DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2012.(VII.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A szociális földprogramról
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 47.§. (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A szociális földprogramban való részvétel feltételei
1.§

(1) Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociálisan rászorulók részére természetbeni szociális ellátásként
szociális földprogramot indít. A szociális földprogram célja: a
mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő, azonban
mezőgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy azzal
nem elégséges mértékben rendelkező és azt hatékonyan kihasználni
nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését
segíteni, életminőségét javítani, önálló egzisztenciateremtési esélyeit
növelni.

(2) A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a polgármester
gyakorolja, aki döntésre jogosult az ellátás megállapítása és
megszüntetése vonatkozásában.
2. § (1) A szociális földprogramban
a) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, vagy
b) a regisztrált munkanélküli, álláskereső
személy vehet részt feltéve, hogy a kérelmező családjában az 1 főre
jutó jövedelem a minimálbér összegét nem éri el és vállalja az
önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásban való részvételt.
(2) A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek
közül egy személy vehet részt.
(3)

A szociális földprogramban részt vevők (továbbiakban:
támogatottak)
önkéntes
alapon,
támogatási
szerződés
megkötésével vállalhatják a részvételt.
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(4)

3.§

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális
földprogramban való részvétel időtartama azonos a jogosult
közfoglalkoztatásának időtartamával.

(1) A szociális földprogram végrehajtására, a támogatottak általi
ingyenes használatra a képviselő-testület az alábbi megművelhető,
az önkormányzat tulajdonában, vagy használatában lévő
demecseri földterületeket biztosítja:

település
Demecser
Demecser
Demecser
Demecser
Demecser
Demecser

Területi
besorolás
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület

hrsz

területnagyság

1314/2
1315
1316
1317
420
423

3489 m2
2238 m2
10.038 m2
21.539 m2
8270 m2
9207 m2

(2) A szociális földprogramban résztvevők az 5.§.-ban meghatározott
alapterületű földrészletet saját művelésre vehetik igénybe. A teljes
földterület egy része közös művelésben marad, melynek
megművelésében szintén köteles részt venni a programban
résztvevő.
4.§ (1) A szociális földprogramban való részvételi szándékot a jelen
rendelet melléklete szerinti kérelem alapján a Polgármesteri
Hivatalban lehet bejelenteni 2012. augusztus 31. napjáig.
(2)

A polgármester megállapítja a programban való részvételi
jogosultságot, és a meghatározott területek közül kérelmező
számára kijelöl egyet, majd támogatási szerződés megkötésére kerül
sor a támogatottal.
A támogatási szerződés 2012. szeptember 1. napjától 2013.
június 30 napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.

(3) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:
a) a kérelmező nem felel meg a 2.§-ban szereplő feltételeknek, vagy
b) a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek
már nem adnak lehetőséget a kérelem teljesítésére, vagy
c) nem biztosított a közfoglalkoztatásban való részvétel.
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5.§ Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatott
számára biztosítja:
a) a
program
megvalósításához
kijelölt,
támogatottként
zöldségtermesztéshez legfeljebb 1000 m2, kapás illetve kalászos
növénytermesztésnél legfeljebb 1 ha földrészlet határozott időre
szóló ingyenes használatát,
b) mezőgazdasági
szakember
tanácsadásának
ingyenes
igénybevételét,
c) a saját művelésre kapott földterületen a megtermelt termények
önköltségen felüli nyereségének 50%-át,
d) a vetőmag térítésmentes igénybevételét,
e) a munkavégzéshez szükséges eszközök ingyenes használatát.
6.§ A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny
másra át nem ruházható.
7.§ (1) A támogatott köteles:
a.) a használatba adott földet jó gazda gondosságával művelni
(beleértve a talaj előkészítést, gyommentesítést, és a kártevők
elleni védekezést),
b.) a munkavégzés során az önkormányzattal, vagy az
önkormányzat által kijelölt személlyel együttműködni,
c.) részt
venni
az
önkormányzat
által
szervezett
közfoglalkoztatásban,
d.) a terményt betakarítani, a betakarított termény önköltségét
és a nyereség 50%-át az önkormányzatnak átadni.
e.) vállalja,
hogy
munkatapasztalatát
saját
háztartásgazdaságában, kertkultúrájának művelésében is
hasznosítja,
f.) a közös művelésre kijelölt földterületen munkát végezni
(2) Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a
támogatási szerződésből eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a
polgármester a támogatási megállapodást jogosult azonnali hatállyal
felmondani. Ebben az esetben a támogatott a programban való
részvételből kizárásra kerül és nem igényelheti az e rendelet
alapján a programban részt vevők részére biztosított
juttatásokat.
8.§. A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes
szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 6/2009.(IV.30.)
önkormányzati rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL törvény
szabályait megfelelően alkalmazni kell.
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Záró rendelkezések
10.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzata Képviselőtestületének
a
szociális
földprogramról
szóló
14
/2011. (VIII.4) önkormányzati rendelete.
Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:
E rendeletet 2012. július 30. napján kihirdettem:

Barabás Jánosné dr.
jegyző
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KÉRELEM
A szociális földprogramban való részvételhez
Alulírott……………………………………………………………………….(név, születési
hely, idő, anyja neve)………………………………………………………….szám alatti
lakos azzal a kéréssel fordulok Demecser Város Önkormányzata Képviselőtestületéhez, hogy a Demecseri Önkormányzatnak a szociális földprogramról
szóló
…../2012.(…..)önkormányzati
rendeletében
foglaltak
alapján
szíveskedjen 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
Figyelem!
A család jövedelmi viszonyait igazoló okmányokat a kérelemhez
mellékelni kell.
Az alábbiakról nyilatkozom:
 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, vagy álláskereső/
regisztrált munkanélküli vagyok (a megfelelő aláhúzandó!),
 mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő, azonban
mezőgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy azzal nem
elégséges mértékben rendelkező és azt hatékonyan kihasználni nem
tudó, szociálisan hátrányos helyzetű személy vagyok, akinek a szociális
földprogram a megélhetését segíti, életminőségét javítja, az önálló
egzisztenciateremtési esélyeit növeli,
 vállalom, hogy munkatapasztalatomat saját háztartásgazdaságomban,
kertkultúrám művelésében is hasznosítom,
 vállalom, hogy a szociális földprogram keretében kijelölt földön
megtermelt terményt betakarítom, a betakarított termény önköltségét
és a nyereség 50%-át az önkormányzatnak átadom,
 a munkavégzésem során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat
által kijelölt személlyel együttműködöm,
 részt veszek az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásban,
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vállalom, hogy a használatomba adott földet jó gazda gondosságával
művelem (beleértve a gyommentesítést, és a kártevők elleni védekezést
stb.),
nyilatkozom, hogy a közös földterületen való munkavégzést vállalom,
tudomásul veszem, hogy a programban résztvevő kedvezményezetteket
a polgármester választja ki.

Demecser,…………………………………..
…………………………………….
kérelmező
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INDOKOLÁS
A szociális földprogramról szóló rendelet-tervezethez

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EEM) megbízásából a
Wekerle Sándor Alapkezelő (továbbiakban: Alapkezelő) az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht), az államháztartási
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ámr.), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok
felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III.22) KIM rendelet alapján
nyílt pályázatot hirdetett szociális földprogramok működtetésének
támogatására.
A pályázat célja a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését
segíteni, életminőségét javítani, önálló egzisztenciateremtési esélyeit növelni.
További cél a szociális földprogram működtetése az állam közfoglalkoztatásra
irányuló törekvéseivel összhangban.
Önkormányzatunk
az
„A”
komponensre:
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó szociális földprogram alprojektre nyújt be pályázatot.
A támogatás igénylésének alapfeltétele:
1) A képviselő-testület döntése a program támogatásáról,
2) önkormányzati rendelet kivonata a program működéséről,
3) szervezeti és működési szabályzat, amely a program működését
szabályozza,
4) együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,
a települési önkormányzattal,
5) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Belügyminisztérium által
meghirdetett Startmunka mintaprogram „mezőgazdasági projektjében”
nem vesznek részt,
6) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Belügyminisztérium által
meghirdetett Startmunka mintaprogramban a „téli és egyéb
értékteremtő” közfoglalkoztatási projekttel, valamint a „bio és megújuló
energiafelhasználás” projektjével nem megegyező tartalmú a beadásra
kerülő pályázatuk,
7) munkaügyi központ igazolása a 375/2010. (XII.31) Korm. rendelet
szerinti kérelem benyújtásáról, vagy a korábban megkötött
közfoglalkoztatási szerződése módosításának kezdeményezéséről,
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8) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatba bevont földterület,
illetve a bevont ingatlanok legalább a projekt megvalósítása kezdetének
időpontjától két évig a pályázó tulajdonában vagy megállapodás
alapján használatában van,
9) a
szakmai
támogatás
igénybevételéhez
bevonni
kívánt
agrármérnök/mezőgazdasági szakember önéletrajza,
10) a
közfoglalkoztatottat
nem
lehet
e
jogviszony
keretében
magántulajdonú földeken foglalkoztatni,
11) a feladat végrehajtását vállaló nyertes pályázók növénytermesztési és
állattartási/tenyésztési projektet elsődlegesen közétkeztetést végző
konyha ellátása céljából hajtanak végre.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 91.500.000 Ft.
A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke:
Legalább 500.000 Ft és legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő
támogatás igényelhető. A földbérleti díj a pályázat keretében nem
elszámolható költség. Az „A” komponens keretén belül 100.000 Ft-ot
meghaladó értékű tárgyi eszközökre együttesen fordítható összeg felső határa
1.000.000 Ft.
Az „A” komponensre igényelhető támogatás összege a bevont
közfoglalkoztatotti létszám alapján sávosan meghatározott:
13 vagy a feletti fő bevonása esetén 2.250.001 – 3.000.000 Ft.
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában
történik. Az Alapkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés
mindkét fél által történő aláírását követően utalja át. A pályázatban csak a
támogatási időszakban megvalósult a projekt megvalósításához kapcsolódó
gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg
felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek
pénzügyi teljesítésének a (kifizetésének) a támogatási időszakon belül, de
legkésőbb az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
Támogatható kiadások a pályázat során: A pályázat megvalósításával
összefüggésben
felmerült
költségek
fedezete
mint
pl.:
termesztéshez/tenyésztéshez
szükséges
anyagok,
szolgáltatások,
eszközvásárlás,
mezőgazdasági
gépek
üzemeltetése,
tanácsadás,
adminisztrációs és ügyintézési költség, mezőgazdasági gépek karbantartása,
felújítása, a használt eszközök beszerzése stb.
A projekt megvalósulása során szakmai támogatás igénybevételére az
adott településen történő tervezésbe és megvalósításba szakképzett
agrármérnököt vagy mezőgazdasági szakembert kell bevonni, akinek
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finanszírozását közfoglalkoztatás keretében vagy
gondoskodnia a programba történő bevonásáról.

a

pályázónak

kell

A támogatási időszak: a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012.
szeptember 1. napja és 2013. június 30. napja közé eső időszak.
Beadható pályázatok köre, száma: A pályázatot települési önkormányzat
adhatja be. Azonos településről érkező pályázatok esetében a Támogató egy
pályázó pályázatát támogatja.
A pályázat benyújtási határideje: A pályázatot elektronikus úton - a
http://www.wekerle.gov.hu honlapon az EPER-ben történő regisztrálás
után- 2012. július 30. napja 24.00 óráig lehet benyújtani. A határidőben
benyújtott pályázatokat az un. EPER-ben véglegesítésre kerül.
A pályázat kezelője: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle
Sándor Alapkezelő (1088. Budapest, Múzeum utca 17.sz.):
A pályázatok értékelése: A Támogató a támogatást a kértnél
alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási
összeg megítélésére viszont nincs lehetőség. A Támogató a támogatási
döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre
vonatkozó feltételeket is.
A pályázat elszámolása a beszámoló benyújtásának végső határideje a
pályázati projekt befejezést követő 30. nap.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
I. TÁRSADALMI HATÁSOK:
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
földprogramról szóló önkormányzati rendelet- tervezete új aktív
szociálpolitikai eszközként szociális földprogramot tovább folytatja. A
programban való részvétel a szociálisan hátrányos helyzetű családoknak
lehetőséget teremt arra, hogy szükségletüknek megfelelő mezőgazdasági
termékeket megtermeljék maguknak, ezáltal olyan javak is elérhetővé válnak
a családok számára, amelyek megszerzése önerőből a szociális
földprogramban való részvétel nélkül, korábban lehetetlen volt számukra.
A programban részt vevő, munkaerőpiacról kiszorult embereket visszavezeti
a munka világába. Újra aktívvá és munkájuk iránt felelősséget érző
egyénekké változtatja a kedvezményezetteket.
II. GAZDASÁGI HATÁSOK
A programban részt vevők saját maguknak termelik meg a szükséges
mezőgazdasági termékeket, így nem kell azokat megvásárolniuk.
III.

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Az önkormányzat pályázat útján biztosítja a szükséges anyagokat,
eszközöket, tanácsadást. Tekintettel arra, hogy a földprogramban csak
közfoglalkoztatásban résztvevők dolgozhatnak a közfoglalkoztatott bérének
100%-át a Kormány megtéríti az önkormányzat számára.
IV.

KÖRNYEZETI, HATÁSOK

A mezőgazdasági területek művelve lesznek, ezáltal a település területe is
rendezett lesz.
V. EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEK
A szociális földprogramról szóló rendeletnek egészségügyi következménye,
hogy a műveléssel csökken az adott területen a parlagfű fertőzöttség, ezáltal
kevesebb lesz az allergiás megbetegedések száma.
VI.

ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

A szociális földprogram beindításával várhatóan az adminisztratív terhek
megnövekednek, ugyanis a beérkező kérelmeket fel kell dolgozni, a
polgármester elé kell terjeszteni, és döntését követően a támogatási
szerződéseket megkötni.
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VII.

JOGSZABÁLY
MEGALKOTÁSÁNAK
SZÜKSÉGESSÉGE,
A
JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a szociálisan rászoruló
személyek anyagi terhei növekednek, közfoglalkoztatásban való részvételük
egyéb úton nem biztosított.
VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI,
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.
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