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Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 

március 31. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épülete (4516. 
Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 

DEMECSER VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
44/2014.(III.31.) 

HATÁROZATA 
 
 

A szociális földprogram megvalósítására a közfoglalkoztatottakkal 
kötendő együttműködési megállapodásról 

 
 
 

Önkormányzati Képviselő-testület: 
 
 

A szociális földprogram megvalósítására a közfoglalkoztatottakkal a 
határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást köti meg. 

 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 

 
K.m.f. 

Kiss Gyula sk.          Barabás Jánosné dr. sk. 
polgármester        jegyző 
 

A kiadmány hiteléül: 
Demecser, 2014.március 31. 
 

Leíró: Székelyné Szilágyi Júlia  
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44/2014.(III.31.) ÖKT határozat melléklete 

 
 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 
 

amely létrejött egyrészről Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete (képviseli: Kiss Gyula polgármester, székhelye: 4516 Demecser, 
Kétezer-egy tér 1.sz.), mint a szociális földprogram szervezője 

(továbbiakban: szociális földprogram szervező),  
 
másrészről ………………………………………………………… név 

…………………………………………………. (szül.hely, idő: an, ) 
………………………………………………….. lakóhelye, mint a szociális 

földprogramban részt vevő ( a továbbiakban: a szociális földprogramban 
résztvevő) 
 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
1. A szociális földprogram szervező vállalja, hogy amennyiben a szociális 

földprogramban résztvevő kérelme megfelel Demecser Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális földprogramról szóló 

…………../2014.(………….) Önkormányzati rendeletében foglalt 
jogosultsági feltételeknek részére természetbeni szociális ellátásként 
szociális földprogramban való részvételt állapít meg.  

 
2. A szociális földprogramban résztvevő vállalja, hogy a program időtartama 

alatt az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásban részt vesz.  
 

3. A szociális földprogramban résztvevő vállalja, hogy a szociális földprogram 

keretében kijelölt saját művelési földön növénytermesztést végez, a 
megtermelt terményt betakarítja, a betakarított termény önköltségét és a 
nyereség 50%-át az önkormányzatnak átadja. Részt vesz továbbá az 

önkormányzat által kijelölt közös művelésben maradt földterületek 
megművelésében is.  

 
4. A szociális földprogramban résztvevő vállalja továbbá, hogy munkavégzése 

során az önkormányzattal vagy az önkormányzat által kijelölt személlyel 

együttműködik.  
 
5. A szociális földprogramban résztvevő tudomással bír arról, hogy 

munkatapasztalatát saját háztartás gazdaságában, kert kultúrájának 
művelésében is hasznosítania kell.  

 
6. A szociális földprogramban résztvevő vállalja, hogy a használatába átadott 

földet jó gazda gondosságával műveli, (beleértve a gyommentesítést és a 

kártevők elleni védekezést).  
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7. A szociális földprogramban részvevő nyilatkozza, hogy ismeri és magára 

nézve kötelezőnek tekinti, Demecser Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális földprogramról szóló …………../2014.(…………..) 

önkormányzati rendeletét.  
 

8. A szociális földprogramban résztvevő vállalja a program során az 

önkormányzat által kijelölt közös földterületen való munkavégzést.  
 

9. A szociális földprogram szervező vállalja, hogy a szociális földprogram 

megvalósítására, a szociális földprogramban résztvevő számára a 
…………../2014.(………………) önkormányzati rendeletben meghatározott 

földterületeket a program időtartamára, ott meghatározott mértékben, 
saját művelésre, ingyenes használatba adja. 
 

10. A szociális földprogram szervezője biztosítja a szociális földprogramban 
részvevő számára ingyenes mezőgazdasági szakember tanácsadását, 

továbbá a vetőmag térítésmentes igénybevételét. 
 

11. A szociális földprogram szervezője vállalja, hogy a szociális 

földprogramban részvevő számára a munkavégzéshez szükséges 
eszközöket ingyenes használatba adja. 
 

12.  A szociális földprogramban résztvevő tudomással bír arról, hogy a 
támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny, másra 

át nem ruházható. 
 

13. A szociális földprogramban résztvevő tudomással bír arról, hogy 

amennyiben a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeit nem 
teljesíti, úgy a polgármester a támogatási megállapodást jogosult azonnali 

hatállyal felmondani. Ebben az esetben a szociális programban résztvevő 
a programból kizárásra kerül és nem igényelheti a programban résztvevők 
részére biztosított juttatásokat. 

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

 
Demecser, …….  év. ………………….. hó ……. nap. 

 
 
…………………………………..   …………………………………… 

szociális földprogram szervező      szociális földprogramban résztvevő 
 
 

 
Előttünk mint tanúk előtt: 

 
1. ……………………………… név  2. …………………………. név 
 

……………………………… … lakcím   ……………………………lakcím 


