Szakoly Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2014. (IV. 16.) önkormányzati
Rendelete
A helyi szociális földprogramról
Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 47. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít. A
szociális földprogram célja a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését segíteni,
életminőségét javítani, önálló egzisztenciateremtési esélyeit növelni.
2. §
A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja, aki döntésre
jogosult az ellátás megállapítása és megszüntetése, valamint a szociális földprogramban való
részvétel iránti kérelem elutasítása vonatkozásában.

3. §
(1) Szociális földprogramban az a személy vehet részt, akinek legalább egy éve bejelentett
lakóhelye van Szakoly községben, állattartásra alkalmas feltételekkel és udvarral rendelkezik,
valamint
a) rendszeres szociális segélyben, vagy
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
d) álláskereső, regisztrált munkanélküli, vagy
e) olyan megváltozott munkaképességű, akinek egészségügyi állapota a programban
való részvételét lehetővé teszi.
f) azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át.
(2) A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet részt.
(3) A szociális földprogramban részt vevők önkéntes alapon, megállapodás megkötésével
vállalhatják a részvételt.
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4. §
A Képviselő-testület a szociális földprogram megvalósításához szükséges szaktanácsadást külső
megbízottal történő megállapodás alapján biztosítja.
5. §
(1) A szociális földprogramban való részvételi szándékot a rendelet 1. mellékletét képező kérelem
alapján a Szakolyi Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani 2014. október 31. napjáig. A
Polgármesteri Hivatal a kérelmeket, a környezettanulmányt követően véleményével együtt elbírálás
céljából továbbítja a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület részére.
(2) A programban résztvevőkkel a megállapodás 2015. április 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra jön létre.
(3) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:
a) Szakoly Község Önkormányzatának az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által, „a szociális földprogramok
megvalósításának támogatására” közzé tett pályázati felhívásra (a pályázat kódja:
SZOC-FP-14.), a „C” komponens: Kertkultúra és kisállattartási alprojekt
megvalósítására benyújtott pályázata nem részesül támogatásban,
b) a kérelmező nem felel meg a 3. §-ban szereplő feltételeknek,
c) a szociális földprogram végrehajtásához rendelkezésre álló pénzügyi fedezet már nem
ad lehetőséget a kérelem teljesítésére.
6. §
(1) A Képviselő-testület a szociális földprogramban résztvevő számára biztosít:
a) kishaszonállatot,
b) a szociális földprogram működéséhez szükséges tápot, darakeveréket, orvosságot,
fertőtlenítőszert,
c) folyamatos szaktanácsadást.
(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti támogatás értéke jogosultanként a 30.000.- Ft-ot nem
haladhatja meg.
(3) A szociális földprogram keretében megtermelt hús és tojás mennyiség, továbbá a
kishaszonállatok szaporulata teljes egészében a szociális földprogramban résztvevőt illeti meg.
(4) A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem ruházható.

7. §
A szociális földprogramban résztvevő köteles:
a) szakmai képzésen részt venni,
b) udvarában a részére átadott állat tartásáról és a takarmány felhasználásáról jó gazda
módjára gondoskodni,
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c) a munkavégzés során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat által kijelölt
személlyel együttműködni,
d) a programban szerzett tapasztalatait saját illetve családja megélhetésének javítása
érdekében a jövőben is hasznosítani.
8. §
Amennyiben a szociális földprogramban résztvevő a megállapodásból eredő kötelezettségét nem
teljesíti, úgy a képviselő-testület a megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az
esetben a támogatott a programban való részvételből kizárásra kerül, és köteles visszafizetni a 6. §
(1) a)-b) pontjában biztosított támogatás összegét Szakoly Község Önkormányzata felé,
továbbá nem igényelheti az e rendelet alapján a programban részt vevők részére biztosított
juttatásokat.

9. §
Ez a rendelet 2014. augusztus 01-én lép hatályba, és 2015. május 31-én hatályát veszti.

Szűcs Gabriella sk.
polgármester

Dr. Kóder László sk.
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Szakoly, 2014. április 16.

Dr. Kóder László sk.
Jegyző

3

