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10/1993. (IV. 29.) sz. rendelet a munkanélküliek jövedelempótló 

támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásról 
1. § (1) Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat Képviselő-testülete A szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1), 25. § (3), 32. § (1) 
valamint a 124. §-ban kapott felhatalmazás alapján - a 138. §-ban rendelt kötelezettségének 
eleget téve a rendelettel szabályozza a munkanélküliek jövedelempótló támogatásának 
kérelmezését, megállapítását, kifizetését, ellenőrzését, megszüntetését a jövedelempótló 
támogatásban részesülők TB igazolvánnyal történő ellátását. 
 (2) A Képviselő-testület a rendelet megalkotásakor figyelembe vette a szociális 
törvény (továbbiakban Sztv) végrehajtásához kapcsolódó 54/1992. (III. 21.) korm. rendelet TB 
igazolványról szóló, valamint az Egyes pénzbeli ellátások folyósításának és elszámolásának 
szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2), 3. § (1)-(2), 7. § (1), (5), a 9. 
szakaszban valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások 
igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 6. § és 8. § 
(1)-(2) bekezdésekben meghatározottakat. 
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed: 
 a.) A  XVIII. kerület közigazgatási határain belül állandó lakcímmel rendelkező, vagy 
ideiglenes lakcímű, de életvitelszerűen a kerületben 3 vagy több hónapja tartózkodó - a 
Munkaügyi Központ által nyilvántartott munkanélkülire 
 b.) a kerületben állandó lakcímmel rendelkező és állandó tartózkodásra jogosító 
igazolvánnyal rendelkező bevándoroltra 
 c.) az illetékes magyar hatóságok által menekültként elismert, kerület területén élő 
igazolt munkanélkülire 
 d.) a kerület közterületén vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakcímmel vagy 
bejelentett lakcímmel rendelkező hajléktalan munkanélküli személyekre. 
3. § (1) A jövedelempótló támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai Irodáján kell benyújtani (kérelem formanyomtatvány a rendelet 1. sz. 
mellékleteként csatolva). 
 (2) A kérelemhez csatolni kell: 
 a.) A munkaügyi központ igazolását arról, hogy a kérelmezőt munkanélküliként 
nyilvántartja, a kérelmező az 1991. évi IV. tv. (Fltv) alapján járó ellátást kimerítette. 
 b.) A 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete B/jövedelmi adat táblázat 1-13. 
pontig felsorolt jövedelemtípusok és közeli hozzátartozók szerinti jövedelemigazolásokat. 
 (3) A 2/b. pontban jelölt Korm. rendelet 1. sz. mellékleten ajánlott kettős nyilatkozatot 
az adatok valódiságáról és a feltüntetett csatolt jövedelem igazolások, fővárosi APEH útján 
történő ellenőrizhetőségének tudomásul vételéről. 
 (4) A 2. bekezdés b.) pontjában jelölt Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti 
"Együttműködési Nyilatkozat" szövegét a 3. és e bekezdésben szereplő nyilatkozatok a 
kérelem nyomtatványon előre elkészítve. 
 (5) A kérelmezőnek és családjának a kérelemhez vagyonnyilatkozatot csak akkor 
szükséges csatolni, ha az 1993. évi III. tv. (Sztv) 4. § (1) b.) pontjában meghatározott 
mértéken felüli vagyonhasznosításból származó jövedelem származik. (Ingatlanértékesítés, 
bérbeadás, kárpótlásból származó életjáradék, értékpapír értékesítése stb.) 
4. § (1) A támogatás iránti kérelmeket a csatolt bizonylatokkal együtt a Humánpolitikai 
Iroda határozati döntéshez előkészíti s a Képviselő-testület 312/1993. sz. határozata alapján 
átruházott hatáskörben I. fokon eljáró dr. Molich Endre polgármester aláírásra előterjeszti. 
A jóváhagyott határozat egy példányát a jegyző a Munkaügyi Központnak megküldi. 
 (2) Az igénylőnek megállapított jövedelempótló támogatás összegét a határozat első 
példánya alapján a Pénzügyi és Adóügyi Iroda utólag, legkésőbb a kérelem benyújtását 
követő hónap 5-ig postai úton, ill. indokolt esetben kézhez fizeti. 
 (3) Az első kifizetésre e rendelet hatályba lépése után 1993. február 1-jéig 
visszamenőlegesen kerüljön sor. Átmeneti ellátásként a közbeeső időszakra átmeneti segélyt 
kell biztosítani a kérelmező rászorultnak melyet a megállapított támogatás összegéből le kell 
vonni. 
5. § (1) A megállapított jövedelempótló támogatás összege azonos az Sztv. 36. § (1) a.) 
b.) pontjaiban illetve a (2) bekezdésben meghatározott minimális értékkel. 
 (2) A támogatás megállapítására jogosult - az SZTB javaslata alapján - rendkívüli 
méltányosságot gyakorolva az 5120.- Ft összeghatártól eltérhet, azaz a jogosult támogatását 
maximum 7000.- Ft-ig egészítheti ki. 
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6. § A munkanélküliek részére kifizetett jövedelempótló támogatásról a Pénzügyi és 
Adóügyi Iroda együttműködve a Humánpolitikai Irodával a 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez 
csatolt 2. sz. melléklet (Adatlap) nyomtatványon összesítést készít és a kifizetés hónapjának 
10. napjáig értesíti a Fővárosi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatot, 
egyben visszaigényli a ténylegesen kifizetett támogatás 50%-át. 
7. § A hajléktalan munkanélküliek jövedelempótló támogatásának megállapítása e 
rendeletben leírtak szerint történik az Sztv. 8. § (2) bek. szerinti eltéréssel, a folyósítást pedig 
az Sztv. 37. § (3) bekezdésekben leírt különbséggel.  
8. § A jövedelempótló támogatás elutasításánál az Sztv. 34. § (1) a.) b.) c.) d.) e.) f.) 
pontok a (2) bek. és a 36. §-ban rendeltek szerint kell eljárni.  
9. § (1) A jövedelempótló támogatást az első fokon eljáró határozattal megszünteti: 
 a.) ha a jogosult munkaviszonyt létesített, 
 b.) ha az Sztv. 34. § (2-3) szerinti esetek fennállnak, 
 c.) ha az önkormányzat tudomására utólag jut olyan körülmény, mely a támogatást 
kizárja.  
A támogatás c.) pontja miatti megszüntetéséről a Képviselő-testületet kéthavonta írásban kell 
tájékoztatni. 
 (2) Ha a megszüntetés a jogosult hibáján kívül eső ok miatt történik, akkor a 
támogatás megszűnésének hónapját követően: 
 a.) ha a jogosultság tárgy hónap 16. után szűnik meg, teljes összegű támogatást kell 
folyósítani, 
 b.) ha a jogosultság tárgy hónap 16. előtt szűnik meg, akkor időarányos támogatást 
kell fizetni. 
 (3) Ha a megszüntetésre a jogosult önhibájából került sor a jogtalanul felvett összeget 
a jogosultság megszűnésétől számított 30 napon belül a határozatban megszabott módon 
vissza kell téríteni. 
10. § A jövedelempótló támogatásban részesülőnek és családtagjainak az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság céljából az Sztv. 55. § (1-2) és az 54/1992. (III. 21.) Korm. 
rendelet 3. § 3/b. pontja alapján önkormányzati határozattal igazolványt kell kiadni, illetve 
félévenként érvényesíteni. 
Az érvényesítést a 312/1993. (IV. 29.) sz. határozat készíti elő és a Jegyző hitelesíti. 
11. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

Á L T A L Á N O S   I N D O K O L Á S 
Az 1993. évi III. tv. (szociális törvény) kötelező az önkormányzatot, hogy a törvényi 
szabályozást helyi rendelettel egészítse ki. 
 

R É S Z L E T E S   I N D O K O L Á S 
1. § Megjelöli, hogy milyen törvényi felhatalmazások alapján készült a rendelet. 
2. § Meghatározza, hogy kikre terjed ki a rendelet hatálya. 
3. § A kérelem benyújtásának módjáról rendelkezik. 
4. § Meghatározza az  érdemi döntést követő eljárási rendet. 
5. § Meghatározza a támogatás összegét, és a méltányosság alkalmazásának rendjét. 
6. § Az önkormányzat által kifizetett támogatás Fákisztól történő visszaigénylésének 
módját. 
7. § A hajléktalanok támogatásának rendjéről intézkedik. 
8. § A támogatás elhárításának szabályait tartalmazza. 
9. § A támogatás megszüntetésének feltételeit és a jogtalanul felvett támogatás 
visszafizetésének szabályait tartalmazza. 
10. § A támogatásban részesülő TB igazolvánnyal történő ellátásának módját szabályozza. 
 
B u d a p e s t ,   1993. április 29. 


