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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő 
első alkalommal 2011. évben nyílt pályázatot hirdetett szociális földprogramok 
működtetésének támogatására, melyre önkormányzatunk sikeresen pályázott.  
 
A pályázat célja az volt, hogy a szociális földprogram működtetése az állam 
közfoglalkoztatásra irányuló törekvéseivel összhangban valósuljon meg, tehát 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 földprogram keretében 20 fő szociálisan rászoruló 
személy részére a 093. hrsz alatti (volt Mecsekjánosi Kertészet) 0,6 ha területet biztosította a 
tevékenységhez. A programban résztvevők a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Komlói Kirendeltsége által támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
keretében kerültek alkalmazásra és az általuk megtermelt terményeket természetbeni 
juttatásként saját létfenntartásukra fordíthatták. 
 
A pályázat benyújtásának feltétele volt, hogy a képviselő-testület rendeletet alkosson a 
szociális földprogram céljairól, a kedvezményezettek köréről és gyakorlati végrehajtásáról. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28. napján fogadta el a szociális 
földprogramról szóló 24/2011. (VIII. 1.) rendeletet. 
 
A szociális földprogram az eredményes pályázatoknak köszönhetően több éven keresztül 
sikeresen működött a városban. Az utóbbi években a „Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális 
Földprogram” megvalósításának támogatására kiírt pályázatok szerint támogatható 
tevékenységek az Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt, illetve a Kertkultúra és 
kisállattartási alprojekt, így a 2011. évben megkezdett tevékenységi forma már nem támogatott 
pályázati úton. A startmunka program az évek során egyre több lehetőséget biztosít a 
mezőgazdasági művelésre is. A korábban szociális földmunka földprogram keretében 
foglalkoztatott munkavállalók a közfoglalkoztatás keretei között végzik továbbra is 
feladataikat. 
 
A fentiekre tekintettel Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
földprogramról szóló 24/2011. (VIII. 1.) számú rendeletének hatályon kívül helyezése vált 
indokolttá.  
 
Jelen előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok véleményének 
figyelembevételével a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjék. 
 
 
 
Komló, 2020. február 13. 
 
       Polics József 
       polgármester 

 



 
 

 
1. számú melléklet          rendelettervezet 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

…/2020. (… …) 
 ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

 
A szociális földprogramról szóló 24/2011. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 
 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 

Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
földprogramról szóló 24/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelete.  

 
 

2. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
Komló, 2020. február 13. 
 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 


