Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012.(VII.27.) önkormányzati rendelete
a szociális földprogram megvalósításáról
(egységes szerkezetbe foglalva a 11/2014. (XII.29.) önk. rendelettel)
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 47. §. (4) bekezdésében, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó
földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő
ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja és hatálya
1.§ E rendelet célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén a szociális
földprogramot hosszú távon megvalósítsa. Ennek érdekében a családi szükségletek kielégítését
szolgáló „gazdálkodást segítő támogatás nyújtását” lehetővé tegye, annak lehetőségét
szabályozza. Ezzel is segítséget nyújtson a szociálisan rászoruló támogatottak részére.
2.§ A rendelet hatálya a Decs nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
személyekre terjed ki.
Gazdálkodást segítő támogatás formái, mértéke
3.§ (1) A családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatásnak
minősül:
a) a földhasználat biztosítása,
b) a mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások (vetőmag) biztosítása,
c) a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszközök biztosítása,
d) a termés ingyenes biztosítása.
(2) A szociális földprogramban megtermelt érték az önkormányzat tulajdona, melyből a termés
5-10%-a használható fel a résztvevők támogatására.
Jogosultsági feltételek, szerződéskötés
4.§ (1) A képviselő-testület a pályázati támogatást saját forrásaival és egyéb szervektől
kapott támogatással kiegészítve szociális földprogramot valósít meg.
(2)1 A programban a szociálisan rászoruló személyeket és családokat a Humán Bizottság
állapítja meg. A Bizottság jogosult döntést hozni az ellátás megállapításáról és megszüntetéséről.
(3) Szociálisan rászorulóknak kell tekinteni különösen azokat a személyeket és családokat,
akik:
 álláskeresők, vagy regisztrált munkanélküliek,
 ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át.
 aktív korúak ellátásában részesülnek,
 jövedelemmel nem rendelkeznek.
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5. § (1) A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy vehet részt.
(2) A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem
ruházható.
(3) A szociális földprogramban való részvételi szándékot a jelen rendelet 2. számú melléklete
szerinti kérelem alapján a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél kell benyújtani.
6.§ A szociális földprogramban a szociális rászorultság alapján való részvételi jogosultságot
megállapító jogerős határozat szerint a támogatott és az önkormányzat jelen rendelet 3. számú
melléklete szerinti tartalommal támogatási szerződést köt.
A támogatott jogai és kötelezettségei
7.§ (1) Jogok:
a) a támogatottat megilleti személyes és szociális adatainak védelme, mely alapján az
önkormányzat kiválasztotta a programban való részvételre,
b) az önkormányzat nem korlátozhatja az ellátottat a program megvalósítás során bevitt saját
tulajdonú eszközök használatában, kivéve, ha az munkavédelmi szempontból nem megfelelő
vagy a tulajdonos nem rendeltetésszerűen használja,
c) biztosítani kell, hogy a támogatott a munkavégzéshez szükséges megbecsülést megkapja, a
támogatottnak joga van ahhoz, hogy tiszteletben tartsák emberi méltóságát és személyiségi
jogait, munkáját elismerjék, valamint megfelelő munkakörülményeket biztosítsanak számára.
(2) Kötelezettségek:
a) a koordinátorral előre egyeztetett munkaidő betartása,
b) a munkaidő megkezdésére köteles pontosan és munkavégzésre alkalmas állapotban –
alkoholos befolyásoltságtól mentesen – megjelenni, a munkavégzés alatt tilos az
alkoholfogyasztás,
c) csak a koordinátor által kiadott vagy jóváhagyott anyagokat, munkaeszközöket használhatja,
d) a programhoz biztosított munkaeszközöket a jó gazda gondosságával használja és karbantartja,
e) részt vesz a szakmai megbeszéléseken és továbbképzéseken,
f) probléma esetén a koordinátor segítségét kéri a munkavégzéshez,
g) köteles részt venni munka-és balesetvédelmi oktatásban.
(3)
A hasznosítással járó kockázat kizárólag a támogatottat terheli, bármilyen okból
történő sikertelen termelés esetén az önkormányzat egyéb juttatást a támogatott részére nem
köteles biztosítani.
A támogatott kötelességszegésének következményei
8. § (1) A tapasztalt szabálytalanságokról a polgármester – távollétében a polgármesteri
hivatal szociális ügyintézője – jegyzőkönyvet vesz fel, melyet két tanúval aláírat. Az önkormányzat
felszólítja a támogatottat a kötelezettség teljesítésére.
(2)2 Amennyiben a támogatott a felszólításnak nem tesz eleget a Humán Bizottság jogosult
a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondani. A kötelességszegő támogatottat a
programban való részvételből egy év időtartamra ki kell zárni.
(3) Ha a támogatott a föld művelését oly mértékben elhanyagolta, hogy a földön a termelés
tovább nem folytatható, köteles megtéríteni a felhasznált anyagok ellenértékét.
(4) Szándékos károkozás esetén a károkozó támogatottat anyagi felelősségvállalás terheli,
és az okozott kár megtérítésére kötelezett.
Működési szabályok
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§ A támogatott személyek, családok köréről, jogairól, kötelezettségeiről, a
támogatási eljárás rendjéről részletes szervezeti és működési szabályzat rendelkezik, melyet jelen
rendelet 1. számú melléklete tartalmaz.

9.

Záró rendelkezések
10.§ Jelen rendelet 2012. augusztus 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

Decs, 2012. július 25.

Biczó Ernő sk.
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
jegyző

Kihirdetve: 2012. július 27.
Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva.
2014. december 31-én
Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

1. számú melléklet3
Decsi Szociális Földprogram
Szervezeti és Működési Szabályzata
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete saját hatáskörben eljárva a Szociális
Földprogram szervezeti és működési szabályzatát az alábbiakban állapítja meg:
A program célja, hogy

csökkentse a munkanélküli családok megélhetési gondjait, enyhítse a szociális
feszültséget, a szociálisan hátrányos helyzetű, de munkaképes réteg anyagi gondjait.

közreműködjön a foglalkoztatás megoldásában, segítse a lakosság
önszerveződő közösségeit,

munkavégzésre nevelés, a munkakedv növelésével jövedelemszerzési
lehetőség, életvitel, szemléletmód formálása.
A program résztvevői:
 Decs Nagyközség Önkormányzata, mint működtető,
 Decs Nagyközség területén állandó lakóhellyel rendelkező támogatottak köre.
Ellátottak, támogatottak köre:
A decsi szociális földprogramban az alábbi feltételeknek megfelelő háztartások (személyek)
vehetnek részt:

Tartósan munkanélküli

Nagycsaládos

Szociális rászorult (akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át)

Roma

Fiatal házas (35 év alatti házaspárok)
háztartások.
Szervezet:
Szociális Földprogram működtetője:
Decs Nagyközség Önkormányzata (Decs, Fő u. 23.)
Az operatív irányítást a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester, mint
programgazda végzi; ennek keretében
 szervezi a programon belüli tevékenységet,
 gondoskodik a program szabályszerű, célszerű, jogszabályszerű és célnak megfelelő
lebonyolításáról,
 gondoskodik a szabályszerű pénzügyi elszámolásról,
 tájékoztatja a Képviselő-testületet,
 operatív feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében szükség esetén termelésirányítót
alkalmaz,
 amennyiben szükséges, szakmai felügyelet biztosításáról gondoskodik
 figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket.
A program működtetésének
Polgármesteri Hivatala látja el.

adminisztratív

teendőit

Decs

Nagyközség

Önkormányzata

Önkormányzati feladatok:
 A 03330/9 hrsz-ú, 0,5 ha területű termőföldön és az önkormányzat tulajdonában levő Decs
Széll J. u. 8. 948 hrsz-ú ingatlan kertjében mezőgazdasági termelési lehetőségeket biztosít.
Szükség esetén a mezőgazdasági terület önkormányzati tulajdonú termőterületekkel
bővülni fog.
 A fóliasátor, üvegház és a termőterület előkészítése, szántása, trágyázás, talajfertőtlenítés,
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alap talaj-előkészítési munkák, tárcsázás, talajmarózás, folyamatos szakmai felügyelet
biztosítása.
Az adminisztratív és pénzügyi tevékenységet a szakfeladaton regisztrálja és külön kezeli.
A megtermelt növények értékesítéséből származó ellenértéket a program finanszírozására
fordítja.

A támogatott, ellátott köteles:
 A programgazda vagy megbízottja utasítása szerinti munkavégzésre, tipikusan: előkészítő
kézimunkák, parcella kitűzés, telepítés, ültetés, növényápolás, permetezés, öntözés,
kapálás, pótlás és termésszedés elvégzésére;
 a munkát a programgazda által meghatározott ütemezésben és időtartamban végezni,
 munkára alkalmas állapotban megjelenni, a mindenkori balesetvédelmi szabályok
megtartására ügyelni,
 a képzéseken a képzésre alkalmas állapotban megjelenni,
 a szakmai előírásokat és az utasításokat betartani,
 a munkát legjobb tudása és képességi szerint elvégezni.
Amennyiben a kedvezményezett kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve az együttműködés
szabályait megszegi, szóbeli, majd írásbeli figyelmeztetést követően kizárásra kerül a programból.
Irányítási, ellenőrzési, felügyeleti jogkör:
 A közvetlen irányítási jogkört a polgármester gyakorolja.
 A felügyeleti jogkört a Képviselő-testület gyakorolja.
 A program egésze feletti ellenőrzést a Wekerle Sándor Alapkezelő végzi.
A szociális földprogramot segítő és ellenőrző bizottság:
A bizottság elnöke: Polgármester
Tagjai:
Humán Bizottság elnöke
Humán Bizottság alelnöke
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság alelnöke

2. számú melléklet4
KÉRELEM
a szociális földprogramban való részvételhez
Alulírott…………………………………………….(név,
születési
hely,
idő,
anyja
neve)……………………………………………….. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok Decs
Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Humán Bizottságához, hogy a Decs
Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális földprogram megvalósításáról
szóló …/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján szíveskedjenek
támogatásban részesíteni. Szeretnék részt venni a 2012/2013. évi szociális földprogramban, és
vállalom a rendeletben foglaltak teljesítését.
Családomban élő közeli hozzátartozók:
Név
Születési idő

foglalkozás

jövedelem

A családban az egy főre jutó havi jövedelem:……………………………..Ft/hó/fő
A jövedelmekről a típusuknak megfelelő igazolást a kérelemhez mellékelni kell.
Az alábbiakról nyilatkozom:
 Decs Nagyközség közigazgatási területén legalább egy éve lakóhellyel rendelkezem,
 álláskereső/ regisztrált munkanélküli vagyok,,
 családomban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át,
 aktív korúak ellátásában részesülök,
 jövedelemmel nem rendelkezem,
 nem rendelkezem mezőgazdasági művelésre alkalmas földtulajdonnal.
Az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Decs, 2012. ………………………….
……………………………………..
kérelmező
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3. számú melléklet

Támogatási Szerződés
a szociális földprogramban részt vevők számára
Amely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata nevében eljáró Biczó Ernő
polgármester (továbbiakban: Támogató), másrészről …........................................... Decs,
…......................szám alatti lakos (továbbiakban: Támogatott) között, az alábbi helyen és napon a
következők szerint:
1. A …/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-át figyelembe véve jött létre jelen
szerződés.
2. Támogatott vállalja, hogy részt vesz a szociális földprogramban.
3.





Támogató a következő támogatásokban részesíti a támogatottat:
a földhasználat biztosítása,
a mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások (vetőmag) biztosítása,
a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszközök biztosítása,
a termés ingyenes biztosítása.

4. A 3. pontban foglalt támogatások körében a beszerzés a Támogató feladata. Azonban a
vetőmagok, facsemeték, különböző anyagok és eszközök önkormányzattól való elszállítása
a támogatott feladata.
5. Támogatott a földjét a jó gazda gondosságával köteles megművelni.
6. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a programban foglaltak szerinti
tevékenységet nem megfelelően végzi, vagy időközben a program folytatásából kilép, úgy
az önkormányzat felé kártérítéssel tartozik. Amennyiben a programban vállalt
tevékenységével annak rendes befejezése előtt felhagy, abból kilép, úgy tudomásul veszi,
hogy a következő évben a helyi szociális földprogramban nem vehet részt.
7. Támogatott a program ideje alatt köteles biztosítani, hogy az Önkormányzat megbízottja
ellenőrizni tudja a terület állapotát, művelését, az ott folyó termesztést, illetve a támogatási
szerződésben foglaltak betartását.
8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv irányadó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A felek a szerződést, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Decs, 2012. ….....................................

.................................................
Támogatott

…................................................
Támogató

