HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 58/2002 (XII. 23.) SZ RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 3/2004 (II. 3.) SZ. RENDELET

7/1998. (II. 03.) sz. rendelet
a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról szóló többször módosított
15/1995. (V. 18.) sz. rendelet módosításáról

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. 3.§ (3) bek., a 33.§.-37.§-okban foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a 188/1997. (X.31.) sz. Korm. rendelet 1.§.-2.§.-ban foglaltakra a Munkanélküliek jövedelempótló
támogatásáról szóló a 26/1995. (IX.21.) számú, valamint a 15/1996.(V.30.) számú rendelettel és a 9/1997.
(III.25.) számú rendelettel módosított 15/1995. (V.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 4.§. (2) a., bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A kérelem benyújtásának hónapjában megállapított szociális ellátás
a.) teljes összege illeti meg a jogosultat, ha a kérelmet a tárgyhónap 16-át megelőzően nyújtották be,
b.) összegének 50%-a illeti meg, ha a kérelmet a tárgyhónap 15-ét követően nyújtották be.
2. § A rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:
A jegyző a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig gondoskodik a munkanélküli jövedelempótló támogatásban
részesülő személy után fizetendő egészségügyi hozzájárulásnak a területileg illetékes egészségbiztosítási
pénztárhoz történő befizetéséről
3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
B u d a p e s t , 1998. január 29.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az egyes pénzbeni szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II.17.) sz.
rendeletet módosítja a 188/1997. (X.31.) sz. Kormányrendelet, mely érinti a munkanélküliek jövedelempótló
támogatásáról szóló 26/1995. (IX.21.) számú, valamint a 15/1996. (V.30.) számú rendelettel és a 9/1997.
(III.25.) számú rendelettel 15/1995. (V.18.) számú önkormányzati rendelet bizonyos részeit, s ennek megfelelően
történt a rendelet módosítása.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. § A szociális ellátás összegét a kérelem benyújtásának időpontjához mérten szabályozza.
2. § Megállapítja az egészségügyi hozzájárulás befizetésének időpontját.
3. § Rendelkezik a módosított rendelet hatályba lépésének idejéről.
B u d a p e s t , 1998. január 29.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

1. sz. melléklet
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Humánpolitikai Iroda
Szociálpolitikai Csoport
1184 Budapest, Üllői út 400.

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

Kérelmező neve:

………………………………………………………………...

Családi állapota:

………………………………………………………………...

Születési helye, ideje (év, hó, nap):….……………………………………………...
Anyja leánykori neve: ……………………………………………………………..
Állandó bejelentett lakása: …………………………………………………………
Tartózkodási helye (postacíme): ……………………………………………………
Telefon:

………..………………………………………………………………..

Munkanélküli járadékban részesült: …………………tól ……………………...-ig
Utolsó munkaviszonyának ideje: ……………………………………………………
Szakképzettsége:

..………………………………………………………………...
A közös háztartásban élők felsorolása

Név

Rokoni kapcsolat

Születési hely, idő

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Hány kiskorú vagy munkaképtelen eltartásáról gondoskodik?

……………..fő

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a jövedelemnyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát „A Szociális Igazgatásról és a
Szociális ellátásokról” szóló 1994. évi VI. törvénnyel módosított 1993. évi III. tv. 10. § (2) bekezdése
alapján az önkormányzat a fővárosi, ill. a megyei APEH útján ellenőrizheti.

B u d a p e s t , ………………………
…………………………………
kérelmező aláírása

3. sz. melléklet
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Humánpolitikai Iroda
Szociálpolitikai Csoport
1184 Budapest, Üllői út 400.

NYILATKOZAT
a munkanélküliek jövedelempótló támogatásához

Alulírott ezen nyilatkozatban az alábbi tájékoztató tartalmának ismeretében kijelentem,
hogy a módosított 1993. évi III. tv. 34/A. § (1) bekezdés szerinti együttműködési
kötelezettséget vállalom:
A)

Az illetékes Munkaügyi Központtal akként, hogy:
-

B)

a határozat kézhezvételét követően 8 napon belül felkeresem,
az elődírt időpontokban megjelenési kötelezettségemnek eleget teszek,
a Munkaügyi Központ által felkínált – szakképzettségemnél, illetve iskolai
végzettségemnél eggyel alacsonyabb szintű iskolai végzettséget igénylő a
Foglalkoztatási törvényben meghatározott – munkát elfogadom.

Az Önkormányzattal akként, hogy:
-

szociális (anyagi) helyzetemben fellépő bármilyen változást, valamint a
lakhelyváltozást 8 napon belül bejelentem,
az Önkormányzat közreműködésével felajánlott közhasznú munkát elvállalom.

A többször módosított 1993. évi III. törvény 34/A § szerint:
(1)

Együttműködést nem vállalónak minősül az a munkanélküli, aki
-

-

az illetékes Munkaügyi Központtal nem működik együtt,
az Önkormányzat által felkínált megfelelő közhasznú munkát vagy az
Önkormányzat közreműködésével felajánlott egyéb megfelelő munkahelyet nem
fogadja el, vagy e foglalkozást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette
meg,
a támogatás feltételeinek évenkénti felülvizsgálatakor az ellátást megállapító
Önkormányzattal neki felróható módon nem működik együtt.

(2)

Az (1) bekezdés alkalmazásában a munkahely akkor megfelelő, ha
- a felajánlott munkahely közhasznú munka
- a munkanélküli szakképzettségének, illetve iskolai végzettségének, vagy annál
eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek megfelel,
- a várható kereset eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

Tudomásul veszem, hogy a Szociális törvény szerint
-

a jövedelempótló támogatás folyósításának időtartama 24 hónap,
az évenkénti felülvizsgálat alkalmával az Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalával történő együtt nem működés a támogatás megszüntetését vonja maga
után.

M eg kell szüntetni vagy szüneteltetni kell a támogatás folyósítását:
-

-

ha az együttműködési kötelezettséget nem vállalja a Munkaügyi Központtal és az
Önkormányzattal vagy neki felróható okból nem működik együtt ezen
szervezetekkel,
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul,
kereső tevékenységet folytat, vagy rendszeres pénzellátásban részesül,
katonai szolgálatot teljesít,
előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a törvényben előírt
értékhatárt.

B u d ap est ,

……………………………
nyilatkozó (kérelmező) aláírása
Állandó lakcíme: ……………………………..

Kapják: 1.) nyilatkozó
2.) irattár
(az eredeti példányt átvettem: Budapest, …………………………….
…………………………………………………. aláírás)

