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      1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (... …) önkormányzati rendelete 

a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben alkalmazandó 
egyes szabályokról szóló 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. és 14. pontjaiban 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

Hatályát veszti a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben 
alkalmazandó egyes szabályokról szóló 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet. 

2. §

Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba. 

D. Kovács Róbert Antal
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 
 

Általános indokolás 
 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 
2021. évi CII. törvény alapján a tömeges megbetegedést okozó SARS-Cov-2 koronavírus-
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében a Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet 2021. december 
31. napjáig meghosszabbításra került. A 2020. november 4. napjától folyamatosan fennálló és 
egyre hosszabb időszakra elhúzódó veszélyhelyzet, ezzel együtt az ügyintézésre ható járványügyi 
korlátozások fokozatos enyhülése, illetve megszűnése miatt a koronavírus-járvány miatt 
kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben alkalmazandó egyes szabályokról szóló 13/2020. 
(XI. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Veszélyhelyzeti rendelet) felülvizsgálata és 
hatályon kívül helyezése vált indokolttá. 
 

Részletes indokolás 
 

1. § 
A Veszélyhelyzeti rendelettel érintett ügyek intézésének korábban kiküszöbölendő nehézségei a 
továbbiakban nem állnak fenn, a Veszélyhelyzeti rendelet szerinti kedvezmények fenntartása már 
nem indokolt. Ezért javasolt a Veszélyhelyzeti rendelet hatályon kívül helyezése. 
 

2. § 
A rendelet hatálybalépéséig rendelkezésre álló idő elegendő a végrehajtására 
történő felkészülésre, az érintettek értesítésére, valamint az érintettek általi megismerésre. A 
szociális támogatások és a bérleti szerződések lejárata a hónap utolsó napja, ezért a hatálybalépés 
időpontja az ezt követő nap. 
 

 




