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24/1995. (VIII. 31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

A közhasznú  munkáról  

A közhasznú munkavégzés elősegítésére, a lakosságot és a települést érintő közfeladatok 
ellátása érdekében a Képviselő-testület az 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 
többször módosított 1991. évi IV. törvény 16/A §-ában foglaltak végrehajtására a közhasznú 
munkavégzés helyi szabályait az alábbiak szerint állapítja meg. 

A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya elsősorban azon munkanélküli személyekre terjed ki, akik a XVIII. 
kerületben állandó bejelentett lakással rendelkeznek és a XVIII. kerületi Önkormányzat 
munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesíti őket, továbbá a munkaügyi központ 
által kiközvetített munkanélküli személyekre. 

Eljárási rendelkezések 

2. § (1) A XVIII. kerületben végezhető közhasznú munkákat évenként a Polgármester 
előterjesztése alapján Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
állapítja meg, melyeknek jegyzékét a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni. 
A XVIII. kerületi Önkormányzat által kijelölhető közhasznú feladatok:  

amelyeknek ellátásáról jogszabály alapján a helyi Önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
(2) A közzétett testületi határozat alapján a közhasznú feladatok elvégzésére a 1. §-ban 

meghatározott munkanélküli személyek jelentkezhetnek. Ha a közzétételtől számított 15 
napon belül nem történik jelentkezés, a közhasznú munkavégzés lehetőségéről a Budapest 
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal értesíti a munkanélküliek jövedelempótló 
támogatásában részesített azon személyeket, akik szakképzettségének a feladat megfelel. 

(3) A Polgármesteri Hivatal megadja a munkavégzéshez szükséges felvilágosítást és 
tájékoztatást, ismerteti a munkavégzés  helyét, időtartamát és az elvégzendő feladatot azzal, 
aki annak elvégzésére jelentkezett, ennek hiányában azzal, akit a Polgármesteri Hivatal 
értesített. 

A közhasznú munka megfelelősége 

3. § (1) A felajánlott közhasznú munka akkor tekinthető megfelelőnek, ha:  
- a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülő személy 

szakképzettségének illetve iskolai végzettségének megfelel,  
-  eggyel alacsonyabb szintű iskolai végzettséget igényel, 
- egészségi állapota szerint a munkanélküli a munka elvégzésére alkalmas, 
- a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő 

oda és visszautazás ideje a 3 órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő nő és 10 éven 
aluli gyermeket egyedül nevelő férfi esetében a 2 órát nem haladja meg. 

 (2) A felajánlott közhasznú munka akkor is megfelelőnek tekintendő, ha az a 
munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülő személy képzettségi szintjének 
nem felel meg, de az általa utoljára legalább 6 hónapig betöltött munkakör képzettségi 
szintjének megfelel. 
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 (3) A munkanélküli járadékban részesülő munkanélküli részére a fenti együttes 

feltételeknek megfelelő alkalomszerű vagy rövid időtartamú közhasznú munkalehetőség 
felajánlható. 

 (4) Amennyiben a Polgármesteri Hivatal által értesített munkanélküliek 
jövedelempótló támogatásában részesülő személy egészségi állapota alapján a munka 
elvégzésére nem alkalmas, ezt a tényt be kell jelentenie a Polgármesteri Hivatalban és a 
házi orvosától kapott igazolással kell azt igazolnia. 

A közhasznú munka végzésére vonatkozó szabályok 

4. § (1) Ha az 1. §-ban meghatározott személy a felajánlott munka elvégzését vállalja, arról 
írásban elfogadó nyilatkozatot tesz. Nyilatkozattételét követően az Önkormányzat vele a 
közhasznú munkára vonatkozóan munkaszerződést köt. A munkavégzésre vonatkozóan 
Munka törvénykönyvének V. fejezetének a munkavégzésre vonatkozó szabályai nyernek 
alkalmazást. 

(2) A munkaszerződés alapján a munkanélküli személy kötelezett a Polgármesteri Hivatal 
által kijelölt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni és a 
munkaszerződésben foglaltak szerint a munkát elvégezni. 

(3) A munkavégzés megkezdése előtt a közhasznú feladatot ellátó személyt a szükséges 
tájékoztatással, és a munka végzéséhez szükséges felszereléssel el kell látni, melyeket 
átvételi elismervény ellenében részére át kell adni, azokért teljes anyagi felelősséggel 
tartozik. 

(4) A közhasznú feladatot ellátó személy a feladatot a Polgármesteri Hivatal által 
meghatározott utasításnak megfelelően köteles elvégezni, nem köteles azonban az utasítás 
szerint eljárni, ha annak végrehajtása jogszabályba ütközik. Ha az utasítás végrehajtása kárt 
idézhet elő, a közhasznú feladatot ellátó személy köteles erre az utasítást adó figyelmét 
felhívni. Ez esetben azonban annak végrehajtását nem tagadhatja meg. 

(5) A közhasznú feladatot ellátó személy köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása a saját vagy más személy életét, testi épségét, vagy egészségét 
közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 

(6) A közhasznú feladatot ellátó személyt a feladat ellátását megelőzően munkavédelmi 
és balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelynek megtörténtét jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni. 

(7) Ha munkavégzés közben a közhasznú feladatot ellátó személy balesetet szenved el, az 
üzemi balesetnek minősül és azt a Polgármesteri Hivatalban haladéktalanul be kell 
jelenteni, és az üzemi balesetek bejelentésére és kivizsgálására vonatkozó szabályok szerint 
kell eljárni. 

A közhasznú munka visszautasítása 

5. § (1) Az a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülő személy, aki a 
felajánlott közhasznú munkát kellő indok hiányában nem fogadja el, a visszautasítástól 
számított 6 hónapig munkanélküliek jövedelempótló támogatásában nem részesíthető. 

(2) A közhasznú munka visszautasításáról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a 
munkanélküli személlyel alá kell íratni. A jegyzőkönyv alapján a jegyző a munkanélküliek 
jövedelempótló támogatásának 6 havi időtartamra történő megszüntetéséről határozatot hoz, 
melyet a munkaügyi központnak megküld. 
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A közhasznú munka  elévégzésének meghiúsulása 

6. § (1) Ha a közhasznú feladatot ellátó személy a munkaszerződésben meghatározott 
munkát nem tudja elvégezni, mert a szerződés megkötését követően egészségi állapota 
megváltozik, vagy egyéb elháríthatatlan ok akadályozza abban, az okot vagy körülmény 
kötelezett a Polgármesteri Hivatalnak bejelenteni. 

(2) Ha az okot a Polgármesteri Hivatal indokoltnak találja, a munkavállaló által történő 
felmondást elfogadja. Ebben az esetben a munkanélküli személy díjazásra nem tarthat 
igényt. 

(3) Amennyiben a közhasznú feladatot ellátó személy a munka végzését megkezdte és az 
(1) bekezdésben meghatározott körülmény munkavégzés közben következik be, az 
elvégzett munkával arányos összegű munkabér megfizetésére tarthat igényt. 

Ha a közhasznú feladatot ellátó személy a munka végzését megkezdi, de 6. § (1) 
bekezdésében meghatározott indokolt ok hiányában nem fejezi be az a közhasznú munka 
visszautasításaként minősül, és az 5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, a 
munkavégzés befejezésének elmaradásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, azt az érintett 
személlyel alá kell íratni. A jegyzőkönyv alapján a jegyző a munkanélküliek 
jövedelempótló támogatásának 6 havi időtartamra történő megszüntetéséről határoz, és 
értesíti a munkaügyi központot.    

A közhasznú munka időtartama 

7. § (1) A közhasznú munkavégzés folyamatos időtartama legfeljebb 1 év lehet, mely 
időtartam munkaviszonyban töltött időnek minősül. 

A közhasznú munkavégzés díjazása 

8. § A közhasznú munkavégzéssel foglalkoztatott munkanélküli személyt munkabér illeti 
meg, melynek mértéke legalább a kötelező minimális munkabér. 

A rendelet hatályba lépése 

9. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
B u d a p e s t ,  1995. augusztus 31. 

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

 


