
2. napirend 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
-/2011. (VII.26.) sz. rendelete (tervezet) 

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által hirdetett  
szociális földmunkaprogramban való részvétel feltételeiről 

 
 

1.§ 
A rendelet hatálya 

 
A rendelet hatálya kiterjed a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által "SZOC-FP-11" 
kódszámmal meghirdetett szociális földprogram pályázat alapján a Füzesgyarmat Városban 
2011. évben megvalósuló szociális földprogram résztvevőire, a program végrehajtásának 
feltételeire, és bonyolítására. 
 
 

2.§ 
A program szervezeti és működési szabályzata 

 
Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete saját hatáskörében a szociális földprogram működési 
szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg. 
 
I. A program célja 
1. Csökkentse a munkanélküli családok megélhetési gondjait, enyhítse a szociális feszültséget, 
a szociálisan hátrányos helyzetű, de munkaképes réteg anyagi gondjait. 
 
2. Közreműködjön a foglalkoztatás megoldásában, segítse a lakosság önszerveződő 
közösségeit. 
 
 
II. Az ellátottak köre 
1. Munkanélküli családok. 
 
2. Többgyermekes családok, akik munkahellyel rendelkeznek, de az egy főre jutó havi nettó 
jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150%-át. 
 
3. Kisnyugdíjas családok, akik saját tulajdonú kertjükben saját erőből a szükséges munkákat 
elvégzik. 
 
 
III. Szervezet 
1. A szociális földprogram működtetője: Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete. 
 
2. Az operatív irányítást a polgármester megbízása alapján a jegyző, mint programvezető 
végzi. Szervezi a programon belüli tevékenységet. 
 
3. A program működtetésének adminisztratív teendőit a Polgármesteri Hivatal dolgozói látják 
el. 



4. A kifizetések és bevételezések vonatkozásában a számviteli törvényben foglaltakat 
alkalmazni kell. Utalványozásra és kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult, 
akadályoztatása esetén az alpolgármester. Ellenjegyzésre a jegyző jogosult, akadályoztatása 
esetén a gazdasági vezető. Érvényesítésre jogosult a gazdálkodási előadó, akadályoztatása 
esetén az őt helyettesítő személy. 
 
5. Az önkormányzat szakképzett kertészmérnök által a program folyamatos szakmai 
felügyeletét biztosítja. 
 
 
IV. A kedvezményezettek (támogatásban részesülők) kiválasztása 
A kedvezményezettek kiválasztását a programban szereplő létszámkeretek 
figyelembevételével az önkormányzat szociális rendeletében foglaltaknak megfelelően az 
Önkormányzat Szociális Bizottsága saját hatáskörében végzi. Ennek során a rendelkezésre 
bocsátott iratminta szerint megköti a támogatási szerződéseket, meghatározza a szerződések 
ellenőrzését és esetleges szankcionálását. 
 
 
V. A program végrehajtása, koordinálása 
1. A program végrehajtása során a program minden résztvevője köteles jóhiszeműen és 
egymást segítve együttműködni, az esetleges akadályokat időben jelezni. 
 
2. A szakmai munkatársak szervezik a települési szintű operatív feladatokat, ennek során 
különösen: 
- a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően átveszik és a bizonylati rendnek 
megfelelően eljuttatják a támogatást a kedvezményezettekhez; 
- szervezik a helyi növényvédelmet, és szaktanácsadást; 
- havonta legalább egyszer ellenőrzik a kedvezményezetteket (az érintett kertek, földterületek 
állapotát, a növénytermesztés, illetve egyéb munka állapotát), erről feljegyzést készítenek, s 
amennyiben rendellenességet észlelnek, haladéktalanul értesítik a koordinátort. 
 
2. A koordinátor saját hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket, szükség esetén 
értesíti a programvezetőt. 
 
3. A program végrehajtásáról és tapasztalatairól a programvezető beszámol az Önkormányzat 
Képviselő-testületének. 
 

 
 

A program részletes szakmai tartalma 
 

3.§ 
A programban való részvétel 

 
(1) A szociális földprogram helyi meghirdetését követően az Önkormányzat Szociális 
Bizottsága fogadja a benyújtott kérelmeket, melyek közül a kérelemben foglalt adatok, a 
rászorultság, a család létszáma, és a helyszínen végzett állapotfelmérés, kert megtekintése 
alapján hozza meg döntését. 
 
(2) A szociális földprogramban való részvételre irányuló kérelem mintája a következő: 



 
 

Kérelem 
a szociális földprogramban való részvételhez 

 
 
Alulírott ........................................... (név) /született: ......................., ............ év ..... hó ... nap; 
anyja neve: ......................................../, Füzesgyarmat, ...................... út ...... szám alatti lakos, 
azzal a kéréssel fordulok az Önkormányzat Szociális Bizottságához, hogy családomat az 
Önkormányzat Képviselő-testülete -/2011. (VII.26.)  sz. rendeletének értelmében 
szíveskedjenek támogatásban részesíteni. Szeretnék részt venni a 2008/2011. évi szociális 
földprogramban, és vállalom az abban foglaltak teljesítését. 
 
A következő alprogramban kívánok részt venni (a választott alprogramot alá kell húzni!): 
 
a) "Konyhakerti 1." : vállalom a következő konyhakerti növények termesztését, 
kizárólagosan saját (család) fogyasztási célra: 
burgonya (termesztése a bevont földterület legalább 50%-ában kötelező), zöldség, sárgarépa, 
saláta, vöröshagyma, fokhagyma, borsó, bab, uborka, paradicsom. A dőlt betűvel jelzettek 
közül legalább 5 növény termesztését vállalni kell! 
 
b) "Konyhakerti 2." : vállalom a művelésbe vont teljes területen kizárólag étkezési burgonya 
termesztését, továbbá vállalom, hogy a megtermelt burgonya legalább 40%-át saját (család) 
étkezési célra hasznosítom, a többletet pedig a programhoz tartozó előszerződésben foglaltak 
szerint értékesítem. 
  
c) "Gyümölcsfa-telepítés": vállalom, hogy az erre alkalmas földterületemen a program 
szerint legalább 5 db gyümölcsfa-csemetét elültetek, azokat ápolom és védem, rajtuk a 
szükséges növényvédelmi munkákat időben elvégzem, továbbá a gyümölcsfákat legalább öt 
évig megtartom. 
 
 
 Családban élő közeli hozzátartozók: 
 

Név Születési idő Foglalkozás Jövedelem 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
 
A családban az egy főre jutó havi jövedelem: ............... Ft/hó/fő. 
 
Kijelentem, hogy Füzesgyarmat Városben: 
a) veteményezésre alkalmas kerttel rendelkezem, melynek területe: ............ négyszögöl; 
b) veteményezésre alkalmas zártkerttel rendelkezem, melynek területe: .......... négyszögöl; 
c) gyümölcsfák telepítésére alkalmas kerttel vagy udvarral rendelkezem (a megfelelő rész 
aláhúzandó), melynek területe: .......... négyszögöl; 



d) a fent megjelölt termőföldterület kerítéssel körbe van kerítve. 
A pontok közül a megfelelő rész aláhúzandó! 
 
Figyelem! 
A család jövedelmi viszonyait igazoló okmányokat a kérelemhez mellékelni kell. 
Azon családok részesülhetnek támogatásban, akik a fent megjelölt termőfölddel rendelkeznek, 
és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum 150%-át. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben hiányos kérelmet adok be, illetve jövedelemigazolást 
nem csatolok, a Szociális Bizottság kérelmemet tárgytalannak tekinti és kizár a programból. 
 
 
Kelt: Füzesgyarmat, 2011. év .................. hó ..... nap 
 
                                                     Kérelmező olvasható aláírása:  
................................................... 
 
(3) A fentiek alapján a programban résztvevő kedvezményezetteket a Szociális Bizottság 
választja ki, és értesíti a döntésről, valamint a további tudnivalókról. 
 
 

4.§ 
A támogatási szerződés 

 
A résztvevők kiválasztását követően megkötésre kerülnek a támogatási szerződések, 
melynek mintája a következő: 
 

Támogatási szerződés 
a szociális földprogramban részt vevők számára 

 
A szerződés létrejött Füzesgyarmat Városi Önkormányzat nevében eljáró Bere Károly 
polgármester (továbbiakban: Támogató), másrészről: ..............................................., 
Füzesgyarmat, ........................ utca ........ szám alatti lakos (továbbiakban: Támogatott) között, 
az alábbi helyen és napon, az alábbiak szerint. 
 
1./ Az -/2011. (VII.26.) sz. ÖK. rendelet ....§-át figyelembe véve jött létre a jelen szerződés. 
 
2./ Támogatott vállalja, hogy részt vesz a szociális földprogramban. Ezen belül: 
a) "Konyhakerti 1." sz. programban, 
b) "Konyhakerti 2." sz. programban, 
c) "Gyümölcsfa-telepítés" programban. 
A megfelelő rész aláhúzandó! 
 
3./ Támogató a következő támogatásokban részesíti a támogatottat: 
a) - vetőmag-támogatás (vetőmag, vetőburgonya, palánta) 
- kerti szerszámok, eszközök 
- növényvédőszer 
b) - "Gyümölcsfa-telepítés" programban: gyümölcsfa-csemeték. 
c) - képzés a munkák megkezdése előtt, valamint a tenyészidő folyamán szaktanácsadás. 



  
Az a) pontban leírt támogatásokat 100 négyszögöl földterületre biztosítja. A támogatás tételes 
felsorolása jelen szerződés melléklete (vetőmagfélék, palántafélék, gyümölcsfák, 
növényvédőszerek felsorolása). 
 
4./ A 3. pontban foglalt támogatások körében a beszerzés a Támogató feladata, azonban a 
vetőmagok, palánták, facsemeték, különböző anyagok és eszközök önkormányzattól való 
elszállítása a támogatott feladata. 
 
5./ Támogatott a földjét a jó gazda gondosságával köteles megművelni. 
 
6./ A támogatott joga, hogy 
a) a "Konyhakerti 1." programban a megtermelt zöldségfélét felhasználja, a saját család 
szükségletére fogyasztásáról gondoskodjon; 
b) a "Konyhakerti 2." programban a megtermelt burgonya legalább 40%-át saját (családi) 
szükségletre felhasználja, és legfeljebb 60%-át piaci alapon értékesítse; 
c) a "Gyümölcsfa-telepítés" programban az ültetett gyümölcsfák gyümölcsét akár saját 
(családi) szükségletre, akár értékesítésre felhasználja. 
 
7./ Támogatott vállalja, hogy a növénytermesztési programok esetén a programba vont teljes 
földterületet a programban foglaltak szerint megműveli. 
 
8./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a programban foglaltak szerinti 
tevékenységet nem megfelelően végzi, vagy időközben a program folytatásából kilép, úgy az 
önkormányzat felé kártérítéssel tartozik. Amennyiben a programban vállalt tevékenységével 
annak rendes befejezése előtt- felhagy, abból kilép, úgy tudomásul veszi, hogy a következő 
évben a helyi szociális földprogramban nem vehet részt. 
 
9./ Támogatott a program ideje alatt köteles tűrni, hogy az Önkormányzat megbízottja 
ellenőrizze a kert állapotát, művelését, az ott folyó termesztést, illetve a támogatási 
szerződésben foglaltak betartását. 
 
10./ Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
 
Kelt: Füzesgyarmat, 2011. év ................. hó ..... nap 
 
 
 ...............................................                                                ............................................. 
         Támogatott                                                                                  Támogató 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Név: ........................................... 
Lakcím: ............................................... 
 
Név: ........................................... 
Lakcím: ............................................... 
 
 



5.§ 
Megelőző tevékenységek 

 
(1) A támogatási szerződések megkötését követően (a termesztési munkákat megelőzően) a 
programban résztvevők számára szakmai tanácsadásra kerül sor, melyet az önkormányzat 
megbízásából a falugazdász végez. Ennek során válaszol a feltett szakmai kérdésekre, és 
ajánlásokat, javaslatokat tesz a konkrét termesztési munka módjára. 
 
(2) A vetőmagvakat (magok, palánták, facsemeték) az önkormányzat beszerzi, s arról 
tájékoztatja az érintetteket. A vetőmagok elszállítása, és a további használata a 
kedvezményezettek feladata. 
 
(3) A termesztési munkák megkezdése előtt helyszíni állapotfelmérésekre kerül sor, s a 
tapasztaltak ennek során jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek. 
 
(4) A résztvevők a munkák elvégzésének megkezdését az önkormányzat megbízottjának 
(koordinátor) bejelentik. A koordinátor legalább havonta egyszer a helyszínen ellenőrzi és 
felügyeli a munkák program szerinti végrehajtását. A koordinátor a helyszínen nyert 
tapasztalatait feljegyzésben rögzíti. Szükség esetén intézkedéseket kezdeményez. 
 

6.§ 
A teljesítés 

 
(1) A munkák elvégzését az érintettek jelentik a koordinátornak (megbízottnak). 
A 2. sz. alprogram esetén a koordinátor (megbízott) megkezdi az értékesítés szervezését, s 
felelős annak lebonyolításáért. 
A 3. sz. alprogram esetén a koordinátor (megbízott) fényképfelvételeket készít és ezzel is 
dokumentálja a program elvégzését. 
 
(2) A program befejezését követően a programfelelős a program végrehajtásáról értékelő és 
összesített beszámolót készít, melyet benyújt az Önkormányzat Szociákis Bizottságának, 
valamint egy példányával tájékoztatja a pályázatot kiíró szervezetet. A beszámolóban egyúttal 
javaslatot is tesz a program helyi továbbfejlesztésére. 
 

7.§ 
A program költségvetése, önerő biztosítása 

 
Füzesgyarmat Városi Önkormányzata az Önkormányzat által benyújtott "Munkával a 
megélhetésért" című, SZOC-FP-11 jelű szociális földprogram pályázatban foglaltak 
végrehajtásához vállalja a pályázatban megjelölt önerő biztosítását, az alábbiak szerint: 
- a projekt költségvetése: ……………,- Ft. 
- igényelt támogatás összege: ………….,- Ft. 
- vállalt saját erő (önrész) összege: …………..,- Ft. 
 

8.§ 
Záró rendelkezések 

Ez a rendelet 2011. július 27. napján lép hatályba 
 
            Bere Károly                                                             Botlik Tiborné 
           polgármester                                                                     jegyző 


