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 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testülete 58/2002. (XII.23.) sz. rendelete

A munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő
ellátásáról szóló 7/1998.(II.03.) sz. rendelettel módosított 15/1995.(V.18.) sz. rendelet

módosításáról
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az
1994. évi VI. törvénnyel módosított Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi  III.  törvény  /továbbiakban  Sztv./  10.§  (1)  bekezdés,  25.§  (3)-(4)  bekezdés,  32.§  (1)
bekezdés és 32A.§, valamint a 124.§-ban kapott felhatalmazás alapján és a 138.§-ban rendelt
kötelezettségeknek  eleget  téve  az  alábbiak  szerint  módosítja  a  munkanélküliek
jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásáról szóló 7/1998. (II.03.)
sz. rendeletet.

1. §
(1) A  munkanélküliek  jövedelempótló  támogatásáról  és  TB  igazolvánnyal  történő

ellátásáról szóló 7/1998. (II.03.) sz. rendelettel módosított 15/1995. (V.18.) sz. rendelet
hatályát veszti.

(2) A munkanélküli személyek támogatására az alábbi rendelkezés vonatkozik:
“A jövedelempótló támogatás folyósítására csak az a munkanélküli jogosult, akinek
a)  jogosultsága  2000.V.1-je  előtt  keletkezett  és  a  megállapításra  irányuló  kérelmét
2000. IV. 30-ig benyújtotta
b)  2000  V.  1-jét  megelőzően  jövedelempótló  támogatásra  való  jogosultságát
megállapították
c)  a jövedelempótló támogatás folyósítása 2000.V. 1-jén vagy ezt követően szünetel, a
szünetelésre okot adó körülmény megszűntetését követően.”

(3) “A támogatást a 2000. IV. 30-án hatályban lévő szabályok alapján kell folyósítani.”

2. §
A rendelet a kihirdetéssel lép hatályba.

B u d a p e s t ,  2002. december 19.

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv.  98.§  (2)  bekezdés  a.)  pontjában  foglaltaknak  megfelelően  átfogóan  megvizsgálta  a
munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásáról szóló
7/1998. (II.03) sz. rendelettel módosított 15/1995. (V.18.) sz. önkormányzati rendeletünket és
Polgármesteri  Hivatalunkba  2002.  november  5-én  érkezett  törvényességi  észrevételében
javaslatot  tett  néhány  pontosításra,  illetőleg  módosításra.  A  rendelet  hatályon  kívül
helyezésére azért van szükség, mert hatályon kívül helyezett törvényhelyekre utal.

Részletes indokolás
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1. § (1) bekezdéshez
Már hatályon kívül helyezett törvényhelyekre utal a rendelet, ezért szükséges hatályon kívül
helyezése.
1. § (2) bekezdéshez
Mivel  a jövedelempótló  támogatásra vonatkozó szabályozásokat  a Sztv.  1999. évi  CXXII.
törvénnyel  történő  módosítása  2000.  május  1-jétől  hatályon  kívül  helyezte,  azonban  a
folyósítások még tartanak, ezért szükséges ennek a feltételeit meghatározni.
1. § (3) bekezdéshez
A folyósítás a 2000. április 30-ig hatályos szabályok szerint történik, mert a már folyamatban
lévő ügyekre továbbra is e szabályok az irányadóak.
2. §-hoz
A rendelet hatályba lépésének napját szabályozza.

B u d a p e s t ,  2002. december 19.

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

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. december 23.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
             jegyző
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