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54/2004. (XI. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet   

a közhasznú munkáról szóló – 3/1996. (II. 29.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított – 

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

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § és a Szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  37/A. § felhatalmazása 
alapján az alábbiak szerint módosítja a 3/1996. (II. 29.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított, a közhasznú munkáról 
szóló 24/1995. (VIII. 31.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendeletet. 

1. § Az alaprendelet 1.§-a helyébe a következő mondat lép:  
 A rendelet hatálya kiterjed azon munkanélküli személyekre, akik a XVIII. kerületben 

lakóhellyel rendelkeznek és a XVIII. kerületi Önkormányzat munkanélküliek jövedelempótló 
támogatásában részesíti őket, valamint azon munkanélküli személyekre, akiket a munkaügyi 
központ kiközvetít. 

2. § Az alaprendelet 4. §-ának (1) bekezdése következőképpen módosul: 
Ha az 1. §-ban meghatározott személy a felajánlott munka elvégzését vállalja, arról írásban 

elfogadó nyilatkozatot tesz. Nyilatkozattételét követően az Önkormányzat által felkért 
szervezet vele a közhasznú munkára vonatkozóan munkaszerződést köt. A munkavégzésre 
vonatkozóan Munka törvénykönyvének V. fejezetének a munkavégzésre vonatkozó szabályai 
nyernek alkalmazást. 

3. § Az alaprendelet 4. §-ának (2) bekezdése a következőképpen módosul:  
A munkaszerződés alapján a munkanélküli személy köteles az Önkormányzat által felkért 

szervezet által kijelölt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni és a 
munkaszerződésben foglaltak szerint a munkát elvégezni. 

4. § Az alaprendelet 4. §-ának (3)-(7) bekezdései hatályon kívül helyeztetnek. 
5. § (1) Jelen rendeletmódosítás 2004. december 1-jén lép hatályba. 
   (2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 

Budapest, 2004. november 25. 

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

A szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 2003. II. 15-től hatályos 37/A. § (6) 
bekezdése lehetővé teszi, hogy az önkormányzat a munkanélküliekkel kapcsolatos 
foglalkoztatási kötelezettségének más szervezet megbízásával tegyen eleget. Budapest XVIII. 
Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata – tekintettel arra, hogy foglalkoztatási 
kötelezettségét már 1995. óta más szervezet bevonásával látta el – ezt a gyakorlatot a jövőben 
is fenn kívánja tartani. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz: A paragrafus rögzíti a rendelet személyi hatályát. A rendelet hatálya alá 
tartoznak a XVIII. kerületben lakóhellyel rendelkező munkanélküliek, akiket az 
önkormányzat munkanélküliek jövedelempótló támogatásban részesít, valamint a Munkaügyi 
Központ által kiközvetített személyek. 

A 2-3. §-okhoz: Az önkormányzatnak a Közmunka Egyesülettel kötött együttműködési 
megállapodása más célszerű megjelölni, hogy más szervezet bevonásával tesz eleget 
foglalkoztatási kötelezettségének.  

A 4. §-hoz: Az alaprendelet 4. §-a (3)-(7) bekezdéseinek hatályon kívül helyezését a 
jogszabályváltozások nyomán létrejött magasabb rendű jogszabályi háttér indokolja. A fenti 
bekezdésekben foglalt szabályokat a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény részletesen szabályozza.   
Budapest, 2004. november 25. 

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

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. november 30. 
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