
Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. december 9-én a Magyar Közlöny 272. számában a koronavírus 
járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben megjelent „a családok anyagi 
biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről” 
szóló 567/2020. (XII. 9.) kormányrendelet, valamint „a bölcsődei ellátás állami támogatásának a 
veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezéseiről” szóló 568/2020. (XII. 9.) kormányrendelet. 
 
Tekintettel arra, hogy a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, 
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről szóló 567/2020. (XII. 9.) kormányrendelet a 
lakosság mindennapi életét befolyásoló szabályokat állapít meg, így a korányrendelet által szabályozott 
tárgykörökről az alábbi – címek szerinti - tájékoztatást adom. 
 
A kormányrendelet a következő tárgyakban állapít meg szabályokat: 
 

- a munkahelyi gyermekfelügyelet, 
- a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelethez kapcsolódó 

rendelkezések, 
- a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról 

szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések, 
- az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

kapcsolódó rendelkezések, 
- az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 

céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez 
kapcsolódó rendelkezések, 

- az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 
10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések, 

- a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések, 

- a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről 
szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések, 

- a veszélyhelyzet ideje alatt az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből 
tett érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott 
támogatás érvényesítéséhez szükséges intézkedések, 

- a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez kapcsolódó 
rendelkezések, 

- a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. 
rendelethez kapcsolódó rendelkezések, 

- a családtámogatási ellátásokhoz és egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó 
eljárási rendelkezések. 

 

Hiteles információk: 

- https://koronavirus.gov.hu/ honlapon,  

- 06 80 277 455, vagy 06 80 277 456 telefonszámokon (külföldről a +36 1 550 1825) 

- koronavirus@1818.hu e-mail címen, 

- www.berhida.hu honlapon,  

- Berhida Város facebook oldalán (Berhida Város Önkormányzata facebook csoport) 

keresztül.  

 

Koronavírus fertőzésből gyógyultak jelentkezése vérplazma adásra: 

-  telefon: 06 30 602 9250 

-  e-mail: verplazma@dpckorhaz.hu; online: www.koronavirusplazma.hu 

 
Kelt: Berhida, 2020. december 9.  
 
                                                                                                                       Pergő Margit  
                                                                                                                      polgármester 
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