
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2011. ( VII.26.) önkormányzati rendelete 

                         a Szociális Földprogram működéséről  
 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 47. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  
A rendelet célja  

 
E rendelet célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa 
azokat az alapvető szabályokat, melyek szerint az Önkormányzat segítséget 
nyújt a szociálisan hátrányos helyzetű személyeknek a Szociális 
Földprogramban való részvételhez.  
 

2. §  
A rendelet hatálya  

 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén élő, 
bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és 
letelepedettekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, 
továbbá az önkormányzat területén tartózkodó hajléktalan személyekre és 
hontalanokra. 
 

3. §  
Eljárási rendelkezések  

 
(1) A Képviselő-testület a pályázati forrásokat saját forrásaival kiegészítve 
Szociális Földprogramot (továbbiakban Program) valósít meg, amely 
növénytermesztéshez kapcsolódó tevékenységekből áll.  
(2) A Program meghirdetéséről a Képviselő-testület dönt.  
(3) A Képviselő-testület – a (2) bekezdés és a Szervezeti és működési szabályzat 
megalkotásának kivételével - a Programmal kapcsolatos hatáskörét a 
Polgármesterre ruházza át. 
(4) A Programba bevont személyekkel a Polgármester közfoglalkoztatás 
keretében munkaszerződést vagy együttműködési megállapodást köt, amely 
tartalmazza:  
 a) a munkavégzésben résztvevők ez irányú jogait és kötelezettségeit,  
 b) a munkavégzés sajátos körülményeit, feladatait,  
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 c) a munkavégzés során támasztott követelményeket,  
 d)a munkavégzéssel kapcsolatos szándékos károkozás megtérítésének 
kötelezettségét, illetve a programból való kizárás szankcióját,  
 e) az elszámolás szabályait.  
(5) A munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkabérének és járulékának 
pénzügyi fedezetét saját forrás, illetve a Munkaügyi Központtól igényelt 
támogatás biztosítja.  
(6) Szociálisan hátrányos helyzetűnek kell tekinteni különösen azokat, akik 
a) az aktív korúak ellátásában részesülnek, vagy 
b) egyéb, álláskeresőként nyilvántartott személyek. 
 

4.§ 
 

(1) A Programban történő részvétel családi szükségletek kielégítését szolgáló, 
gazdálkodást segítő támogatásnak minősül, melynek keretében az önkormányzat 
a) földhasználati lehetőséget, vagy  
b) munkaeszközöket vagy 
c) munkavégzéshez szükséges forgó eszközöket, vagy 
d) szaktanácsadást 
biztosít. A gazdálkodást segítő támogatások bármelyike együtt is nyújtható. 
(2) A szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás az Szt. 
47. § (3) bekezdése szerinti természetbeni ellátásnak minősül. 
(3) A program működéséről szóló Szervezeti és működési szabályzatot az 1. 
számú függelék tartalmazza. 
(4) A Programban nem közfoglalkoztatottként részt vevő illetve a 
közfoglalkoztatotti jogviszonyon kívüli időszakra szóló, a bevontakkal 
megkötendő együttműködési megállapodás-tervezetet a 2. számú függelék 
tartalmazza. 
 

5. § 
Záró rendelkezés 

 
(1) E rendelet 2011. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 
 
Füzesgyarmat, 2011. július 26. 
 
 
 

 
Bere Károly sk.  Botlik Tiborné sk. 
polgármester  jegyző 
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1. számú függelék 
a Szociális Földprogram működéséről szóló 

                                                                                                                       18/2011.(VII.26.) önk.rendelethez 
 

A Szociális Földprogram működéséről szóló 
Szervezeti és működési szabályzat 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III .törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 47. § (4)-(5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a 
családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatások 
végrehajtására Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szociális Földprogram (a továbbiakban: Program) Szervezeti és működési 
szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
I. A program célja 
1. A mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő, azonban 
mezőgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy azzal nem elégséges 
mértékben rendelkező és azt hatékonyan kihasználni nem tudó, szociálisan 
hátrányos helyzetű emberek megélhetését segítse, életminőségét javítsa, önálló 
egzisztenciateremtési esélyeit növelje. 
 2. Az önkormányzat a Programon keresztül közreműködjön a foglalkoztatás 
megoldásában, segítse a lakosság önszerveződő közösségeit. 
 
 
II. Az ellátottak köre 
1. Az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátásában részesülő és egyéb, 
álláskeresőként nyilvántartott személyek. 
 
 
III. Szervezet 
1. A Program működtetője Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-
testülete. 
2. A Képviselő-testület a Programmal kapcsolatos hatáskörét – a Program 
meghirdetésén, és a Szervezeti és működési szabályzat megalkotásán kívül – a 
polgármesterre ruházza át. 
3. Az operatív irányítást a polgármester megbízása alapján a programvezető 
végzi, továbbá szervezi a programon belüli tevékenységet. 
4. A Program működtetésének adminisztratív teendőit  a közmunka-program 
adminisztratív ügyeivel foglalkozó dolgozó látja el. 
5. Az önkormányzat szakképzettséggel rendelkező személyt biztosít, aki a 
Program folyamatos szakmai felügyeletét biztosítja. 
 
 
 



 4 
 

IV. A kedvezményezettek kiválasztása 
1. A kedvezményezettek kiválasztása a munkaügyi központ 
munkaközvetítésével illetve egyéni kérelem alapján jön létre. Az egyéni 
kérelmeket a Polgármester bírálja el. 
2. Az önkormányzat a kiközvetített álláskeresőket közfoglalkoztatotti 
jogviszony keretében foglalkoztatja, melynek alapján a Polgármesterrel 
munkaszerződést kötnek, melyben rögzítik 
a) a munkavégzésben résztvevők ez irányú jogait és kötelezettségeit,  
b) a munkavégzés sajátos körülményeit, feladatait,  
c) a munkavégzés során támasztott követelményeket,  
d) a munkavégzéssel kapcsolatos szándékos károkozás megtérítésének 
kötelezettségét, illetve a Programból való kizárás szankcióját,  
e) az elszámolás szabályait.  
3. Az egyéni kérelem alapján jelentkező és a Programban résztvevő 
személyekkel a Polgármester együttműködési megállapodást köt, melyben 
rögzítik a 2. pont a)-e) pontjaiban foglaltakat. 
 
V. A program végrehajtása, koordinálása 
1. A Programban történő részvétel családi szükségletek kielégítését szolgáló, 
gazdálkodást segítő támogatásnak minősül. 
2. Az önkormányzat a közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázati időszakban a 
tulajdonában lévő növénytermesztésre alkalmas földhasználati lehetőséget, 
és/vagy munkaeszközöket és/vagy munkavégzéshez szükséges forgó 
eszközöket, és/vagy szaktanácsadást biztosít. 
3. A Program által generált megtakarításokat az önkormányzat visszaforgatja a 
Program működtetésére. A munkaügyi központ által kiközvetített személy 
számára a pályázati időszakban az önkormányzat munkabért biztosít. 
4. Az önkormányzat a Programban nem közfoglalkoztatottként résztvevő illetve 
a közfoglalkoztatotti jogviszonyon kívüli időszakra Programban résztvevő 
személyeknek a tulajdonában lévő növénytermesztésre alkalmas földhasználati 
lehetőséget, és/vagy munkaeszközöket és/vagy munkavégzéshez szükséges 
forgó eszközöket, és/vagy szaktanácsadást biztosít.  
5. A Program végrehajtása során a Program minden résztvevője köteles 
jóhiszeműen és egymást segítve együttműködni, a felmerülő problémákat, az 
esetleges akadályokat időben jelezni. 
 
Füzesgyarmat, 2011. július 26. 
 
 

 
 

Bere Károly sk.   Botlik Tiborné sk. 
 polgármester  jegyző 
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2. számú függelék 
a Szociális Földprogram működéséről szóló 

                                                                    18/2011.( VII.26.) önk. rendelethez 
 
                                             Együttműködési megállapodás 

A Szociális Földprogramban nem közfoglalkoztatottként résztvevő, illetve 
a közfoglalkoztatotti jogviszonyon kívüli időszakban résztvevő 

személyekkel 
 
 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat  (5525 Füzesgyarmat,Szabadság tér 1. 
sz. ) képviseli: Bere Károly polgármester, valamint (kedvezményezett neve) 
(születetett: …………………….. sz.hely ……………………….:, 
idő:……………….. an:………………………………) Füzesgyarmat, 
………………………szám alatti lakos, mint aktív korúak ellátására jogosult 
személy/álláskeresőként nyilvántartott személy/a Programban nem 
közfoglalkoztatottként résztvevő személy (a továbbiakban: Kedvezményezett) 
között a „Szociális Földprogram” tárgyában a következő együttműködési 
megállapodás jött létre:  

 
1. A felek tudomásul veszik, hogy a „Szociális Földprogram” végrehajtása során 
a Szociális Földprogram működéséről szóló önkormányzati rendelet és 
Szervezeti és működési szabályzata az irányadó. 
 
2. Füzesgyarmat Város Önkormányzat nevezett részére, átadási-átvételi 
jegyzőkönyv készítése mellett,  a kedvezményezett választása szerint az 
alábbiakat biztosítja 

 
a) □ ……………………….m2 nagyságú, növénytermesztésre alkalmas 
földterületet, 
b) □ növénytermesztéshez szükséges szaktanácsadást, 
c) □ munkaeszközöket, 
d) □ konyhakerti növények vetőmagját, szaporítóanyagát, 
 ...............................  
 ...............................  
 ...............................  
 ...............................  

3. Kedvezményezett vállalja, hogy a 2/a. ponttól eltérően saját tulajdonában 
lévő, növénytermesztésre alkalmas földterület megművelésével vesz részt a 
Szociális Földprogramban., mely Füzesgyarmat, …………………………..szám 
alatt található, nagysága: ……………………………..m2 . □ 
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4. Kedvezményezett vállalja, hogy:  
- a Szociális Földprogramban részt vesz, 
- a földterülettel „jó gazda” gondosságával gazdálkodik, betartja a 
természetvédelmi, környezetvédelmi, talajvédelmi előírásokat, a föld 
termőképességét megőrzi, 
- az önkormányzat által növénytermesztésre alkalmas, részére használatra 
átadott földterület megműveléséről gondoskodik, a föld művelési ág 
változtatását nem kezdeményezi,  
- a szükséges növényvédelmi munkálatokat időben elvégzi, 
- a Program során az önkormányzat munkatársai részéről kezdeményezett 
ellenőrzést lehetővé teszi. 
 
5. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy 
- a Program során, a részére használatra átadott föld állagának, munkaeszközök 
eredeti állapotának megőrzéséért, a munkaeszközök eltűnéséért illetve 
megsemmisüléséért kártérítési felelősséggel tartozik, ezek bekövetkeztekor 
azonnal bejelentési kötelezettséggel tartozik, 
- amennyiben a Program megvalósulását szándékos magatartásával meghiúsítja, 
különösen, ha a földet nem műveli meg, és nem veti be, a veteményt nem 
gondozza, ha a részére átadott munkaeszközt, vetőmagot másnak akár 
ingyenesen, akár visszterhesen átadja, megsemmisíti, a földterületet szennyezi, 
illetve a 2. pont szerinti ellenőrzést nem teszi lehetővé, a Programból 2 évre 
kizárja magát, 
- legkésőbb a termények betakarításakor a részére használatba átadott 
földterületet, munkaeszközt az önkormányzat részére visszaszolgáltatja. 
- a termény betakarításával az a tulajdonába kerül át, melyet saját illetve családja 
kizárólagos fogyasztására használhatja. 
 
Ezen megállapodás ……………………… napjától ..………………. napjáig 
időtartamra szól.  
 
A felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt saját kezűleg aláírták és egy-egy példányát átvették.    

 

Füzesgyarmat, ……………………… 

 

 

        

                   Bere Károly    ……………………………… 
                   polgármester             Kedvezményezett aláírása     


