Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete
A szociális földprogramban való részvétel feltételeiről
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 rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által meghirdetett „Szociális földprogramok megvalósításának támogatására” című
pályázat (kódja: SZOC-FP-14) alapján Told községben megvalósuló szociális földprogram
résztvevőire, a program végrehajtásának feltételeire és bonyolítására.

2. §
A program szervezeti és működési szabályzata
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete saját hatáskörében a szociális földprogram működési
szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg.

(1)

A program 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)

Az ellátottak köre:
Azok, akik :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

rendszeres szociális segélyben részesülnek,
fogalakoztatást helyettesítő támogatásban részesül,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
nyugdíjasok,
álláskeresők, vagy regisztrált munkanélküliek vagy
olyan megváltozott munkaképességűek, akiknek az egészségi állapota a programban
való részvételt lehetővé teszi,
g. mezőgazdasági termelésre alkalmas földterülettel, és kisállattartásra alkalmas épülettel
rendelkezik.
(3)

Szervezet
a. A szociális földprogram működtetője Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete

b. Az operatív irányítást a polgármester megbízása alapján a jegyző, mint programvezető
végzi.
c. A program működtetésének adminisztratív teendőit a Közös Önkormányzati Hivatal
dolgozói látják el.
d. A kifizetések és bevételezések vonatkozásában a számviteli törvényben foglaltakat
kell alkalmazni. Utalványozásra és kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult,
akadályoztatása esetén az alpolgármester. Ellenjegyzésre a jegyző jogosult,
akadályoztatása esetén az aljegyző. Érvényesítésre jogosult a Pénzügyi Iroda vezetője,
akadályoztatása esetén az őt helyettesítő személy.
e. Az önkormányzat szakképzett agrármérnök által a program folyamatos szakmai
felügyeletét biztosítja.
(4)

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

(5)

A program végrehajtása, koordinálása
a. A program végrehajtása során a program minden résztvevője köteles jóhiszeműen
és egymást segítve együttműködni, az esetleges akadályokat időben jelezni.
b. 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 földterületek állapotát, a növénytermesztés, illetve egyéb
munka állapotát), erről feljegyzést készítenek, s amennyiben
rendellenességet észlelnek, haladéktalanul értesítik a koordinátort.
c. A koordinátor saját hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket, szükség
esetén értesíti a programvezetőt.
d. A program végrehajtásáról és tapasztalatairól a programvezető beszámol az
Önkormányzat Képviselő-testületének.
3. §
A programban való részvétel
A szociális földprogramban résztvevő kedvezményezetteket a Képviselő-testület 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 Told Község Önkormányzat nevében eljáró Béres Barnabás polgármester
(továbbiakban: Támogató), másrészről: ..............................................., Told, ........................ utca ........
szám alatti lakos (továbbiakban: Támogatott) között, az alábbi helyen és napon, az alábbiak szerint.
1./ Jelen szerződés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló /2013. (. .) önkormányzati rendelet . §-a és a szociális földprogramban való
részvétel feltételeiről szóló /2014 () önkormányzati rendelet előírásait figyelembe véve jött létre.
2./ Támogatott vállalja, hogy részt vesz a szociális földprogramban.
3./ Támogató a következő támogatásokban részesíti a támogatottat:
a)
vetőmag-támogatás (vetőmag, vetőburgonya, palánta)
b)
élőállat-támogatás (napos baromfi, sertés, szarvasmarha, nyúl)
c)
termeléshez szükséges anyagok, szolgáltatások
d)
a tenyészidő folyamán szaktanácsadás.
4./ A 3. pontban foglalt támogatások körében a beszerzés a Támogató feladata, azonban a vetőmagok,
facsemeték, különböző anyagok és eszközök önkormányzattól való elszállítása a Támogatott feladata.
5./ Támogatott a földjét a jó gazda gondosságával köteles megművelni!
6./ 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.
7./ Támogatott a program ideje alatt köteles biztosítani, hogy az Önkormányzat megbízottja ellenőrizni
tudja a terület állapotát, művelését, az ott folyó termesztést, illetve a támogatási szerződésben foglaltak
betartását.
8./ Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Kelt: Told, 2014. év ................. hó ..... nap
...............................................
Támogatott
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ...........................................
Lakcím: ...............................................
Név: ...........................................
Lakcím: ...............................................

.............................................
Támogató

5. §
Megelőző tevékenységek
(1)

A támogatási szerződések megkötését követően (a termesztési munkákat megelőzően) a
programban résztvevők számára szakmai tanácsadásra kerül sor, melyet az önkormányzat
által felkért szakember végez. Ennek során válaszol a feltett szakmai kérdésekre, és
ajánlásokat, javaslatokat tesz a konkrét termesztési munka módjára.

(2)

A vetőmagvakat (magok, palánták,) 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 koordinátor (megbízott) megkezdi az értékesítés szervezését, s felelős annak
lebonyolításáért.

(2)

A program befejezését követően a programfelelős a program végrehajtásáról értékelő és
összesített beszámolót készít, melyet benyújt az Önkormányzat Szociális Irodájának,
valamint egy példányával tájékoztatja a pályázatot kiíró szervezetet. A beszámolóban egyúttal
javaslatot is tesz a program helyi továbbfejlesztésére.
7. §
A program költségvetése, önerő biztosítása

Told Község Önkormányzata az Önkormányzat által benyújtott ” „Szociális földprogramok
megvalósításának támogatására” (kódja: SZOC-FP-14) 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. 200 000 Ft
1. 200 000 Ft
0 Ft

8. §
Záró rendelkezések
E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. március 26. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző

