Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2011. (VII. 29.) ÖKT sz. rendelete
A szociális földprogram működtetéséről
Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.tv. 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 47. §. (4) bekezdése,

valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális vagyonkezelésbe adásának
szabályairól szóló 263/2010. (XI.17.) Korm.rendelet 4. §-ának (1) bekezdése alapján eljárva a
következőket rendeli el:
1.§. A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően szabályozza a szociális
földprogramban résztvevők körét, az igénybevétel módját, feltételeit, és az erre vonatkozó
eljárási szabályokat.
2.§ A rendelet hatálya kiterjed Tetétlen község közigazgatási területén található, a szociális
földprogramba bevont belterületi és külterületi termőföldekre, valamint mezőgazdasági
művelés alatt álló belterületi földekre (a továbbiakban együtt: földrészletek), valamint a
szociális földprogramban résztvevő támogatottakra (közfoglalkoztatásban résztvevőkre).
3.§ (1) Tetétlen Községi Önkormányzat a szociálisan rászorult tetétleni lakosok támogatására
az e rendeletben meghatározott feltételekkel ingyenes termőföld használatot és a
földműveléshez szükséges eszközök használatát, valamint a szükséges szaporító anyagokat,
növényvédelmi kemikáliákat biztosít (továbbiakban: Szociális földprogram).
(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.
4. § (1) Szociális földprogramban részt vehet az a tetétleni állandó lakóhellyel rendelkező
személy, aki
a.) aktív korúak ellátásában – bérpótló juttatásban,
b.) aktív korúak ellátásában – rendszeres szociális segélyben részesül;
c.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
d.) olyan megváltozott munkaképességű, akinek egészségi állapota a programban való
részvételt lehetővé teszi,
e.)nem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet, illetve nem személyesen közreműködő tagja
gazdálkodó szervezet tevékenységében,
(2)
A szociális földprogramban részt vehet az a tetétleni állandó lakóhellyel rendelkező
személy is, aki kereső tevékenységet önhibáján kívül nem folytat, regisztrál álláskereső, és

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét (2011-ben 28.500.-Ft-ot).
(3)
A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy
vehet részt.
(4)
A szociális földprogramban résztvevők (továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon,
kérelem alapján - majd a Bizottság döntését követően - támogatási szerződés megkötésével
vállalhatják a részvételt.
(5)
A szociális földprogram keretében az egy családban művelhető földterület nagysága az
1500 m2-t nem haladhatja meg.
5.§ (1) A szociális földprogramban való részvételi jogosultságot a Képviselő-testület
Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) állapítja meg. A
jogosultság megállapítására az ügyfél kérelme alapján kerülhet sor.
(2) A Bizottság jogosult a kérelem elutasítására, valamint a támogatás megszüntetésére is.
6. § A kérelem abban az esetben utasítható el, ha
a.) kérelmező nem felel meg a 4. § (1)-(2) bekezdésében szereplő feltételeknek,
b.) A szociális földprogram végrehajtásához szükséges, a minisztérium által az
önkormányzatnak - pályázat keretében - biztosított támogatási keret kimerült,
c.) a szociális földprogram végrehajtásához e rendelet 1. sz. Mellékletében kijelölt
földterületek – azok kihasználtsága miatt - már nem adnak lehetőséget a kérelem teljesítésére.
7.§ (1) A szociális földprogram végrehajtására az Önkormányzat a rendelet 1.sz.
Mellékletében meghatározott - önkormányzati tulajdonban lévő - földterületeket jelöli ki.
(2)
A szociális földprogramban résztvevők számára az Önkormányzat térítésmentesen
biztosítja a földműveléshez szükséges kéziszerszámok használatát, vetőmagot,
szaporítóanyagot, növényvédő szereket, szaktanácsadás igénybevételét, valamint a termőföld
vetésre való előkészítését.
(3)
A képviselő-testület a program működéséhez szükséges talajmunkákat külső
megbízottal végezteti el.
(4)
A termés a támogatott tulajdonába kerül.
8.§ (1) A szociális földprogramban való részvételi szándékot jelen rendelet 2. sz. melléklete
szerinti kérelem alapján a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál lehet bejelenteni. A
kérelemhez csatolni kell a szociális igazgatásban a jövedelem igazolására meghatározott
nyilatkozatokat.
(2) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993. évi III. törvényben foglaltakat kell figyelembe venni. A Szociális csoport a
kérelmeket előterjesztéssel, jövedelmi adatokkal együtt továbbítja a Bizottság részére.
(3) A Bizottság következő ülésén megállapítja a programban való részvételi jogosultságot,
majd támogatási szerződés megkötésére kerül sor a támogatottal.
(4) A támogatási szerződés a szerződő felek adatain túl tartalmazza:
a.) a támogatott számára biztosított földterület térítésmentes használatát,
b.) a művelési kötelezettség kimondását,
c.) a polgármester/projektvezető tanácsadási és ellenőrzési jogosultságát;
d.) a betakarítás várható időpontját,
e.) az ellenőrzés lehetőségének biztosítását,
f.) együttműködést a Bizottsággal, program-koordinátorral, polgármesterrel;

g.) adatszolgáltatási kötelezettséget;
h.) a szerződésben szereplő kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeit.
9.§ A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem
ruházható.
10.§ (1) A támogatott köteles:
a.) a használatba adott földet jó gazda gondosságával művelni (beleértve a gyommentesítést,
kártevők elleni védekezést, stb.),
b.) a terményt időben betakarítani.
(2)
A támogatott köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel más
támogatottnak, továbbá bárkinek kárt okozna.
(3)
Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási
szerződésből eredő kötelezettségeit neki felróható módon nem teljesíti, megszegi, illetve
írásbeli felszólítást követően sem eleget az abban foglaltaknak, úgy a Bizottság a támogatási
megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a támogatott a
programban való részvételből 2 évi időtartamra kizárásra kerül, továbbá köteles a program
során a termeléshez szükséges – térítésmentesen biztosított – vetőmag, szaporítóanyag,
növényvédőszer pénzbeli ellenértékét a programból való kizárást követő 8 napon belül
megfizetni. A műveléshez szükséges – használatra adott – kéziszerszámokat köteles a kizárás
időpontjában – használható állapotban – az önkormányzat részére visszaadni, ellenkező
esetben annak pénzegyenértékének (teljes beszerzési árának) megfizetésére köteles.
11. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tetétlen Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (I.31.) ÖKT sz. rendeletével módosított
15/2008. (XII.22.) ÖKT sz. rendelete.
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes
tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI.17.) Korm.
rendelet szabályait megfelelően alkalmazni kell.
Tetétlen, 2011. július 29.

Borbélyné Fülöp Hajnalka
polgármester

Almásiné dr. Molnár Brigitta
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2011. augusztus 01.
Almásiné dr. Molnár Brigitta
jegyző

1. sz. Melléklet:
Szociális földprogramba bevont - önkormányzati tulajdonú – földterületek:
1.) Tetétlen, Hajnal u. 8. - 193 hrsz (1472 m2);
2.) 671/3 hrsz-tól 671/22 hrsz-ig lévő földrészletek;
3.) 020/22 hrsz;

