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Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 

26. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épülete (4516. Demecser, 

Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

jegyzőkönyvéből.  

DEMECSER VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2015.(II.26.) 
HATÁROZATA 

 

A szociális földprogram megvalósításának támogatására pályázat 

benyújtásáról (SZOC-FP-15-KOZ) 
 

Önkormányzati Képviselő-testület: 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által, „közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogramok 
megvalósításának támogatására” közzé tett meghívásos pályázati felhívásra (a 
pályázat kódja: SZOC-FP-15-KOZ.) pályázatot nyújt be közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó szociális fölprogram megvalósítására. 
 

A szociális földprogram megvalósítására a képviselő-testület az alábbi 
megművelhető, az önkormányzat tulajdonában, vagy használatában lévő 
demecseri földterületeket biztosítja:  

település Területi 
besorolás 

hrsz területnagyság 

Demecser belterület 1314/2 3.489 m2 

Demecser belterület 1315 2.238 m2 

Demecser belterület 1316 10.038 m2 

Demecser belterület 1317 21.539 m2 

Demecser belterület 420 8.270 m2 

Demecser belterület 423 9.207 m2 

Demecser belterület 426 10.511 m2 

Demecser belterület 428/8 862 m2 

Demecser belterület 418/1 1.190 m2 

Demecser belterület 842 2.233 m2 

Demecser belterület 843 1.163 m2 

Demecser belterület 844 1.521 m2 

A szociális földprogramban való részvétel jogosultsági feltételeit a Képviselő-

testület önálló rendeletben szabályozza. 
 

Az igényelt támogatás mértéke: 3.410.000 Ft, azaz hárommillió-négyszáztízezer 
forint. (a projekt keretén belül igényelt támogatás 100%-a) 
 

Az önkormányzat hozzájárulását, önerejét a szociális földprogramba bevont 
földterületek biztosítják.  
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A szociális földprogramban résztvevők foglalkoztatására a Képviselő-testület külön 

közfoglalkoztatás megvalósítására irányuló pályázatot nyújt be a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltségének 
Szolgáltató Központjához.  

 
A határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást köti meg 

Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával. 
 
Vállalja a bruttó 2.000 Ft pályázati díj megfizetését. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, az együttműködési 
megállapodás, egyéb okiratok aláírására. 

 
K.m.f. 

 
 
Váradi László sk.      Barabás Jánosné dr.sk. 

polgármester        jegyző 
 

 
A kiadmány hiteléül:  
Demecser, 2015. február 26. 

 
Leíró: Székelyné Szilágyi Júlia 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
a szocális földprogram megvalósításáról 

 
 
 

amely létrejött egyrészről Demecser Város Önkormányzata (székhelye: 4516 
Demecser, Kétezer-egy tér 1., képviseli: Váradi László polgármester, a 

továbbiakban: helyi önkormányzat),  
 
másrészről Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 

4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1., képviseli: Váradi Róbert elnök, a továbbiakban: 
roma nemzetiségi önkormányzat) 
 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatja Demecser városban a 
közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram működtetését, 
megvalósítását és az ahhoz kapcsolódó Demecser Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által benyújtandó pályázat benyújtását. 
 

2) A helyi önkormányzat vállalja, hogy a településen élő, roma nemzetiséghez 
tartozó és az önkormányzat rendeletében szabályozott jogosultsági 
feltételeknek megfelelő személyek is bekerülnek a szociális földprogramba. 

 
3) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy részt vesz a földprogram 

megvalósítását elősegítő szervezésben. 
 

4) Jelen megállapodás jogalapja:  
a) Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(II.26.) 

határozata 
 

b) Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2015.(II.26.) határozata 
 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 
 

 
Demecser, 2015. február 27.  Demecser, 2015. február 27. 
 

 
 

 
Váradi László        Váradi Róbert 
 polgármester            elnök 

 

 


