Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8./2014.(IV.03.) önkormányzati rendelete
a szociális földprogramról
Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 47 § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1.§
(1) Arnót Község Önkormányzata a szociálisan rászorulók támogatására, az e rendeletben
meghatározott feltételekkel természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít.
(2) A szociális földprogram célja
a) az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő háztartások
szociális földprogramba való bekapcsolása jövedelemszerző képességük növelésével,
b) munkanélküli családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos
helyzetük javítása, további társadalmi leszakadásuk megakadályozása,
c) munkavégzésre nevelés,
d) munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetőség, életvitel, szemléletmód formálás,
e) szerepvállalás az aktív szociálpolitikai rendszerben.
(3) A program Szervezeti és Működési Szabályzatát e rendelet 1.sz. Melléklete tartalmazza
2.§
A rendelet hatálya Arnót község közigazgatási területén található, a szociális földprogramba
bevont önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági művelés alatt álló külterületi földekre
(a továbbiakban együtt: földrészletek), valamint a szociális földprogramban résztvevő
támogatottakra terjed ki.
3. §
(1)A szociális földprogramban az a személy vehet részt, az az arnóti lakóhellyel rendelkező
személy, aki nem rendelkezik mezőgazdasági művelésre alkalmas földtulajdonnal és
a) aktív korúak ellátásában részesül,
b) közfoglalkoztatott,
c) álláskereső, regisztrált munkanélküli,
d) gyermekvédelmi támogatásban részesül,
amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 130%-át nem haladja
meg.
3)A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet
részt.
4)A szociális földprogramban részt vevők (a továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon, a
támogatási szerződés megkötésével vállalhatják a részvételt.

5) A jogosultság megállapítása az ügyfél kérelme alapján történik, a programban való
részvételi jogosultságot a polgármester állapítja meg.
6) A szociális földprogramban való részvétel iránti kérelmet az Arnóti Polgármesteri
Hivatalnál kell benyújtani.
4.§
(1) A támogatottak számára Arnót Község Önkormányzata a szociális földprogram
forrásainak terhére biztosítja a földműveléshez szükséges a termőföld vetésre való
előkészítését, a termeléshez szükséges vetőmagot, növényvédő szereket, illetve a
támogatottak igénye szerint, kisállatokat tenyésztési célból kizárólag a pályázati, támogatási
összeg erejéig.
(2) A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely előny másra át nem ruházható.
(3) A támogatott köteles:
a) a használatába adott földet művelni (gyommentesítés, kártevők elleni védekezés) és a
termést időben betakarítani. A földterület megművelését a kedvezményezett köteles
személyesen végezni, abba csak közeli hozzátartozóit vonhatja be.
b) a program során megszerzett munkatapasztalatát a saját háztartásgazdasága, kertkultúrája
művelésében hasznosítani.
c) minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel más kedvezményezettnek, továbbá bárki
másnak kárt okozna.
5.§
Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási szerződésből
eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képviselő – testület nevében a polgármester a
támogatási szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani.
6. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Arnót, 2014. április 2.
Bodnár Katalin
jegyző

dr. Üveges István
polgármester

Kihirdetési záradék:
Ezen rendeletet 2014.április 3. napján kihirdettem.

Bodnár Katalin
jegyző

1. melléklet
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM
MŰKÖDÉSÉRŐL
Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális földprogram Szervezeti és
Működési Szabályzatot az alábbiak szerint határozza meg.
I.
A program végrehajtásában közreműködők
A szociális földprogram (továbbiakban: program) lebonyolításában közreműködnek:
- Arnót Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat), mint Programvezető
- külön együttműködési megállapodás alapján bevont szervezet: Arnóti Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
II.
A program működésének rendje
1. A programot az önkormányzat teszi közzé a szociális földprogramról szóló önkormányzati
rendelete kihirdetésével.
2. Az operatív irányítást a polgármester megbízása alapján a megbízott személy végzi
3. A program működtetésének adminisztratív teendőit a Programvezető végzi
4. Az önkormányzat a Programvezető közreműködésével, az általa alkalmazott szakember
bevonásával biztosítja a program folyamatos szakmai felügyeletét.
IV.
A program végrehajtása, koordinálása
1. A program végrehajtása során a program valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen és
egymást segítve kölcsönösen együttműködni, az esetleges akadályokat időben jelezni.
2. A programvezetőnél alkalmazásban álló programkoordinátor szervezi a települési szintű
operatív feladatokat, ennek során különösen:
a) a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a támogatás
kedvezményezettekhez (támogatotthoz) történő eljuttatásáról,
b) szervezi a helyi növényvédelmet, a és szaktanácsadást,
c) a vetési munka végzésekor ellenőrzi a kedvezményezettet, hogy a részére biztosított
vetőmagot a saját háztartásgazdaságában használta-e fel, továbbá a növények megfelelő
növekedéséhez szükséges növénytermesztési munkák szakszerű elvégzéséről gondoskodik-e,
erről a programkoordinátor feljegyzést készít, s amennyiben rendellenességet észlel, úgy
haladéktalanul értesíti a programvezetőt,
d) ellenőrzi a program keretében kiosztott állatok tartási körülményeit,
e) gondoskodik arról, hogy a programba bevont támogatott a megszerzett munkatapasztalatot
saját háztartásgazdaságának, kertkultúrájának művelésében is hasznosítsa, melyet a gazdaság
helyszíni megtekintése alapján szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal felügyel,
és megállapításairól feljegyzést készít.

3. A programkoordinátor saját hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket, szükség
esetén értesíti a Programvezetőt.
V.
A támogatási szerződés
1.A résztvevők kiválasztását követően a támogatási szerződést Arnót Község Önkormányzata
nevében a polgármester köti meg a támogatottal.
2. A támogatási szerződés minta a szociális földprogramról szóló rendelet 2. mellékletét
képezi
3. A résztvevők a háztartásgazdaságukban történő vetési munka megkezdését a
programkoordinátor előzetesen legalább 8 nappal korábban kötelesek bejelenteni. A
programkoordinátor a vetőmag felhasználást a vetési munka megkezdésekor a helyszínen
ellenőrzi, és a helyszíni megállapításait feljegyzésben rögzíti. Szükség esetén intézkedéseket
kezdeményez.
4. A programkoordinátor a résztvevő háztartásgazdaságában folytatott ellenőrzés során
vizsgálja, hogy a növények növekedéséhez szükséges növényvédelmi munkákat (így
különösen: rendszeres öntözés, kapálás, rotálás, szükség szerint növényvédő szer alkalmazása,
permetezés stb.) a támogatott elvégzi-e.
5.A program befejezését követően a Programfelelős a program végrehajtásáról értékelő és
összesített beszámolót készít, melyet benyújt a képviselő-testület felé.
polgármester

2. melléklet a 8./2014 (IV.03.) önkormányzati rendelethez
Támogatási Szerződés
Arnót Község
részvételről

Önkormányzata

által

működtetett

Szociális

Földprogramban

történő

Támogatási szerződés, mely létrejött Arnót Község Önkormányzat polgármestere dr. Üveges
István ( Arnót, Petőfi S. út 120. 3713), (továbbiakban mint: Támogató), és
…..................................................................( név), ….........................................(.szül. hely,
idő) …..............................................., (anyja neve), ….................................................... (címe)
sz. alatti lakos ( továbbiakban, mint Támogatott) között az alábbi feltételekkel:
A Támogatott kérelmére a programban való részvételi jogosultság megállapításra kerül, mely
alapján a Támogatottnak átadásra kerülő javak az alábbiak:
…......................................., termőföld vetésre való előkészítése,
…......................................, vetőmag fajtája, mennyisége,
…......................................., növényvédő szerek fajtája, mennyisége,
…........................................ kisállat fajtája, mennyisége.
A javak átadásának időpontja:..............................................................
A Támogatott köteles:
a..) a használatába adott földet művelni, gyommentesíteni, kártevők elleni védekezéséről
gondoskodni, a termést időben betakarítani. A földterület megművelését a Támogatott köteles
személyesen végezni, abba csak közeli hozzátartozóját vonhatja be.
b.) a program során szerzett munkatapasztalatát a saját háztartásgazdasága, kertkultúrája,
művelésében hasznosítani.
c.)
minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel más kedvezményezettnek, továbbá
bárki másnak kárt okozna.
ci.)
A vetési munka megkezdését a polgármester által megbízott részére 8 nappal köteles
bejelenteni
cii.) Köteles részt venni a Támogató által szervezett szaktanácsadáson, mezőgazdasági
tájékoztató előadáson.
A Támogató köteles:
a.) gondoskodni a támogatás Támogatottak részére történő eljuttatásáról,
b.) ellenőrizni a programban kiosztott kisállatok tartási körülményeit,
A Támogató jogosult ellenőrizni, maga, megbízottja, illetve szaktanácsadó útján hogy a
Támogatott a részére biztosított támogatást saját háztartásgazdaságában használta- e fel,
továbbá a program működési ideje alatt a gazdaság helyszíni megtekintése alapján szükség
szerint, de legalább havonta egy alkalommal felügyelni és a megállapításokról feljegyzést
készíteni.

Amennyiben a Támogatott a programban való részvétele során a támogatási szerződésből
eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a polgármester jogosult a támogatási szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
Támogatási időszak:....................................
Jelen
szerződésben
jogszabályok..........................

nem

szabályozott

kérdésekben

alkalmazandó

Jelen szerződés készült 2 eredeti példányban.
Arnót, 2014..........................................

ph.

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

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

