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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) nyílt 
pályázatot hirdet szociális földprogramok megvalósításának támogatására.  
 
A helyi munkanélküliség kezelésében, a foglalkoztatás elősegítésében, különösen a 
hátrányokkal sújtott társadalmi csoportok esetében, valamint a feketegazdaság 
visszaszorításában a szociális földprogram jelentős szerepet kíván betölteni.  
 
A szociális földprogram hozzájárul  

• a területi hátrányok mérsékléséhez;  
• a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a fenntarthatóság megteremtéséhez;  
• a kedvezményezettek aktivizálásához, a foglalkoztathatósági szintjük javításához;  
• a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák megélhetésének, életminőségének 

javításához;  
• a termelési és értékesítési folyamat tervszerű kialakításához,- beleértve az önellátási 

képességet, a piaci értékesítést és a fenntarthatóságot.  
 
A pályázati kategóriák „A”, „B” és „C”-komponensként kerültek megjelölésre, eszerint 
különböznek az igénylés alapfeltételei, a támogatás mértéke. („A”-komponens: 
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram alprojekt; „B”-komponens: 
Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt; „C”-komponens: Kertkultúra és kisállattartási 
alprojekt). 
 
Pályázatot nyújthat be a települési önkormányzat, a működési helye szerinti települési 
roma/cigány nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján, helyi 
rendeletben szabályozott módon. 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 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő 
2011. évben nyílt pályázatot hirdetett szociális földprogramok működtetésének támogatására. 
Komló Város Önkormányzata által a SZOC-FP-11-A-0170 pályázati azonosítószámon 
nyilvántartott, „Komlói szociális földprogram” címmel benyújtott pályázat 2.200.000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. 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 a 2012. június 30-ig. Ezen pályázat tekintetében a 
támogatási szerződéshez kapcsolódó pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásra 
került, a pályázatot lezártnak tekintik. 
 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő által kiírt „Szociális 
Földprogramok Megvalósításának Támogatására benyújtott, SZOC-FP-12-A-0001 pályázati 
azonosítószámon nyilvántartott, Komlói szociális földprogram II. című pályázatot, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 1.125.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A 
földprogramhoz kapcsolódóan 12 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására kerül sor 
2012. december 14. napjától a 2013. június 30 napjáig.  
 
Mindkét projektben a 093. hrsz. alatti (volt Mecsekjánosi Kertészet) 0,6 ha területen 
szabadföldi zöldségtermesztés folytattunk. A földterületet a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 



hozzájáruló nyilatkozatával az önkormányzat részére mezőgazdasági tevékenység céljára 
használatba adta. 
 
A korábbiakban megkezdett program folytatása az „A”-komponensre történő pályázat 
benyújtása esetén valósítható meg leginkább. 
 
Az alprojekt célja a szociális földprogram működtetése az állam közfoglalkoztatásra irányuló 
törekvéseivel összhangban: a nyilvántartott álláskeresők, elsősorban a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban résztvevők munkavállalásának elősegítése, az értékteremtő munka 
biztosításával közfoglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében. A feladat végrehajtását 
vállaló nyertes pályázók növénytermesztési és állattartási/tenyésztési projektet elsődlegesen 
közétkeztetést végző konyha ellátása céljából hajtanak végre. A téli időszakban (2013. 
december – 2014. február közötti időszak) a program keretében alkalmazott 
közfoglalkoztatottak a szabad kapacitás erejéig a településen mutatkozó más helyi közösségi 
célú önkormányzati feladatot is végezhetnek.  
 
A 2012. évben megpályázott projektben a Komlón működő, idősek ellátását biztosító, a 
„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. által fenntartott intézményekben működő 
konyháknak adtuk át a megtermelt termények nagy részét, és a 2013-2014-es projektben is 
ezáltal valósulna meg a közétkeztetést végző konyha ellátása. 
 
Közfoglalkoztatottat nem lehet e jogviszony keretében magántulajdonú földterületeken 
foglalkoztatni. Amennyiben magántulajdonú földterület megállapodás alapján tartós 
használatra szociális földprogramhoz kötött célok megvalósítására kerül átadásra, úgy a 
közfoglalkoztatás megvalósításának nincs akadálya. A Komlói Városgazdálkodási Zrt. 093. 
hrsz. alatti területe értékesítésre került munkahely-teremtési céllal. A társaság telephelyén 
belül rendelkezésre áll az azonos paraméterekkel rendelkező, 089/2. hrsz alatti ingatlan, 
amelyet a szociális földprogram további megvalósítása érdekében mezőgazdasági célokra 
használatba adnak az önkormányzat részére (hozzájáruló nyilatkozat: 1. sz. melléklet). 
 
Az „A”-komponens esetében a támogatás feltétele továbbá, hogy a bevont földterület legyen 
könnyen megközelíthető, nem lehet ártéri terület, a talaj minősége pedig legyen 
növénytermesztésre alkalmas; a pályázatba bevont földterület, illetve a bevont ingatlanok a 
projekt megvalósítása kezdetének időpontjától legalább 2 évig, a pályázó tulajdonában, vagy 
megállapodás alapján használatában kell lennie; földbérleti díj a pályázat keretében nem 
elszámolható költség.  
 
Az „A”-komponensre legalább 500 000 Ft és legfeljebb 3 500 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatás igényelhető. „A”-komponensre rendelkezésre álló forrás: 120 000 000 Ft.  Az „A”-
komponensre igényelhető támogatás összege és formája, a bevont közfoglalkoztatotti létszám 
alapján sávosan meghatározott. Figyelembe véve, hogy a korábbi projektekben 12 fő 
közfoglalkoztatottat alkalmaztunk továbblépésnek minősül, ha 20 fő közfoglalkoztatotti 
létszám alapján adunk be a pályázatot. 16-20 fő bevonása esetén 1 500 001 - 2 250 000 Ft 
támogatás igényelhető. 
 
Az „A”-komponensben pályázónak kötelezettséget kell vállalnia, hogy a támogatásról szóló 
döntésének kézhezvételét követően 15 napon belül a közfoglalkoztatáshoz nyújtható 
támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, a tervezett 
közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz a rendelet 4. §-a szerinti 
közfoglalkoztatás támogatására irányuló előzetes kérelmet nyújt be. A pályázó a 



közfoglalkoztatás keretében a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében 
foglalt költségek támogatására, azon belül elsősorban a közfoglalkoztatási bér (és/vagy a 
közfoglalkoztatási garantált bér) és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 2014. 
június 30-ig tartó támogatására nyújthat be kérelmet a járási hivatal munkaügyi szakigazgatási 
szervéhez. A közfoglalkoztatásra benyújtott pályázat esetében a támogatási arányról jelenleg 
nem rendelkezünk információval. 
 
A szociális földprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázatban a megjelölt 
támogatási időszak 2013. július 1. és 2014. június 30. közé eső időszak. A pályázati kiírásra 
egy pályázó csak egy komponensre nyújthat be pályázatot. A pályázat benyújtásának 
határideje 2013. május 29. napja. 
 
A támogatás formája vissza nem térítendő, a projekt keretén belül igényelt támogatás 100%-a. 
A pályázat keretében önrész kötelezően nem kerül előírásra, a biztosított földterület és egyéb 
ingatlanok, eszközök, szolgáltatások biztosítják a pályázó hozzájárulását. Az „A”-
komponensben 2012-ben nyertes pályázók az idei programban csak az elszámolásuk 
elfogadása után juthatnak támogatáshoz.  
 
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. 
 
A pályázat benyújtásának feltétele, a képviselő-testület döntésével támogassa a program 
megvalósítását. 
 
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 megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete harmadik alkalommal is szociális 
földprogramot indít. A földprogramhoz a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-től e 
célra használatra kapott 089/2. hrsz alatti területből rendelkezésre álló közel 0,4 ha 
alapterületű ingatlant jelöli ki. 

2.) A képviselő-testület pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz 
a szociális földprogramok megvalósításának támogatására kiírt SZOC-FP-13 
kódszámú pályázatra, a szociális földprogramhoz szükséges tárgyak, anyagok, 
eszközök, berendezések, valamint igénybe vett szolgáltatások költségeinek 
fedezetére, továbbá az illetékes munkaügyi központnál ugyanezzel a céllal 20 fő 
foglalkoztatására. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 5 millió Ft-ig 
kötelezettséget vállaljon a szociális földprogram benyújtása kapcsán a rendszeres 
szociális ellátások előirányzat terhére. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 
a rendszeres szociális ellátások 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, 2013. május 22. 
 Polics József 
 polgármester



1. sz. melléklet 
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