
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
24/2011. (VIII.1.) 

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 


