Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2009.(IV.30.) rendelete
Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról
Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Magyar Köztársaság
Alkotmánya az 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a „Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról” szóló többször módosított 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 36.§-ában, foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által
szervezett foglalkoztatásról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§ A rendelet célja a munkaerő piaci folyamatok befolyásolása, a hátrányos
helyzetű rétegek foglalkoztatása, illetve a munkára való ösztönzés elősegítése új
feladatok megszervezésével.
Rendelet hatálya
2.§ 1.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed - az Szt. 3.§ (2)-(3) bekezdésben foglalt
eltérésekkel - Földeák község Önkormányzatának közigazgatási területén állandó
bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre
c) hontalanokra
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.)
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben
az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a
szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar
Köztársaság területén – Földeák község közigazgatási területén -gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
Eljárási rendelkezések

3.§ (1) Az önkormányzat aktív korúak ellátására jogosult, rendelkezésre állási
támogatásban részesülő aktív korú nem foglalkoztatott személyek számára
foglalkoztatást szervez.
(2) Az önkormányzat által szervezett munka lehet:
a) közhasznú munka
b) közcélú munka, vagy
c) a települést érintő közfeladata ellátása céljából szervezett egyéb
munka.
(3) Az önkormányzat az Szt. 36.§-ában meghatározott személyeket közcélú munka
keretében foglalkoztatja.
(4) Földeák község Képviselő-testülete és az állami foglalkoztatási szerv által kötött
mindenkori megállapodásban foglaltakra figyelemmel a közhasznú foglalkoztatásba
elsődlegesen az aktív korúak ellátásában részesülőket kell bevonni.
(5) Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkavégzésére a Munka
Törvénykönyvében foglaltak az irányadók.
Hatáskör átruházása
4.§ (1) Földeák község Képviselő-testülete a foglalkoztatással kapcsolatos hatáskört
a polgármesterre ruházza át.
(2) Földeák község Képviselő-testülete a közhasznú foglalkoztatásra vonatkozó
megállapodás megkötésére a polgármestert hatalmazza fel.
Záró rendelkezések
5.§ (1) E rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekre is alkalmazni kell.

