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LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

5/2020. (III.26.) SZÁMÚ RENDELETE

AZ ÉLET-ÉS VAGYONBIZTONSÁGOT VESZÉLYEZTETÖ TÖMEGES
MEGBETEGEDÉST OKOZÓ HUMÁNJÁRVÁNY MEGELÖZÉSE, ILLETVE

KÖVETKEZMÉNYEINEK ELHÁIÚTÁSA ÉRDEKÉBEN A RENDSZERES
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTMENETI SZABÁLYOZÁSÁRÓl

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében
biztosított hatáskörében, az Alap törvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
megha tározott felada tkörében elj árva a polgár mester a következőket rendeli el:

l.§

A pénzbeli és term észetbeni ellátásokról és támogatásokról , valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról sz ól ó 4/2015. (11.26.) önkormányzati rendelet (a

továbbiakban: R) 8. §-a alapján nyújtott lakhatási támogatásra, valamint a 8/A. §-A alapján
nyújtott települési rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságot a 40/2020. (III. I I.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő IS. napjáig továbbra is
fennállónak kell tekinteni, amennyiben a jogosultság időközben megszűnik és foly ósítani kell.

2.§

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály ·"{~,:B·i~ ~·> -;
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján

TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS: az ellátások biztosítása
többlet forrást nem igényel

KÖRNYEZETI HATÁS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HATÁS: a rendelet célja a koronavírus
járvány terjedésének megelőzése, megakadályozása a személyes ügyintézés kiiktatásával.

ADMINISZTRÁCIÓS TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁS: a rcndeletm ódosit ással
az adminisztrációs terhek növekednek. A humán erőforrás rendelkezésre áll.

A J OGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE: A koronavírus
járvánnyal kapesolatos veszélyhelyzet idején az ügyintézés, a szükséges igazolások
beszerzése nehézségekbe ütközik , ugyanakkor a rászoruló családok számára létfontosságú a
támogatások folyamatossága.
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A JOGSZABÁLy ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI,
TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK: Rendelkezésre állnak.

ÁLTALÁNOSUNOOKOLÁS

A rendelet az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő

intézkedésekről szóló 46/2020. (IIl.16.) Korm. rendelet 2. § (l) bekezdése alapján a 70.
életévüket betöltött személyeket a Korm ány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási
helyüket ne hagyják el. Az Operatív Törzs és az egészségügyi szakemberek tájékoztatása
szerint fontos, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a 70. év
alattiak is tart ózkodjanak otthonukban. Az új kérelmek benyújtásához szakorvosi,
gyógyszertári, jövedelmi és egyéb igazolásokra lenne szükség, ezért a polgármester rendkívüli
intézkedésével a rászoruló családok számára a rendszeres települési támogatásokra való
jogosultság meghosszabbítására kerül sor.

RÉSZLETESUNOOKOLÁS

A lakhatási támogatásban és gyógyszertámogatásban részesülő személyek ellátására való
jogosultsága a 40/2020. (lILl 1.) KOlID. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését

követő 15. napjáig meghosszabbításra kerül, így a kérelmezők mentesülnek a rezsi
igazolások, szakorvosi igazolások, gy ógyszert ári igazolások beszerzése és a személyes
ügyintézés alól úgy, hogy a rezsiköltségek fizetéséhez és a gyógyszerek kiváltásához a
támogatás folyamatosa


