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15/1996.(V.30.) sz. rendelet 
a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő 

ellátásáról szóló 26/1995.(IX.21.) sz. rendelet módosításáról 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. 10. §. (1) bek., 25. §. 
(3-4) bek., 32/A §. és 124. §-ban foglaltak, valamint az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos 
törvények módosításáról szóló 1996. évi XXII. törvény 12. §-16. §-ban foglaltak figyelembevételével az 
alábbiak szerint módosítja a 26/1995.(IX.21.) sz. rendeletét. 
1. §  A rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul: 
A jövedelempótló támogatás elutasításánál a többször módosított 1993. évi III. tv. 34. §. (1) bek. a), b), 
c) pontok, a (2) bek. a), b) és a 34/A §. (1-4) bekezdésben rendeltek szerint kell eljárni, azaz „nem 
állapítható meg jövedelempótló támogatás annak a munkanélkülinek, aki 
 a) rendszeresen pénzellátásban részesül, 
 b) előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, 
 c) fegyveres vagy fegyver nélküli katonai, illetve polgári szolgálatot teljesít, 
 d) az illetékes megyei, (fővárosi) munkaügyi központtal a Foglalkoztatási törvény 25. §-ának 
(3) bekezdésében szabályozott, az önkormányzattal pedig a törvényben szabályozott együttműködést 
nem vállalja.” 
„Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását” kezdetű bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását:  
 a) ha határozatlan idejű rendszeres pénzellátásban részesül, 
 b) ha a jövedelempótló támogatás folyósításának időtartama (24 hónap) lejárt,  
 c) ha a foglalkoztatási törvény 58. §. (5) bek. a) pontjában meghatározott kereső tevékenység 
időtartamával a munkanélküli járadék megállapításához szerez jogot a munkanélküli, 
 d) ha a jövedelempótló támogatás szünetel és a szünetelés időtartama meghaladja a 24 
hónapot, 
 e) ha az illetékes megyei, (fővárosi) munkaügyi központtal a foglalkoztatási törvényben 
szabályozott együttműködést nem vállalja, vagy neki felróható okból a munkaügyi központtal nem 
működik együtt. 
 f)  ha az önkormányzat által felkínált közhasznú munkát vagy az önkormányzat 
közreműködésével felajánlott egyéb munkahelyet nem fogadja el, 
 g) ha a munkanélküli a támogatás feltételeinek évenkénti felülvizsgálatakor az 
önkormányzattal nem működik együtt. 
2. §  A rendelet az alábbi 7/b §-sal egészül ki: 
Szünetel a munkanélküli jövedelempótló támogatás folyósítása, ha 
 a) Határozott idejű rendszeres pénzellátásban részesül, 
 b) Katonai szolgálatot teljesít, illetve előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés 
büntetését tölti, 
 c) Oktatási intézmény nappali tagozatán kezdi meg tanulmányait, ill. olyan    képzésben vesz 
részt, melye figyelemmel munkanélküli járadékban nem részesülhetne, 
 d) Kereső tevékenységet folytat, ide nem értve azt a nem rendszeres munka    végzéssel járó 
kereső tevékenységet, melynek havi ellenértéke nem éri el a mindenkori sajátjogú nyugdíjminimum 
értékének 50 %-át. 
 e) Családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori sajátjogú nyugdíjminimum 80 %-át 
meghaladja, illetve felülvizsgálat esetén a jogosult családjában az egy főre jutó jövedelem a 
jogosultság feltételéül meghatározott értékhatárt legfeljebb 10 %-kal haladja meg. 
3. § 1. Ha a rendelet 7/a §-ba foglalt feltételek fennállnak, a munkanélküli jövedelempótló 
támogatás megszüntetéséről a polgármester határozattal dönt. 
 2.   A rendelet 8. §. (3) bek. az alábbiakkal egészül ki: „A jóhiszeműen jogosulatlanul felvett 
összeget méltányosságból a Képviselő-testület elengedheti, illetve csökkentheti.”  
4. §  A rendelet egyéb rendelkezései változatlanul hatályosak. 
5. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
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Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
I N D O K O L Á S 



Az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 1996. évi XX. tv. a 
munkanélküliek jövedelempótló támogatásának feltételrendszerét is módosítja az elutasítás, a 
megszüntetés és a támogatás szüneteltetés tárgyában a többször módosított 1993. évi III. törvényhez, 
mint alaprendelethez képest, melynek alapján szükségessé vált az önkormányzati rendelet 
módosítása is fentiek szerint. 
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