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Egyéb megjegyzés: 
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A határozatot kapják  
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő 2011. 
évben nyílt pályázatot hirdetett szociális földprogramok működtetésének támogatására. Komló Város 
Önkormányzata a felhívásra „Komlói szociális földprogram” címmel pályázatot nyújtott be, amelyet a 
Támogató 2.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. 
 
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. 
 
Komló Város Önkormányzata a szociális földprogramot a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 
tulajdonában álló, 3908. hrsz. alatti (volt Mecsekjánosi Kertészet) 0,6 ha területen valósítja meg. A 
talaj előkészítését, az ágyások kialakítását követően szabadföldi zöldségtermesztés történik a területen 
tízféle zöldségfajtával. Februárban hosszú ideig elhúzódó havazás hátráltatta a munkálatokat, közel 
egy hónapos csúszást eredményezett, azonban Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának 
segítségével fóliasátrakban palánták nevelésére került sor. A zöldségtermesztés többségében sikerrel 
zárult, a betakarítás folyamatos. A májusban jelentkező fagyok bizonyos zöldségfajták növekedésére 
rossz hatással voltak, emiatt szükség volt újabb vetésre is. A betakarítás elhúzódása, valamint a 
program sikeres megvalósítása is indokolja, hogy a területen folytatódjon a foglalkoztatás, valamint az 
önkormányzat újabb pályázatot nyújtson be ebben a témában. 
 
A programban megvalósuló foglalkoztatásra a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja által támogatott közfoglalkoztatással került sor. A szociális földprogramban való részvétel 
feltételeit, a résztvevők kiválasztását a Tisztelt Képviselő-testület által elfogadott, a szociális 
földprogramról szóló 24/2011. (VIII.1.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
A földprogramhoz kapcsolódóan 12 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására került sor első 
alkalommal 2011. október 3-tól 2011. december 31 – ig, majd 2012. február 1-től 2012. június 30 – ig. 
 
A szociális földprogram pályázat támogatási időszaka 2012. 06. 30. napjával lezárul. Információink 
szerint a Wekerle Sándor Alapkezelő ismételten kiírja majd a szociális földprogramok 
működtetésének támogatására irányuló pályázatot, azonban a kiírás közzététele még nem történt meg. 
Ennek értelmében az esetlegesen a nyári időszak alatt kiírásra kerülő pályázat pontos feltételeiről 
nyilatkozni nem lehet. 
 
A 2011. évben meghirdetett projekt keretében 100 %-os, vissza nem térítendő támogatás volt 
igényelhető. A pályázat keretében önrész kötelezően nem került előírásra, a biztosított földterület és 
egyéb ingatlanok, eszközök, szolgáltatások biztosították a pályázó hozzájárulását. 
A pályázat benyújtásának feltétele volt, hogy a képviselő-testület döntésével támogassa a program 
megvalósítását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő a szociális földprogramok 
működtetésének támogatására ismételten pályázatot ír ki, járuljon hozzá annak benyújtásához.  
 
A 2011. évi kiírás szerint a támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. 
A Támogató azonban fenntartotta a jogot arra, hogy a támogatási összeget 2012. évben utalja. 
Amennyiben az idei évben is ennek megfelelően történik pályázat kiírása szükséges a 3. számú 
határozati javaslati pont elfogadása is. 
 



A tavalyi évben meghirdetett pályázatnak önereje nem volt, amennyiben az idei évben a szociális 
földprogram pályázathoz saját rész biztosítása szükséges javaslom, hogy a Képviselő-testület 
hatalmazza fel a polgármestert, hogy legfeljebb 5 millió Ft-ig kötelezettséget vállaljon a szociális 
földprogram pályázat benyújtása kapcsán. 
 
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 az alábbi határozati javaslatokat 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 földprogramok 
működtetésének támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten szociális földprogramot indít. 
A földprogramhoz a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-től e célra használatra kapott 3908 
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 kiírásra kerülő pályázatra, a szociális 
földprogramhoz szükséges eszközök, kellékek és anyagok valamint igénybe vett 
szolgáltatások költségeinek fedezetére, továbbá az illetékes munkaügyi központnál az 
ehhez kapcsolódó foglalkoztatására. 

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

4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 5 millió Ft-ig 
kötelezettséget vállaljon a szociális földprogram benyújtása kapcsán a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás szakfeladat terhére. A képviselő-testület tudomásul veszi, 
hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatból 5 millió Ft zárolásra kerül, 
amennyiben a pályázat benyújtása önerőt nem igényel a fenti összeg az előirányzatba 
visszavezetésre kerül. 

 
 
Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2012. június 13. 
 Polics József 
 polgármester 
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