhelyzeti bérleti díj-támogatásra való jogosultság legfeljebb három
hónap időtartamra állapítható meg.
9. § (1) A veszélyhelyzeti bérleti díj-támogatásban részesülő személy a jogosultság
feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról (különösen
munkába állásának tényéről) tizenöt napon belül köteles értesíteni a hatáskör
gyakorlóját.
(2) A jogosult személy munkába állása esetén a veszélyhelyzeti bérleti díjtámogatásra való jogosultság a jogosult személy munkába állása hónapjának utolsó
napjával szűnik meg.
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10. § A veszélyhelyzeti bérleti díj-támogatás iránti kérelemhez a jogosultsági
feltételek igazolásán túlmenően csatolni szükséges
a) a bérleti szerződést, továbbá
b) a bérbeadó nyilatkozatát adatai kezelhetőségéről.
6. Eljárási rendelkezések
11. § A kérelmek elbírálására irányuló elsőfokú eljárásban a - Képviselő-testülettől
átruházott - hatáskört a polgármester gyakorolja.
12. § A veszélyhelyzethez kapcsolódó szociális támogatások pénzügyi fedezetét a
Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben külön előirányzatban megjelölt
összeg elkülönítésével biztosítja.
13. § (1) E rendeletben szabályozott támogatási formákra való jogosultság
megállapítása kérelemre történik, amelyet az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani az önkormányzat hivatalánál.
(2) E rendeletben szabályozott támogatási formákra való jogosultság a Korm. rend.
hatályvesztése napját követően beadott kérelem alapján nem állapítható meg.
14. § A kérelemben és mellékleteiben közölt adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazása
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján, valamint a
Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő
adatok alapján - ellenőrizheti.
7. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba.
16. § Hatályát veszti a veszélyhelyzethez kapcsolódó szociális támogatásokról szóló
18/2020. (IV. 16.) önkormányzati rendelet.
Budapest, 2020. szeptember 30.

Soproni Tamás
polgármester

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. szeptember 30. napján kihirdetésre
került.
A közzététel időtartama 15 nap.
dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

4

