
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 15/1995. (V.18.) SZ. RENDELET 
7/1994. (III.31.) sz. rendelet 

a 10/1993. (IV.29.) sz. rendelet módosításáról 
A munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról szóló 10/1993. (IV.29.) sz. rendelet módosítását az 
1994. évi VI. törvény teszi szükségessé.  
Ennek alapján a 10/1993. (IV.29.) sz. rendelet 2.§. a) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 A rendelet hatálya kiterjed a XVIII. kerület közigazgatási határain belül állandó lakcímmel 
rendelkező - a munkaügyi központ által nyilvántartott munkanélkülire.  
b. és c. pont változatlan marad.  
8. § az alábbiak szerint módosul: 
 A jövedelempótló támogatás elutasításánál az SZTV. 34.§. (1) bekezdés a, b, c, pontját, (2) 
bekezdés a, b, pontját és a 34/a §. (1) bekezdés és (4) bekezdést kell figyelembe venni.  
9. § 1. pontja az alábbiak szerint módósul: 
A jövedelempótló támogatást az I. fokon eljáró határozattal megszünteti: 
  a, változatlan marad 
  b, ha az SZTV. 34.§. esetei fennállnak 
  c, változatlan marad  
 

I N D O K O L Á S 
A módosított SZTV. 32.§. (1) bekezdés szerint a szociális rászorultságból eredő pénzbeni ellátások 
iránti kérelmek a kérelmező állandó lakhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál, vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott önkormányzati szervnél kell 
benyújtani. Az ideiglenes és életvitelszerű tartózkodást tehát a törvény nem veszi figyelembe.  
A módosított törvény a helyi rendeletben felsorolt korábbi törvényi feltételek közül a 34. (1) bekezdés d, 
e, f, pontját, a (2) bekezdést és a 36.§-t hatályon kívül helyezi. Az önkormányzati rendeletben a 34.§. 
(2-3) bekezdésére történt hivatkozás, a módosított törvényben pedig a 34.§. valamennyi bekezdése és 
pontja a támogatás megszüntetésére ad okot. Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései az 
eredeti rendeletnek megfelelően változatlanok maradnak.  
 
E módosított rendelet hatálybalépésének napja: 1994. április 1. 
 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Molich Endre sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
A kihirdetés napja: Budapest, 1994. április 5. 
        

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.  
j e g y z ő  

 


