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a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról 
és TB igazolvánnyal történő ellátásáról 

1. § /1/ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat képviselő testülete az 1994. évi VI. 
törvénnyel módositott "A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. évi III. tv. 10. § /1/ 
bekezdés, 25. § /3/- /4/ bekezdés, 32. § /1/ bekezdés, valamint a 32. § /1/ és 32/A. § 124. §-ban  kapott 
felhatalmazás alapján - a  138. §-ban rendelt kötelezettségnek eleget téve e rendelettel szabályozza a 
munkanélküliek jövedelempótló támogatásának kérelmezését, megállapitását, kifizetését, ellenőrzését, 
megszüntetését, a jövedelempótló támogatásban részesülők TB. igazolvánnyal történő ellátását. 
2. § /1/ A rendelet hatálya kiterjed: 
  a./ a XVIII. kerületben állandó lakcimmel rendelkező 
       - a Munkaügyi Központ által nyilvántartott munkanélküliekre. 
  b./ a XVIII. kerületben állandó lakcimmel rendelkező és állandó tartózkodásra jogositó 
igazolvánnyal rendelkező bevándoroltra. 
  c./ az illetékes magyar hatóságok által menekültként elismert, a XVIII.  kerület 
területén élő, regisztrált  munkanélküliekre. 
  d./ a XVIIII. kerület közterületén, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségekben 
lakcimmel rendelkező hajléktalan munkanélküli személyekre. 
      /A 146/1993. /X.26./ Korm. sz. rendelet 36. § /4/  
      bekezdése szerint: 
   "Az ideiglenes szálláshellyel sem rendelkező hajléktalan személynek 
lakóhelyeként azt a települést /fővárosi  kerületet/ kell bejelentenie, ahol szokásosan megtalálható." 
3. § /1/ A jövedelempótló támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai 
Irodájánál  kell benyújtani az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon. 
 /2/ A kérelemhez csatolni kell: 
 a./ a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy a kérelmezőt munkanélküliként 
nyilvántartja,illetve  a kérelmező a munkanélküli ellátást kimeritette. 
 b./ a kérelmezővel közös háztartásban élők utolsó 6 havi nettó átlagjövedelméről szóló 
kimutatást. 
 /3/ Jelen rendelet 1-2 sz. mellékletén ajánlott kettős nyilatkozatot az adatok valódiságáról és a 
feltüntetett csatolt jövedelem igazolások, fővárosi APEH útján történő ellenőrizhetőségének 
tudomásulvételéről. 
 /4/ A kérelmezőnek és családjának a kérelemhez vagyonnyilatkozatot csak akkor szükséges 
csatolni ha vagyonhasznositásból az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét 
meghaladó jövedelme származik. /Ingatlan, értékesités, bérbeadás, kárpótlásból származó 
életjáradék, értékpapir értékesitése stb./ 
4. § /1/ A benyujtott kérelmeket I. fokon  a polgármester birálja el a Képviselő-testület által 
átruházott hatáskörben, havi rendszerességgel. A támogatást megállapitó határozat 1példányát a 
jegyző a Munkaügyi Központnak megküldi. 
 /2/ Az igénylőnek a megállapitott 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.kézhez kifizeti. 
  /3/ Átmeneti ellátásként a közbeeső időszakra átmeneti segélyt kell biztositani annak a 
támogatásra jogosultnak, akinek nyugdijmegállapitása folyamatban van, de a folyósitás még nem 
történt meg. Az átmeneti segély legfeljebb az első nyugdij kifizetéséig adható. 
5. § /1/ A megállapitott jövedelempótló támogatás összege azonos az SzTv. 36. § /1/ bek. a./., 

b./pontjaiban, illetve a /2/ bekezdésben meghatározott minimális értékkel, azaz a 
jövedelempótló támogatás  havi összegét úgy kell megállapitani, hogy az  

 a./ a jövedelemmel nem rendelkező munkanélküli jogosult esetén érje el, 
 b./ jövedelemmel rendelkező munkanélküli jogosult esetén az egyéb jövedelmekkel együtt érje 
el az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 80%-át. 
6. § A hajléktalan munkanélküliek jövedelempótló támogatásának megállapitása is az e 
rendeletben leirtak szerint történik,de folyósitására  az 1994.évi VI. törvénnyel módositott 1993. évi III. 
törvény 37. § /1-2/bekezdése az irányadó. 
7. § A jövedelempótló támogatás elutasitásánál az 1994. évi VI. törvénnyel módositott 1993.évi III. 
törvény 34. § /1/ bekezdés a./.,b., c./ pontok, a 2. bekezdés a.,b., és a 34./A. § 1. és 4. bekezdésben 
rendeltek szerint kell eljárni, azaz " Nem állapitható meg jövedelempótló támogatás annak a 
munkanélkülinek, aki  



 a./ rendszeres pénzellátásban részesül 
 b./ előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, javitó-nevelő munka, elzárás büntetését 
tölti, 
 c./ sor- vagy tartalékos katonai szolgálatot, polgári szolgálatot teljesit. 
Meg kell szüntetni a támogatás folyósitását a fenti kizáró okok bekövetkezésekor, továbbá ha a 
munkanélküli 
 a./ oktatási intézmény nappali tagozatán kezdi meg tanulmányait, 
 b./ kereső tevékenységet folytat, a tevékenység megkezdésétől számitott 30 napon belül. 
A fenti rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a munkanélküli 
 a./ az illetékes megyei /fővárosi/ Munkaügyi Központtal a Foglalkoztatási Törvényben 
szabályozott együttműködést nem vállalja, vagy neki felróható okból a Munkaügyi Központtal nem 
működik együtt, 
 b./ az önkormányzat által felkinált közhasznú munkát, vagy az             önkormányzat 
közreműködésével felajánlott egyéb munkahelyet nem fogadja el. 
Együttműködést nem vállaló munkanélküli az a személy is, aki a szakképzettségének illetve iskolai 
végzettségének megfelelő, vagy eggyel alacsonyabb szintü iskolai végzettséget igénylő munkahelyet, 
közhasznú munkát nem fogadja el, feltéve, hogy a felajánlott munkahely, közhasznú munka a 
Foglalkoztatási Törvényben foglaltaknak megfelel és a várható kereset eléri az öregségi nyugdij 
mindenkori legkisebb összegét. Az együttműködést nem vállaló munkanélküli a felajánlott munkahely, 
vagy közhasznú munka visszautasitásától, valamint a Munkaügyi Központtal való együttműködés neki 
felróható megszüntetésétől számitott 6 hónapig, jövedelempótló támogatásban nem részesülhet, 
kivéve ha elhelyezkedik és legalább 6 hónapig kereső tevékenységet folytat, függetlenül attól, hogy 
annak megszünése után munkanélküli járadék folyósitására jogosultságot szerzett-e. 
8. § /1/ A jövedelempótló támogatást az elsőfokon eljáró polgármester határozattal megszünteti:
   
  a./ha a jogosult munkaviszonyt létesitett, 
  b./ ha az SzTv. 34. § /2/ bekezdés szerinti esetek fennállnak, 
  c./ ha az önkormányzat tudomására utólag jut olyan körülmény, mely a támogatást 
kizárja. A támogatás c./ pontja miatti megszüntetésről a Képviselő- testület havonta irásban kell 
tájékoztatni. 
 /2/ Ha a megszüntetés a jogosult hibáján kivül eső ok miatt történik, akkor a támogatás 
megszünésének hónapját követően: 
  a./ ha a jogosultság tárgy hónap 16. után szünik meg, teljes összegű támogatást kell 
folyósitani, 
  b./ ha a jogosultság tárgy hó 16. előtt szünik meg, akkor  időarányos 
támogatást kell kifizetni. 
 /3/ Ha a megszüntetésre a jogosult önhibájából került sor, a  rosszhiszemüen jogtalanul felvett 
összeget, a jogosultság megszüntetésétől a határozatban megszabott módon  vissza kell tériteni. 
9. § A jövedelempótló támogatásban részesülőnek és családtagjainak az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság céljából az SzTv. 55. § /1-2/ bekezdése, és a 184/1994. /XII.29./ Korm. 
sz. rendelet 3. § /4/ bekezdése alapján az önkormányzati határozattal igazolványt kell kiadni, illetve 
félévenként érvényesiteni. Az igazolvány kiállitására és érvényesitésére a megyeileg illetékes /fővárosi/ 
egészségbiztositási pénztár jogosult. 
10. § A polgármester I.fokú határozata ellen a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül 
fellebbezést lehet előterjeszteni a Képviselő-testülethez. 
A Képviselő-testület II.fokú döntése ellen államigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. 
Törvénysértés esetén a határozat birósági felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számitott 30 napon 
belül lehet kezdeményezni .  

11. § 1./ Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,  
 2./ Ezzel egyidejüleg a 7/1994. /III.31./ , a 23/1993. /XI.25./ rendeletekkel módositott 
10/1993./IV.29./ sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
Á L T A L Á N O S   I N D O K O L Á S 

Az 1994. évi VI. törvénnyel módositott 1993. évi III. törvénynek megfelelően módositja a helyi 
rendeletet. A jogorvoslati fórumrendszert az Önkormányzati Törvénnyel összhangba hozza. 

Részletes  indokolás 
1-2. § Felsorolja a rendelet alkotásra felhatalmazott törvényeket és meghatározza, hogy a rendelet 
hatálya kikre terjed ki. 
3. § Megállapitja a támogatás megállapitásának feltételeit, a kérelem benyujtásának módját, a 
hozzácsatolandó mellékleteket. 



4-5-6-7. § Megállapitja az elbirálás és folyósitás rendszerét. 
8. § Az elutasitás módozatait a törvény szerint szabályozza. 
9 . § A támogatásban részesülő TB. igazolvánnyal történő ellátásának módját szabályozza. 
10. § Meghatározza a jogorvoslat rendjét. 
11. § Megállapitja rendelet hatályba lépésének idejét és megjelöli a hatályon kivül helyezett 
rendeleteket. 
 
B u d a p e s t ,  1995. május 18. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 


