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26/1995. (IX. 21.) sz. rendelet 
 a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és  

TB-igazolvánnyal történő ellátásáról szóló  
15/1995. (V. 18.) számú rendelet módosításáról 

Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1994. évi VI. törvénnyel módosított 1993. évi III. törvény 10. § (1) bek., 25. § (3)-(4) 
bek., 32. § (1) bek., 32/A §, 36/A-D § és 124. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint 
szabályozza a munkanélküliek jövedelempótló támogatásának kérelmezését, megállapítását, 
kifizetését, ellenőrzését, megszüntetését, a jövedelempótló támogatásban részesülők TB-
igazolvánnyal történő ellátását. 
1. §  A rendelet 7. §-a az alábbi 7/A §-sal egészül ki: 
 (1) Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat közösségi munkavégzés keretében napi 4 
órás (max. 8 órás), azonban legfeljebb havi 40 órás időtartamban foglalkoztathatja a legalább 6 
hónapja jövedelempótló támogatásban részesülő munkanélkülit. 
 (2) A munkanélkülit a jövedelempótló támogatás mellett az (1) bekezdésben meghatározott 
munkavégzésért díjazás illeti meg, melynek összege a kötelező legkisebb munkabér és a 
jövedelempótló támogatás különbségének időarányos része. 
 (3) A közösségi munkavégzés keretében végezhető munkák köre a következő: 
 - parkfenntartás, 
 - köztisztasági és kommunális feladatok. 
 (4) A közösségi munkavégzésre, továbbá az azzal  összefüggésben az Önkormányzat illetve a 
közösségi munkát végző  által egymásnak okozott kárért való felelősségre, a Munka Törvénykönyve 
szabályait kell alkalmazni. 
 (5) Az egészségre nem ártalmas munkakörülmények biztosítása és balesetmentes 
munkavégzés megszervezése az Önkormányzat kötelezettsége. A közösségi munkát végző 
munkanélkülit, a munka végzés megkezdése előtt az önkormányzat  munkavédelmi és 
balesetelhárítási oktatásban köteles részesíteni, melynek megtörténtéről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 (6) A közösségi munkavégzésben résztvevő munkanélküli a társadalom-biztosításról szóló 
többször módosított 1975. évi II. törvény és a végrehajtására kiadott 89/1990. (V. 01.) MT rendelet 
szabályainak alapulvételével baleseti ellátásra és baleseti egészségi szolgáltatásra jogosult. 
 (7) A közösségi munka elvégzését követően a munkanélküli személynek a munka elvégzését 
igazoltatnia kell a Polgármesteri Hivatallal, melynek megtörténtét követő 5 munkanapon belül kerül 
átutalásra részére az 1. § (2) bekezdésében meghatározott díjazás. 
 (8) A közösségi munkavégzés elrendelése, és a végrehajtás szabályozása a polgármester 
hatásköre. 
2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
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