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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 8-án –péntek–de.
10:15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvánosüléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla
Karácsony Gyula
Kolozsvári Imre Zsigmond
Tóth Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő
jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a szociális földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 5/2014. (III. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati

rendelet módosításáról
3. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Szociális földprogramok megvalósítása

támogatása” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-AP-15) a Emberi Erőforrások
Minisztériumához
4. Különfélék

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a szociális földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 5/2014. (III. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati

rendelet módosításáról
3. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Szociális földprogramok megvalósítása

támogatása” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-AP-15) a Emberi
Erőforrások Minisztériumához
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4. Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a szociális földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 5/2014.
(III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a szociális földprogramban való részvétel
feltételeiről szóló 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést
megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
szociális földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 5/2014. (III. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-ea szociális földprogramban való részvétel
feltételeiről szóló 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendeletmódosításával.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete
A szociális földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 5/2014. (III. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A szociális földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: rendelet) 1.§-a helyébe az következő rendelkezés lép:
„1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt Szociális Agrárgazdálkodási-Szociális
Földprogram című pályázat (kódja: SZOC-AP-15) alapján Told községben megvalósuló szociális
földprogram résztvevőire, a program végrehajtásának feltételeire és bonyolítására.”

2. §
A rendelet 2.§ (3) c pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„c. A program működtetésének adminisztratív teendőit a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal dolgozói látják el.”
3.§
A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4)

A kedvezményezettek (támogatásban részesülők) kiválasztása
A kedvezményezettek kiválasztását a programban szereplő létszámkeretek figyelembevételével
a Képviselő-testület végzi. Ennek során a rendelkezésre bocsátott iratminta szerint a
polgármester megköti a támogatási szerződéseket, meghatározza a szerződések ellenőrzését és
esetleges szankcionálását.”

4. §
A rendelet 3.§-a helybe a következő rendelkezés lép:
„A szociális földprogramban résztvevő kedvezményezetteket a Képviselő-testület választja ki, és
értesíti a döntésről, valamint a további tudnivalókról.”

5. §
A rendelet 4 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§

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

Told Község Önkormányzata (pályázó neve) székhely címe: 4117 Told, Kossuth u. 4. sz.,
adószám: 15375287-1-09, képviselő neve: Béres Barnabás, mint Támogató (a
továbbiakban Támogató),
másrészt
kedvezményezett
neve:……………………………………………………..…
an:
…………..…………….………….………, szig. szám: …………………………., állandó lakcím:
………………………………………………………………..…, mint Kedvezményezett (a továbbiakban
Kedvezményezett) (a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbiak szerint:
1.
Kedvezményezett vállalja, hogy részt vesz a Szociális Agrárgazdálkodási-Szociális
földprogram
2.Komponens: Kertkultúra és kisállattartási alprojektjében.
2.

A Kedvezményezettel egy háztartásban élő, támogatásban részesülő családtagok:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
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7.

………………………………………………………………………….

3.

Támogató kötelezettségei

3.1.
Támogató külön térítés nélkül vállalja a tájékoztató megszervezését, biztosítja a tájékoztató
megtartásához szükséges helyszínt, szakember(eke)t, technikai hátteret.
3.2.
Támogató külön térítés nélkül vállalja szakképzett mentor, szakmai felügyelet biztosítását
Kedvezményezett számára.
3.3.
Támogató vállalja az 1. pontban meghatározott alprojekt keretében elnyert mezőgazdasághoz
kapcsolódó javaknak Kedvezményezett részére történő átadását.
3.4.
Támogató külön térítés nélkül vállalja jelen szerződéshez kapcsolódó szervezési,
adminisztratív és pénzügyi tevékenység ellátását.
3.5.
Támogató külön térítés nélkül vállalja a tulajdonában, vagy tartós bérletében álló földtulajdon
őrzését.
3.6.
Támogató külön térítés nélkül vállalja a nyertes pályázatában megfogalmazott
növénytermesztéshez/állattenyésztéshez/stb. szükséges eszközök, anyagok, áruk, stb. beszerzését és
Kedvezményezett részére előre egyeztetett időpontban történő átadását.
3.7.
Az eszközök, anyagok, áruk, vetőmagok, növények, élő állatok, tápok, stb. átvételére
Kedvezményezett, vagy meghatalmazottja jogosult. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni,
melyet Felek aláírásukkal látnak el.
3.8.
Támogató vállalja, hogy a tulajdonában levő, jelen projekt megvalósulását elősegítő
eszközöket, berendezéseket, gépeket Kedvezményezett részére külön térítés nélkül rendelkezésre
bocsátja, azok használatáról a 3.1 és a 3.2. pontban megfogalmazottak szerint tájékoztatót tart. A nem
rendeltetésszerű használatból származó sérülések javításának költsége Kedvezményezettet terheli.
4.

Kedvezményezett kötelezettségei

4.1.
Kedvezményezett köteles a Támogató által szervezett tájékoztató(k)on részt venni.
4.2.
Kedvezményezett köteles a pályázatban megfogalmazott célok érdekében a jó gazda
gondosságával eljárni.
4.3.
Kedvezményezett köteles a rá bízott javakat megőrizni, azok állagát fenntartani.
4.4.
Kedvezményezett köteles a projektet oly módon megvalósítani, hogy az abból származó
előnyök lehetőség szerint biztosítsák Kedvezményezett és a 2. pontban meghatározott természetes
személyek hosszú távú megélhetését.
4.5.
Kedvezményezett köteles a növény- és állat- és élelmezés-egészségügyi szabályok betartására.
4.6.
Kedvezményezett köteles a szakértő(k) által javasolt termelési/tenyésztési technológiát
betartani.
4.7.
Kedvezményezett köteles a megtermelt javakat saját célra felhasználni.
5.
Támogató képviselője jogosult a szerződésben foglalt kötelezettségeket ellenőrizni.
6.
Ha a Kedvezményezett valamilyen előre nem látható okból nem tudja vállalni a szerződés
teljesítését, azt az ok keletkezésétől számított 8 munkanapon belül jeleznie kell a Támogató felé. A
Támogató az általa biztosított javakat visszaveszi, és más kedvezményezettnél helyezi el. Ebben az
esetben ellenszolgáltatásra Kedvezményezett nem tarthat igényt.
7.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a programban foglaltak szerinti
tevékenységet nem megfelelőn végzi, vagy program folytatásából kilép, vagy a szerződében foglalt
kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, a programból kizárható és kártérítési
kötelezettséggel tartozik.
8.

A programból kizárt Kedvezményezett köteles megtéríteni a felhasznált anyag ellenértékét.

9.
Amennyiben a program megvalósítása olyan ok miatt hiúsul meg, amely egyik Fél számára
sem róható fel (vis maior), Felek egymással szemben semmiféle igényt nem támasztanak.
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10.
A Felek a szerződés során kötelesek mindenben együttműködni. A szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
11.
Jelen szerződést 2 számozott oldalból áll, melyet Felek mint akaratukkal mindenben
megegyezőt előzetes értelmezés után 2 példányban aláírnak.
Told, 2015……………………………………..……
……………………………………………….....
Támogató

…..………………………………………….
Kedvezményezett „

6. §
A rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.§
A program költségvetése, önerő biztosítása
Told Község Önkormányzata az Önkormányzat által benyújtott „Szociális AgrárgazdálkodásiSzociális Földprogramok megvalósításának támogatása” (kódja: SZOC-AP-15). szociális
földprogram pályázatban foglaltak végrehajtását az alábbiak szerint vállalja:
A pályázat összköltsége:
A pályázaton igényelt támogatás az összköltség 100 %-a, azaz
A pályázathoz szükséges önerő az összköltség 0 %-a, azaz:

1. 095. 720Ft
1. 095.720Ft
0 Ft”

7. §
Záró rendelkezések

E rendelet 2015. május 11. napján lép hatályba, s a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2015. május 11. napján

Dr. Juhász Marica
jegyző
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2. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati

rendelet módosításáról
Béres Barnabás polgármester: A képviselőka települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-ea települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendeletmódosításával.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, az 58/B. § (2)
bekezdésében, illetve a 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is – az önkormányzat által pénzben
és természetben nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő rendeletet (a
továbbiakban: R) alkotja:
1. §
A települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Ör.) az alábbi 12/A. § -al egészül ki:
„12/A.§

Szociális földprogram

Családi szükséglet kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás,
szociális földprogram
1. §
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(1) Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére
természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít. A szociális földprogram célja:
a. az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő
háztartások szociális földprogramba történő bekapcsolása jövedelemszerző
képességük növelésével,
b. a munkanélküli családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos
helyzetük javítása, további társadalmi leszakadásuk megakadályozása,
c. munkavégzésre nevelés,
d. a munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetőség, életvitel,
szemléletmód, formálása,
e. szerepvállas az aktív szociálpolitikai rendszerben.
(2)
A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja, aki
döntésre jogosult az ellátás megállapításának és megszüntetésének
vonatkozásában.
(3)
A szociális földprogramban részt vehet az a személy, aki:
a. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül,
b. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
c. álláskereső, vagy regisztrált munkanélküli vagy
d. olyan megváltozott munkaképességű, akinek az egészségi állapota a
programban való részvételt lehetővé teszi, és
e. mezőgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy azzal nem
elégséges mértékben rendelkezik
f. a szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy
személy vehet részt.
(4)
A szociális földprogramban résztvevők (továbbiakban támogatottak) önkéntes
alapon, támogatási szerződés megkötésével vállalhatják a részvételt.
(5)
A képviselő-testület a program működéséhez szükséges talajmunkák elvégzését
külső megbízottal történő megállapodás alapján biztosítja.
(6)
A szociális földprogramban való részvételi szándékot a szociális
földmunkaprogramban való részvétel feltételeiről szóló helyi rendelet melléklete
szerinti kérelem alapján a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi
Irodájában lehet bejelenteni a tárgyévben augusztus 31-ig, majd az ezt követő
években január 31-ig.
(7)
A polgármester, miután megállapítja a programban való részvételi jogosultságot,
a (6) bekezdésben meghatározott területek közül kérelmező számára kijelöl egyet,
majd támogatási szerződés megkötésére kerül sor a támogatottal.
a. Amennyiben a programban való részvételre több kérelem érkezik, mint a
kiosztható területek száma, a környezettanulmányban foglaltaknak
megfelelően történik a rangsor állítása.
(8)
A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:
a. a kérelmező nem felel meg a (3) bekezdésben szereplő feltételeknek, vagy
b. a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek már nem
adnak lehetőséget a kérelem teljesítésére.
(9)

Az Önkormányzat a támogatott számára biztosítja:
a. a program megvalósítására kijelölt földterület határozott időre szóló
ingyenes használatát,
b. a szaktanácsadás ingyenes igénybevételét,
c. a termeléshez szükséges anyagokat, szolgáltatásokat.
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(10)
(11)

(12)

A támogatottsági jog és az abból származó bármilyen más előny másra át nem
ruházható.
A támogatott köteles:
a. a használatba adott földet művelni (gyommentesítés, kártevők elleni
védekezés)
b. a terményt időben betakarítani.
Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási
szerződésből eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a polgármester a
megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a
támogatott a programban való részvételből 1 év időtartamra kizárásra kerül.”

2. §
Ez a rendelet 2015. május 11. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. 05. 11.

Dr. Juhász Marica
jegyző

3. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Szociális földprogramok megvalósítása

támogatása” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-AP-15) a Emberi
Erőforrások Minisztériumához
Béres Barnabás polgármester: A képviselőkelőterjesztést megkapták, megismerték azt.
Idén is lehetősége van az önkormányzatnak szociális földprogrammal kapcsolatos pályázat
benyújtására. A pályázat 100%-os támogatottságú, önrészt nem igényel.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások
Minisztériumához a meghirdetett „Szociális Agrárgazdálkodási-Szociális Földprogramok
megvalósításának támogatása” (kódja: SZOC-AP-15) című pályázati felhívásra 1 095 720 Ft.
elnyerésére.
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Az igényelt támogatás a projekt összköltségének 100 %-át fedezi, pályázati önrész nem
szükséges.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2015. május 11.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
32/2015. (V. 8.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Emberi
Erőforrások Minisztériumához a meghirdetett „Szociális Agrárgazdálkodási-Szociális
Földprogramok megvalósításának támogatása” (kódja: SZOC-AP-15) című pályázati
felhívásra 1 095 720 Ft. elnyerésére.
Az igényelt támogatás a projekt összköltségének 100 %-át fedezi, pályázati
önrész nem szükséges.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2015. május 11.

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester, ülésvezető
elnök a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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