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9/1997. (III. 25.) számú rendelet 
 a 15/1996. (V. 30.) sz. és a 26/1995. (IX. 21.) sz. rendelettel módosított, a 

munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő 
ellátásáról szóló 15/1995. (V. 18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. 32. § (1) bek., 32/A §, 33-37. §-ban, valamint az 
1996. évi CXXVIII. tv. 4-6. §-ban, 27. § (5) bekezdésében, illetve a 223/1996. (XII. 26.) Korm. rend. 3. 
§ (3) bek-ben foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítja a munkanélküliek jövedelempótló 
támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásáról szóló többször módosított 15/1996. (V. 30.) sz. 
rendeletét: 
1. § A rendelet 3. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
A kérelmező köteles a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Munkaügyi Központtal, illetve az 
Önkormányzattal történő együttműködés vállalásáról nyilatkozatot adni a 3. sz. melléklet szerinti űrlap 
felhasználásával. 
2. § A rendelet 4. § (2) bekezdés kiegészül 2/A bekezdéssel az alábbiak szerint: 
2/A A tárgyhónap 15. napjáig benyújtott kérelemre a hónap 15. napjától kezdődően, az azt 
követően benyújtott kérelmek esetén a következő hó 01. napjától kerül megállapításra a munkanélküli 
jövedelempótló támogatás. 
3. § A rendelet 7/a §-a törölve, ezért a 7/b § 7/a §-ra módosul. 
4. § A rendelet 7/a szakaszra módosult 7/b § c) pontja az alábbiak szerint módosul: 
Oktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytat, illetve keresetpótló juttatásban 
részesül. 
5. § A rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul: 
A munkanélküli jövedelempótló támogatásban részesülő után az önkormányzat egészségügyi 
hozzájárulást fizet, mely összeget a támogatási összeg folyósításával egyidejűleg köteles a Fővárosi 
és Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz átutalni. 
6. § A rendelet 11. §-a az alábbiak szerint módosul: 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Az 1994. évi VI. törvénnyel, majd az 1996. évi CXXVIII. törvénnyel módosított 1993. évi III. törvénynek 
megfelelően módosulnak a helyi önkormányzati rendeletek. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
1-2. §  A hivatali ügyintézés eddigi negatív eljárási tapasztalatai szükségessé tették rendeletben 
rögzíteni az eljárás pontosítását, s az együttműködés szabályozását. 
3. §    Az 1996. évi XXII. törvény 36. § (3) bek. c) pontja 1996. április 15-től a közösségi munkára 
vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezte, ezért a rendelet 7/a §-ában foglaltak érvényüket 
vesztették. 
4. §  Az 1996. évi CXXVIII. tv. 5. §-ában foglaltakat rögzíti a munkanélküliek jövedelempótló 
támogatás folyósításának egyik szüneteltetési okaként. 
5. §  A 223/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet 1. §-a rendelkezik a munkanélküli jövedelmpótló 
támogatásban részesülő után fizetendő egészségügyi hozzájárulásról. 
6. §   Megállapítja e rendelet hatályba lépésének idejét. 
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