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Egyéb megjegyzés: 
....................................................................................... 
 
A határozatot kapják  
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő 
nyílt pályázatot hirdetett szociális földprogramok működtetésének támogatására. 
 
A szociális földprogram általános célja 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 segíteni, életminőségét javítani, önálló egzisztenciateremtési esélyeit 
növelni. 
A cél a szociális földprogram működtetése az állam közfoglalkoztatásra irányuló 
törekvéseivel összhangban: a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző 
képességének erősítése, a szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony 
jövedelmű emberek gazdasági aktivizálása, tevékenységük bővítése értékteremtő munka 
lehetőségének biztosításával. 
 
Az alapcél az alábbi célkitűzéseken keresztül valósítandó meg: 

• a háztartásgazdaság, kertkultúra kialakítása, megerősítése, 
• a termelési folyamat tervszerű kialakítása, beleértve az önellátási képesség, a piaci 

értékesítés és a szövetkezési lehetőségek kihasználását, 
• szociális földprogramot működteti települési önkormányzatok/szervezetek 

szerepvállalásának erősítése a folyamatos működtetés feltételeihez történő 
hozzájárulással; a területi hátrányok mérséklése; 

• a kedvezményezettek aktivizálásával foglalkoztathatóságuk javítása. 
 
Komló Város Önkormányzata a szociális földprogram keretében 20 fő szociálisan rászoruló 
személy részére a 093. hrsz alatti (volt Mecsekjánosi Kertészet) 0,6 ha területet biztosít. A 
földterületet a Komlói Városgazdálkodási Zrt. az 1. sz. melléklet szerinti hozzájáruló 
nyilatkozatával az önkormányzat részére mezőgazdasági tevékenység céljára átadja. 
 
A programban résztvevők az általuk megtermelt terményeket természetbeni juttatásként saját 
létfenntartásukra fordíthatják. 
 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg országosan 300.000.000.-Ft. A 
pályázaton igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke 13 vagy afeletti fő bevonása 
esetén maximum 4.000.000.- Ft. 
 
A szociális földprogramok működtetésének támogatására kiírt pályázatban a megjelölt 
támogatási időszak 2011. augusztus 6. és 2012. június 30. közé eső időszak. A pályázati 
felhívásra egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásának határideje 
2011. augusztus 5. napja. 
 
A projekt keretében 100 %-os, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázat 
keretében önrész kötelezően nem kerül előírásra, a biztosított földterület és egyéb ingatlanok, 
eszközök, szolgáltatások biztosítják a pályázó hozzájárulását. 
 
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A 
Támogató fenntartja a jogot arra, hogy a támogatási összeget 2012. évben utalja. 
 



Pályázat keretében támogatás nyújtható a megvalósítással összefüggésben felmerült költségek 
fedezetére, mint a termesztéshez/tenyésztéshez szükséges anyagok, szolgáltatások, 
eszközvásárlás, mezőgazdasági gépek üzemeltetése, tanácsadás, adminisztrációs és 
ügyintézési költség, mezőgazdasági gépek karbantartása, felújítása. 
A pályázat benyújtásának feltétele, a képviselő-testület döntésével támogassa a program 
megvalósítását. 
 
A támogatás igénylésének alapfeltétele, hogy a pályázó a benyújtást megelőzően a 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
előírtak alapján, a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz a 
rendelet 4. §-a szerinti közfoglalkoztatás támogatására irányuló pályázatát vagy a korábban 
megkötött közfoglalkoztatási szerződése módosítására vonatkozó kérelmét benyújtotta és 
erről az illetékes hivatal megfelelő igazolásával is rendelkezik. Ennek értelmében Komló 
Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a területileg illetékes munkaügyi központba a 
szociális földprogramba bevonni kívánt 20 fő 3 hónapos időtartamú közfoglalkoztatására. 
 
A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a képviselő-testület rendeletet alkosson a 
szociális földprogram céljairól, a kedvezményezettek köréről és gyakorlati végrehajtásáról. A 
rendelet-tervezet jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 
 
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság tárgyalja, álláspontját az ülésen ismerteti. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és a rendelettervezetet elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az egészségügyi és szociális, valamint a 
pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta „A szociális 
földprogramról szóló önkormányzati rendelet és a szociális földprogramok működtetésének 
támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális földprogramot indít. A 
földprogramhoz a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-től e célra használatra kapott 
093 hrsz. alatti területből rendelkezésre álló 0,6 ha alapterületű ingatlant jelöli ki. 

2.) A képviselő-testület pályázatot nyújt be a Wekerle Sándor alapkezelőhöz a 
szociális földprogramok működtetésének támogatására kiírt SZOC-FP-11 
kódszámú pályázatra, a szociális földprogramhoz szükséges eszközök, kellékek és 
anyagok valamint igénybe vett szolgáltatások költségeinek fedezetére, továbbá az 
illetékes munkaügyi központnál ugyanezzel a céllal 20 fő 3 hónapos 
foglalkoztatására. 

3.) A képviselő-testület a pályázathoz szükséges pénzeszközöket előzetesen is 
rendelkezésre bocsátja a rendszeres és nem rendszeres szociális ellátások 
előirányzat maradványa terhére. 

 
Határidő: 2011. augusztus 5. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2011. július 19. 
 Polics József 
 polgármester 



1. számú melléklet 
 

 



2. számú melléklet 
 

Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének 
…/2011. (… . …..) önkormányzati rendelete 

a szociális földprogramról 
 

Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete 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 4.§-ának (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya Komló város közigazgatási területén található, a szociális földprogramba 
bevont földterületekre, valamint a szociális földprogramban résztvevő támogatottakra terjed 
ki. 
 

2.§ 
 
(1) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

a szociálisan rászorulók részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot 
indít.  

 
(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, 
e) szerepvállalás az aktív szociálpolitikai rendszerben. 

 
(3) A szociális földprogrammal kapcsolatos jogosultság megállapítása és megszüntetése a 

polgármester hatásköre. 
 

3. § 
 
(1) A szociális földprogramban az a személy vehet részt, aki 
 

a) legalább egy éve Komló városban állandó, vagy ideiglenes lakcímmel 
rendelkezik, 

b) rendszeres szociális segélyben részesül, 
c) bérpótló juttatásban részesül, 
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy 
e) álláskereső, regisztrált munkanélküli. 



 
(2) A szociális földprogramban való részvételre az (1) bekezdésben meghatározott 

személyek közül az jogosult, aki nem rendelkezik mezőgazdasági művelésre alkalmas 
földtulajdonnal és családjában az egy főre jutó jövedelem a minimálbér összegét nem 
haladja meg. 

 
(3) A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy 

vehet részt. 
 
(4) A szociális földprogramban részt vevők (a továbbiakban: támogatottak) önkéntes 

alapon, támogatási szerződés megkötésével vállalják a részvételt. 
 

4.§ 
 
A szociális földprogram végrehajtására, a támogatottak általi ingyenes használatra a 
Képviselő-testület a Komló, 093 hrsz. alatti megművelhető, önkormányzati tulajdonú 
földterületet biztosítja, amelyet a programban résztvevő személyek közösen művelnek. A 
közösen megtermesztett termények egyenlő arányban kerülnek a támogatottak tulajdonába. 
 

5.§ 
 
(1) A szociális földprogramban való részvétel iránti kérelmet jelen rendelet  1. számú 

melléklete szerinti formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal és 
Szociális Irodáján lehet benyújtani. 

 
(2) A polgármester megállapítja a programban való részvételi jogosultságot és 

támogatottal támogatási szerződést köt.  
 
(3) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha 
 

a) a kérelmező nem felel meg a 3. § (1) és (2) bekezdésében szereplő 
feltételeknek vagy 

b) a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterület nem ad 
lehetőséget a kérelem teljesítésére. 

 
6.§ 

 
A Képviselő-testület a támogatott számára biztosítja 
 
a) a program megvalósításához szükséges földterület ingyenes használatát, 
b) szaktanácsadás ingyenes igénybevételét, 
c) a megtermesztett termények egyenlő arányú tulajdonjogát és 
d) a vetőmag térítésmentes igénybevételét. 
 

7.§ 
 
A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem 
ruházható. 
 
 



8.§ 
 
(1) A támogatott köteles 
 

a) a használatba adott földet jó gazda gondosságával művelni, ideértve a 
gyommentesítést,   
 és a kártevők elleni védekezést és 

b) a terményt betakarítani. 
 

(2) Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási 
szerződésből eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a polgármester a támogatási 
szerződést azonnali hatállyal felmondja. Ebben az esetben a támogatott a programban 
való részvételből 1 évi időtartamra kizárásra kerül. 

 
9.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2011. július 28. 
 
 
 
 Polics József dr. Vaskó Ernő 
 polgármester címzetes főjegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. számú melléklet 

 
K É R E L E M 

A szociális földprogramban való részvételhez 
 

 
Alulírott, …………………………………………….…………………… (név) 
…………………………………………..……………………(születési hely, idő, 
anyja neve)……………...…………………….……………………….…….szám 
alatti lakos azzal a kéréssel fordulok Komló Város Polgármesteréhez, hogy a 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális földprogramról 
szóló …../2011.(…..) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján 
szíveskedjen támogatásban részesíteni. Szeretnék részt venni a 2011/2012. évi 
szociális földprogramban, és vállalom a rendeletben foglaltak teljesítését.  
 
Családomban élő közeli hozzátartozók: 

Név Születési idő Foglalkozás Jövedelem 
    
    
    
    
    

 
A családban az egy főre jutó havi jövedelem:………………………….Ft/hó/fő 
 
Figyelem! 
A család jövedelmi viszonyait igazoló okmányokat a kérelemhez mellékelni 
kell! 
 
Az alábbiakról nyilatkozom: 
• legalább egy éve Komló városban állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezem, 
• rendszeres szociális segélyben /bérpótló juttatásban /rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülök (a megfelelő aláhúzandó!), 
• álláskereső/ regisztrált munkanélküli (a megfelelő aláhúzandó!), 
• nem rendelkezem mezőgazdasági művelésre alkalmas földtulajdonnal, 
• nem folytatok egyéni vállalkozói tevékenységet, illetve gazdálkodó szervezet 
tevékenységében 
személyesen közreműködő tagja nem vagyok, 
• tudomásul veszem, hogy a programban résztvevő kedvezményezetteket a polgármester 
választja ki. 
 
Komló,………………………………….. 

………………………………………………… 
kérelmező 
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