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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 
megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Lebonyolító) 
nyílt pályázatot hirdetett Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális Földprogram (a 
továbbiakban szociális agrárgazdálkodási program) megvalósításának támogatására.  
 
A kiírás célja:  
A helyi munkanélküliség kezelésében, a foglalkoztatás elősegítésében, különösen a 
hátrányokkal sújtott társadalmi csoportok esetében, valamint a feketegazdaság 
visszaszorításában a szociális agrárgazdálkodási program jelentős szerepet kíván betölteni.  
 
Támogatja a szociális gazdaságban érintett szervezetek gazdasági tevékenységét. A termék 
előállítás, piacra jutás, értékesítés folyamatának kialakítását, a hálózatban történő 
együttműködés megerősítését a hiányzó eszközök, tárgyak, berendezések beszerzési 
lehetőségének biztosításával segíti elő. 
 
A szociális agrárgazdálkodási program 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 közösségi célú termelés során a helyi erőforrások hasznosulnak, amelynek 

következtében jelentősebb hangsúlyt kapnak a hazai, piacképes, egészséges, tartósító 
szerektől mentes termékek előállítása és felhasználása.   

• A munka alapú helyi együttműködések hatására erősödik a társadalmi befogadás. 
 
A pályázati kiírás két önálló komponense pályázható. A pályázati kategóriák 1. és 2. 
komponensként kerültek megjelölésre, eszerint különböznek az igénylés alapfeltételei, a 
támogatás mértéke. (1. komponens: Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt; 2. komponens: 
Kertkultúra és kisállattartási alprojekt). Egy pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot 
nyújthat be. 
 
Pályázatot nyújthat be a települési önkormányzat, a működési helye szerinti települési 
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján. 
 
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. 
 
A 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 Erőforrás Minisztériuma 1.125.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesítette. A földprogramhoz kapcsolódóan 12 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására 
került sor 2012. december 14. napjától a 2013. június 30 napjáig. Ezen pályázat tekintetében a 
támogatási szerződéshez kapcsolódó pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásra 
került, a pályázatot lezártnak tekintik. 
 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt „Szociális Földprogramok Megvalósításának 
Támogatására benyújtott, SZOC-FP-13-A-0004 pályázati azonosítószámon nyilvántartott, 
Komlói szociális földprogram III. című pályázatot, az Emberi Erőforrás Minisztériuma 
2.250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A földprogramhoz 
kapcsolódóan 20 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására kerül sor 2013. október 17. 
napjától a 2014. június 30 napjáig.  
 
Mindhárom projektben szabadföldi zöldségtermesztést folytattunk, az „A”-komponensre 
beadott pályázat megvalósításával. A 2011. és a 2012. évben beadott pályázat alapján a 
programot a Komlói Városgazdálkodási Zrt. tulajdonában álló, az ezen földprogram céljából 
használatra felajánlott 0,6 ha nagyságú, 093 hrsz. alatt felvett területen, a 2013. évben szintén 
a Komlói Városgazdálkodási Zrt. telephelyén lévő 089/ II./B. hrsz alatt nyilvántartott, közel 
0,4 ha nagyságú területen folytattuk. 
 
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma nyílt pályázatot hirdetett szociális földprogramok 
megvalósításának támogatására. Komló Város Önkormányzata által a SZOC-FP-14-B-0003 
pályázati azonosítószámon nyilvántartott, „Szociális Bolt Komlón” címmel benyújtott 
pályázat 2.057.312,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 2014 évben. A projekt 
megvalósítási időszaka: 2014. július 1. –2015. április 30. Ebből a támogatási összegből 
alakítottuk ki a Komlói Szociális Boltot.  
 
2015. március 26. napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) 
megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Lebonyolító) 
nyílt pályázatot hirdetett, a SZOC-AP-15 kódjelű „Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális 
Földprogram megvalósításának támogatására” (a továbbiakban: Szociális agrárgazdálkodási 
program). 
A projekt megvalósítási időszaka: 2015. március 26. – 2016. június 30. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2015. április 24. 
 
Tekintettel a fent leírt határidőkre, valamint a testületi ülések időpontjára Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Komló város 2015. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának rendjéről szóló 8/2015. (III.6.) számú rendelet 7. § (19) bekezdésében 
foglaltak alapján „Komlói Szociális agrárgazdálkodási program” elnevezésű pályázatot 
nyújtottam be a Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális Földprogram megvalósításának 
támogatására kiírt SZOC-AP-15 kódjelű pályázat kiírás 1. komponensére, amelynek főbb 
tartalmi elemeiről jelen előterjesztésben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, és kérem 
utólagos jóváhagyását. 
 
A pályázat útján igényelhető támogatás vissza nem térítendő, amely utófinanszírozás 
formájában kerül folyósításra. Az elnyert összeg terhére 100 %-os támogatási előleg 
igényelhető. A pályázat keretében önrész kötelezően nem kerül előírásra.  
 



Az eszközbeszerzési-és fejlesztési alprojekt célja a 2010 - 2014. között, legalább 2 évben 
pályázati támogatással földprogramot működtetett, mezőgazdasági termelést is folytató 
szervezetek piacra jutását elősegítő eszközbeszerzésre, fejlesztésre irányuló támogatása, 
amelyek az előállított javak piac útján történ ő értékesítésével járulnak hozzá a helyi 
gazdasági élet élénkítéséhez, a foglalkoztatási szint növekedéséhez, a szervezet 
munkájában részt vevő szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony 
jövedelmű emberek életminőségének javításához, szociális és munkaerő-piaci 
integrációjához. 
  
A pályázat keretében előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek bejegyzés szerinti 
telephelye/székhelye/ és a projektben vállalt tevékenysége olyan településekben valósul meg, 
amelyek esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 18.000,- Ft-ot. 
Komló városában az egy lakosra jutó adóerő-képesség 11.836,-Ft. 
 
A személyi kifizetésekre költség (személyi kiadások: bérköltség, megbízási jogviszony díja 
(bérszámfejtett), személyi jellegű kiadások járulékai, adóterhei) a pályázat keretében nem 
igényelhető. A pályázónak az eszközbeszerzés, - fejlesztés által legalább 1 fő újonnan felvett 
munkatárs előző évi közfoglalkoztatás nélküli átlagos statisztikai állományi létszámon felüli, 
napi minimum 6 órás foglalkoztatását kell vállalnia a program futamideje alatt. A pályázó 
szervezet állományába tartozó munkavállalót nem lehet áthelyezéssel megbízni új 
munkakörben, illetve nem lehet közfoglalkoztatás keretében alkalmazni. Tekintettel arra, 
hogy a december havi bér már a 2016-os költségvetést terheli, így 6 havi bér és járulék jelenik 
meg költségként. A foglalkoztatással kapcsolatban megjelenő tárgyévi igény 549.000,- Ft bér 
és 148.230,- Ft járulék, mindösszesen 697.230,- Ft. 
 
Nyertes pályázat esetén a Komlói szociális földprogram III. elnevezésű pályázat 
megvalósítási helyszínén a mezőgazdasági munkák, a szabadföldi zöldségtermesztés 
folytatására kerül sor. A földhasználatról szóló megállapodást az 1. számú melléklet 
tartalmazza. Az ehhez szükséges személyi feltételek megteremtését a szociális földprogram 
területén elvégzendő mezőgazdasági munkák vonatkozásában a Városgondnokság vállalja, a 
termés előállításához a bevont földterületen 11 fő 8 órában foglalkoztatott munkavállalót 
biztosít saját forrásából. 
 
A helyben megtermelt zöldségeket továbbra is a szociális boltban kívánjuk értékesíteni. A 
komlói 3604. hrsz.-ú, 2x 60 m2-es pinceszakaszban laska-és csiperkegombát termesztünk, így 
a zöldségnövények mellett kínálatunkat laska- illetve csiperkegombával egészítjük ki. A 
szociális bolt Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló, komlói belterületi 3560 hrsz.-ú 
Vásárcsarnok 4. számú üzlethelyiségében került 2014 évben kialakításra. A bolt üzemeltetését 
– a Vásárcsarnok kezelését szakfeladatként egyébként is ellátó – Városgondnokság 
megállapodás alapján végzi. A bolt szociális jellegét áraink meghatározásával, valamint az 
eltarthatósági idő lejártához közeli, a szociális boltban nem értékesített, megmaradt termék 
szociálisan rászorult személyek részére történő átadásával biztosítjuk. 
 
Az 1. komponensre rendelkezésre álló forrás keretösszege: 50.000.000,- Ft. Az 1. 
komponensre legalább 1.000.000 Ft és legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 
igényelhető. 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra pályáztunk. E támogatásból 
kívánjuk finanszírozni a szociális bolt eszközbeszerzését, a szállításhoz használt jármű 
üzemeltetésének költségeit, adminisztrációs költségeket, csomagoló anyagok beszerzését, 
polcrendszer kialakítását, a promóciós anyagok elkészítésének költségeit. 
 



II.  Az európai uniós állami, önkormányzati finanszírozású szociális felzárkóztató 
programok fenntarthatóságának biztosítása érdekében szükséges Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
Rendelet) módosítása. 
 
A fentiek indokolják, hogy a Rendelet 5. §-át a (8), (9) és (10) bekezdésekkel kiegészítve az 
európai uniós állami, önkormányzati finanszírozású szociális felzárkóztató programban (a 
továbbiakban: szociális felzárkóztató program) résztvevők, a program keretében 
együttműködési megállapodást kötött személyek együttműködési kötelezettség 
megszegésének következményeit és eljárási rendjét szabályozzuk. 
 
A szociális felzárkóztató program idejére a programba bevont személyekkel együttműködési 
megállapodást köt a pályázó. Az együttműködési megállapodás tartalmazza mindkét fél 
jogosultságát és kötelezettségét.  Amennyiben a bevont személy a program keretében vállalt 
együttműködési kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, a szociális iroda dolgozója határidő 
tűzésével felszólítja az együttműködési kötelezettség teljesítésére. Amennyiben a 
kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a települési támogatásból - kivéve a 
rendkívüli települési támogatást - 3 hónaptól 24 hónapig ki kell zárni. Arra, hogy az ügyfelet 
mely rendszeres települési támogatásból és milyen időtartamára kell kizárni a szociális 
felzárkóztatási program projektmenedzsere írásban tesz javaslatot. 
 
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet általános indoklásaként is szolgál. 
 
 
Az előterjesztést a Szociális és egészségügyi Bizottság a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalja, álláspontját az ülésen ismerteti. Kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a bizottságok 
véleményének figyelembe vételével az alábbi határozati javaslatot és a 2. számú mellékletként 
csatolt 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 
Agrárgazdálkodási - Szociális Földprogram megvalósításának támogatására” kiírt pályázathoz 
való csatlakozás című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

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

2.) A képviselő-testület a „Komlói Szociális agrárgazdálkodási program” elnevezésű 
pályázatban szereplő eszközbeszerzési és fejlesztési célokkal egyetért, és a 
Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális Földprogram megvalósításának 
támogatására kiírt SZOC-AP-15 kódszámú pályázat benyújtását az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelőhöz utólagosan jóváhagyja.  



3.) A képviselő-testület 549 e Ft bér és 148 e Ft járulék, azaz mindösszesen 697 e Ft 
előirányzatot biztosít a foglalkoztatáshoz. Fedezetként a költségvetési rendelet 
6.1.1. melléklet „közfoglalkoztatási plusz dologi önerőre” előirányzatot jelöli meg.  
A 2016. január 01. - 2016. júniusig 30-ig terjedő időszak bér – és járulék 
kiadásainak fedezetét a képviselő-testület a 2016. évi költségvetés terhére 
biztosítja a 2016. évi minimálbér ismeretében. 
A képviselő-testület a projekt időtartamára jóváhagyja az Önkormányzat 
engedélyezett létszámának 1 fővel 18 főről 19 főre történő felemelését. Utasítja a 
jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor a létszám és 
az előirányzat módosítás átvezetéséről gondoskodjon. 

 
Határid ő: Értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2015. április 22. 
 Polics József 
 polgármester 
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A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS É S 
GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 

 
szóló 1/2015 (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § 
(3) bekezdés b) pontjában, 26. § -ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) 
bekezdésébe, 45.§-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) 
bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 29. § (3) 
bekezdésében, valamint a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 
2/2011. (XI. 8.) számú határozatában, 3/2012. (II. 7.) számú határozatában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1. § 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati 
rendeletének 5. §-a a következő (8)-(11) bekezdéssel egészül ki: 
 
(8)  Azzal a személlyel, aki európai uniós, állami, önkormányzati finanszírozású szociális 

felzárkóztató programban (a továbbiakban: szociális felzárkóztatási program) vesz 
részt, együttműködési megállapodást kell kötni, függetlenül attól, hogy ezt a pályázat 
kötelezővé teszi-e. Az együttműködési megállapodásban részletesen szabályozni kell a 
felek jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a pályázatba bevont személy (a 
továbbiakban: támogatott) részéről szükséges kötelezettségekre.  

 
(9) Amennyiben a támogatott a program keretében vállalt együttműködési kötelezettségét 

önhibájából nem teljesíti, határidő és az elvégzendő tevékenységek konkrét 
megjelölésével írásban fel kell szólítani az együttműködési kötelezettség teljesítésére. 
Ha a kérelmező az együttműködési megállapodásban rögzített kötelezettségének 
ennek ellenére sem tesz eleget, a települési támogatásból 3 hónaptól 24 hónapig ki kell 
zárni. 

 
(10) A (8) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettség megszegéséről a 

szociális felzárkóztatási program lebonyolítója írásban értesíti a szociális irodát. Az 
értesítésben meg kell jelölni a kötelezettségszegő támogatott nevét, személyes adatait, 



az eset leírását és ismertetni kell a kötelezettségszegés súlyát és várható 
következményeit. Az értesítés alapján határozatban kell dönteni az ügyfél települési 
támogatásból történő kizárásáról és annak időtartamáról. 
 

(11) Amennyiben a települési támogatásra jogosult személy szociális felzárkóztatási 
programban való részvételre kijelölésére kerül, a programban előírt objektív 
feltételeknek megfelel és az abban való közreműködést ennek ellenére nem vállalja, a 
települési támogatásból a (9) bekezdésben foglaltak szerint ki kell zárni. 

 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2015. május 7. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő Polics József 
címzetes főjegyző polgármester 

 


