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DEMECSER VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2011.(XI.18.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

A szociális földprogramról szóló 14/2011.(VIII.4.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásárokról 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.§ 
A szociális földprogramról szóló 9/2011.(VIII.4.) önkormányzati rendelet 
2.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
2.§ 

(4) A jogosultsági feltétek fennállása esetén a szociális földprogramban 

való részvétel időtartama a kérelem benyújtásának napjától 2012. 
június 30. napjáig tart. 

 
2.§ 

A szociális földprogramról szóló 9/2011.(VIII.4.) önkormányzati rendelet 

4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.§ 
(2) A polgármester megállapítja a programban való részvételi jogosultságot 

és meghatározott területek közül kérelmező számára kijelöl egyet, majd 

támogatási szerződés megkötésére kerül sor a támogatottal. 
 

A támogatási szerződés határozott időre, 2012. június 30. napjáig 

terjedő határozott időtartamra jön létre. 
 

Záró rendelkezés 
 

3.§ 

E rendelet 2011. november 20. napján lép hatályba és a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszti. 

 
Kiss Gyula        Barabás Jánosné dr. 
polgármester       jegyző 

 
E rendeletet 2011. november 18.napján kihirdettem: 
         

Barabás Jánosné dr. 
         jegyző
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I N D O K O L Á S 

 
 

A szociális földprogramról szóló 14/2011. (VIII.4.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 22/2011.(XI.18.) rendelethez 
 

 
 
A szociális földprogramról szóló 14/2011.(VIII.4.) rendelet 2.§. (4) 

bekezdését és a 4.§. (2) bekezdés a) pontját módosítani szükséges, mely 
szerint jelenleg a támogatási szerződés a 2011. évben benyújtott kérelmek 
esetében legkorábban 2011. szeptember 1. napjától, 2011. november 

30. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre. 
 

A módosítás a támogatási szerződés időtartamát érinti, mely szerint a 
rendelet 2.§. (4) bekezdése úgy módosul, hogy a jogosultsági feltételek 
fennállása esetén a szociális földprogramban való részvétel időtartama a 

kérelem benyújtásának napjától 2012. június 30. napjáig tart, a 4.§. (2) 
bekezdése pedig úgy módosul, hogy a támogatási szerződés határozott 
időre, 2012. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.  

 
A rendelet módosítására azért van szükség, mert a jogosultsági feltételek 

fennállása esetén a szociális földprogramban való részvétel időtartama 
azonos a jogosult közfoglalkoztatásának időtartamával, azonban a 
Munkaügyi Központ közfoglalkoztatásra 2011. október 17. 18. 19. napján 

közvetítette ki a programban résztvevőket. Így a programban részvétel 
kezdő napja a kérelem benyújtásának napja, mely azonos a 

közfoglalkoztatás kezdetével, a program 2012. június 30. napjáig szól. A 
programban résztvevőknek nyilatkozniuk kell arról a kérelem 
benyújtásakor, hogy a közfoglalkoztatás megszűnését követően is vállalják 

a részvételt 2012. június 30. napjáig.  
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP  
 

A szociális földprogramról szóló 14/2011. (VIII.4.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 22/2011.(XI.18.) rendelethez 

 

 
I. TÁRSADALMI HATÁSOK:  
 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
földprogramról szóló önkormányzati rendelete új aktív szociálpolitikai 

eszközként szociális földprogramot indít. 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.  
 
A rendelet módosításának társadalmi hatása nincs. 

 
II. GAZDASÁGI HATÁSOK 

 
A programban részt vevők saját maguknak termelik meg a szükséges 
mezőgazdasági termékeket, így nem kell azokat megvásárolniuk.  

 
A rendelet módosításának gazdasági hatása nincs.  

 
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 

5%-át havonta az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja a további 
95%-ot a Kormány megtéríti az önkormányzat számára. 

 
A rendelet módosításának költségvetési hatása nincs. 

 

IV. KÖRNYEZETI  HATÁSOK 
 
A mezőgazdasági területek művelve lesznek, ezáltal a település területe is 

rendezett lesz.  
 

A rendelet módosításának környezeti hatása nincs. 
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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.  
 

A rendelet módosításának egészségügyi következménye nincs. 
 

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.  

 
A rendelet módosításának adminisztratív hatása nincs. 

 
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 biztosított.   
 

A rendelet módosítása a támogatási szerződés időtartamát érinti, mely 
szerint a támogatási szerződés a kérelem benyújtásának napjától 2012. 
június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre. Így a 

programban részvétel kezdő napja a kérelem benyújtásának napja lesz – 
mely azonos a közfoglalkoztatás kezdetével – a program 2012. június 30. 

napjáig szól. 
 
 

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. 

 
 


