
 

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2011.(VIII. 05.) önkormányzati rendelete 

a szociális földprogramról 

 

Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói 

jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 

bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a 

továbbiakban: Szt.) 47. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

alkotja. 

l. § 

 

(1) Jánoshalma Város Önkormányzata a szociálisan rászorultak támogatása érdekében 

szociális 

földprogramot ( a továbbiakban: program) indít. A szociális földprogram általános célja: 

a) szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetésének segítése, életminőségének 

javítása, önálló egzisztenciateremtési esélyeinek növelése. 

 

b) a szociális földprogram működtetése az állam közfoglalkoztatásra irányuló 

törekvéseivel összhangban: 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 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak az alábbi célkitűzéseken keresztül kerülnek megvalósításra: 

a) a háztartásgazdaság, kertkultúra kialakítása, megerősítése,  

b) a család, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességének erősítése, 

c) a szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, alacsony jövedelmű emberek gazdasági 

aktivizálása értékteremtő munka lehetőségének biztosításával, 

d) munkavégzésre nevelés, 

e) foglalkoztathatóság javítása, 

f) a programban résztvevők jövedelemszerző-, önellátó képességének, a piaci értékesítés 

és a szövetkezési lehetőségek kihasználási képességének javítása. 

 

2.§ 

 

A program szervezője és működtetője Jánoshalma Város Önkormányzat ( a továbbiakban: 

Önkormányzat). 

A program működtetése a program Szervezeti és Működési Szabályzata alapján történik. 

 

3.§ 

 

(1) A programban az a személy vehet részt, akinek esetében az alábbi feltételek együttesen 

fennállnak: 

a) Jánoshalma városban állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik, 

b) közfoglalkoztatásba bevonható (munkaügyi kirendeltségnél regisztrált álláskereső, 

vagy bérpótló juttatásban részesülő), 

c) növénytermesztésre alkalmas saját tulajdonú kerttel rendelkezik, 

d) nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra, hogy a kollektíven végzett termelésben 

szerzett munkatapasztalatait saját kertjében hasznosítja, 

e) családjában az l főre jutó jövedelem a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos 

legkisebb öregségi nyugdíjminimum 1,5-szörösét nem haladja meg. 



 

(2)  

a) A havi jövedelem kiszámításánál havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, 

illetve őstermelői tevékenységből származó ( a továbbiakban együtt: vállalkozás) – 

jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 

b) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt 

szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. 

c) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a tizenkét 

hónapot akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama 

alapján kell kiszámítani. 

 

(3) A programban a családban élő személyek közül egy személy vehet részt. 

E rendelkezés vonatkozásában család: az azonos lakcímen élő, a Ptk. 685. § b.) pontja 

szerinti közeli hozzátartozók. 

 

(4) A programban részt vevők önkéntes alapon, kérelem benyújtásával vállalhatják a 

részvételt. 

A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Irodájához, (továbbiakban: 

Iroda) az 1. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. 

A kérelmeket 2011. évben folyamatosan október 15-ig, azt követő években január 31. 

napjáig lehet benyújtani. Az Iroda a kérelmeket továbbítja a Képviselő- testület részére.  

 

4. § 

 

(1) Nem lehet a programba való részvételre kijelölni azt a személyt, aki nem felel meg a 3.§ 

(1) bekezdésben szereplő feltételeknek. 

 

(2) A szociális földprogram pályázati forrásból és az önkormányzat saját költségvetési 

forrásából valósul meg, ezért a kijelölhető személyek számát a Képviselő-testület a 

pályázat benyújtása előtt határozza meg. 

 

5. § 

 

( 1) A program keretében az Önkormányzat a támogatott számára biztosítja a kollektíven 

művelendő földrészletek esetében: 

a) a programhoz szükséges földterületet, melyen a munkavégzés az egyes földrészletek 

személyre történő felosztása nélkül kollektíven történik. 

b) szaktanácsadás igénybevételét, szükség esetén képzést, 

c) közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatását, 

d) a növénytermesztéshez szükséges gépi munkák elvégzését, szaporítóanyagot, trágyát, 

műtrágyát, növényvédő szert , és egyéb technológiai feltételeket., 

 

 

(2) A kollektíven művelt földterület megtermesztett termények az Önkormányzat tulajdonát 

képezik, melyet elsősorban a helyi közétkeztetésben kell felhasználni, a felesleg pedig a 

szociálisan rászorulók természetbeni támogatására használható fel. 

 

(3) A kollektíven művelt földterületen művelés során a támogatott köteles: 

a) a programhoz biztosított földterületen a növénytermesztéssel összefüggő munkát 

elvégezni, 

b) a közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó munkaszerződés előírásait 

maradéktalanul betartani a szakirányításnak megfelelően. 



6. § 

 

(1) A támogatott köteles munkatapasztalatát saját tulajdonú kertjében, földterületén 

hasznosítani, konyhakerti növényeket termeszteni és a földet a jó gazda gondosságával 

művelni, gyomtalanítani. 

 

(2) Az (1) bekezdésben előírt kötelezettségét az Önkormányzat a program szervezeti és 

működési szabályzata szerint jogosult a helyszínen ellenőrizni. 

 

(3) Az (1) bekezdésben előírt kötelezettség teljesítéséhez a működtető családi szükségletek 

kielégítésére szolgáló, gazdálkodást segítő támogatásként ingyenes szak tanácsadást 

biztosít. 

 

(4 ) Közfoglalkoztatott támogatottat nem lehet e jogviszonya keretében saját tulajdonú 

kertjében foglalkoztatni. 

 

(5) A 6.§-a foglaltakra az Önkormányzat és támogatott a 2. melléklet szerinti együttműködési 

megállapodást köt. 

7. § 

 

(1) Ha a támogatott az 5. § (3) bekezdésében, valamint a 6. § (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettségének- önhibájából - nem tesz eleget, valamint a 6.§ (5) bekezdésében foglalt 

együttműködési megállapodás támogatott részéről történő aláírásának megtagadása esetén a 

működtető írásos jelzése alapján a Képviselő-testület a programban való részvétel jogát 

megszünteti. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a támogatott a Képviselő-testület döntéshozatala napjától 

számított 2 éven belül szociális földprogramban nem vehet részt. 

 

8. § 

 

Jelen rendeletben foglalt hatásköröket a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházza. 

 

9.§ 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet akkor lép hatályba, ha a szociális földprogram beindítására benyújtott SZOC-

FP-11 pályázaton Jánoshalma Város Önkormányzata támogatásban részesül. A hatályba lépés 

a pályázati döntés kézhezvételétől kezdődik. A hatályba lépés naptári napjának kihirdetéséről 

a jegyző gondoskodik.  

 

Jánoshalma, 2011. augusztus 4. 

 

 

Czeller Zoltán sk. 

polgármester 

 

Dr. Benda Dénes sk. 

címzetes főjegyző 

 

Kihirdetve: 

 

Jánoshalma, 2011. augusztus 5. 

 

 Dr. Benda Dénes  

 címzetes főjegyző 



1.sz. melléklet 

KÉRELEM 

a szociális földprogramban való részvételhez 

  

  

Alulírott ........................................... (név) /született: ......................., ............ év ..... hó ... nap; 

anyja neve: ......................................../, Jánoshalma, ...................... út ...... szám alatti lakos, 

azzal a kéréssel fordulok a Jánoshalma Város Önkormányzatához, hogy családomat az 

Önkormányzat Képviselő-testülete …/2011. (VIII. 04.)  sz. rendeletének (Továbbiakban: 

Rendelet)  értelmében szíveskedjenek támogatásban részesíteni. Szeretnék részt venni a 

szociális földprogramban, és vállalom a rendeletben foglaltak teljesítését. 

  

 

 Családban élő közeli hozzátartozók: 

  

Név Születési idő Foglalkozás Jövedelem 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

  

A családban az egy főre jutó havi jövedelem: ............... Ft/hó/fő. 

  

Kijelentem, hogy Jánoshalma Városban: 

a) veteményezésre alkalmas kerttel rendelkezem, melynek területe: ............ négyszögöl; 

b) veteményezésre alkalmas zártkerttel rendelkezem, melynek területe: .......... négyszögöl; 

a fent megjelölt termőföldterület kerítéssel körbe van kerítve. 

A pontok közül a megfelelő rész aláhúzandó! 

  

Figyelem! 

A család jövedelmi viszonyait igazoló okmányokat a kérelemhez mellékelni kell. 

Azon családok részesülhetnek támogatásban, akik a fent megjelölt termőfölddel rendelkeznek, 

és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum 1,5-szeresét. 

  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben hiányos kérelmet adok be, illetve jövedelemigazolást 

nem csatolok, a kérelmemet tárgytalannak tekintik és nem vehetek részt a programban. 

  

  

Kelt: Jánoshalma, 2011. év .................. hó ..... nap 

  

 

                                                     ................................................... 

    kérelmező olvasható aláírása 

  

 

 

 

 

 



2.sz. melléklet 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

a szociális földprogramban részt vevők számára 

  

A szerződés létrejött Jánoshalma Város Önkormányzat nevében eljáró Czeller Zoltán 

polgármester (továbbiakban: Támogató), másrészről: ..............................................., 

Jánoshalma, ........................ út ........ szám alatti lakos (továbbiakban: Támogatott) között, az 

alábbi helyen és napon, az alábbiak szerint. 

  

1./ Az …/2011. (VIII.04.) sz. önkormányzati rendelete a szociális földprogramról  

(Továbbiakban: Rendelet) 6.§ (5) bekezdése értelmében jött létre a jelen szerződés. 

  

2./ Támogatott vállalja, hogy részt vesz a szociális földprogramban.  

  

3./ A program keretében a Támogató, a Támogatott számára biztosítja a kollektíven 

művelendő földrészletek esetében: 

e) a programhoz szükséges földterületet, melyen a munkavégzés az egyes földrészletek 

személyre történő felosztása nélkül kollektíven történik. 

f) szaktanácsadás igénybevételét, szükség esetén képzést, 

g) közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatását, 

h) a növénytermesztéshez szükséges gépi munkák elvégzését, szaporítóanyagot, trágyát, 

műtrágyát, növényvédő szert , és egyéb technológiai feltételeket., 

 

4./ Támogatott vállalja: 

− A kollektíven művelt földterületen művelés során a: 

➢ a programhoz biztosított földterületen a növénytermesztéssel összefüggő 

munkát elvégzi, 

➢ a közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó munkaszerződés előírásait 

maradéktalanul betartja, 

a szakirányításnak  megfelelően. 

− hogy munkatapasztalatát saját tulajdonú kertjében, földterületén hasznosítja, 

konyhakerti növényeket termeszt és a földet a jó gazda gondosságával műveli, 

gyomtalanítja. 

  

5./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben: 

Támogatott a Rendelet 5. § (3) bekezdésében, valamint a 6. § (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettségének- önhibájából - nem tesz eleget, valamint a 6.§ (5) bekezdésében foglalt 

együttműködési megállapodás támogatott részéről történő aláírásának megtagadása esetén a 

működtető írásos jelzése alapján a Polgármester a programban való részvétel jogát 

megszünteti és a következő 2 évben a helyi szociális földprogramban nem vehet részt. 

 

6./ Támogatott a program ideje alatt köteles tűrni, hogy az Önkormányzat megbízottja 

ellenőrizze a kert állapotát, művelését, az ott folyó termesztést, illetve a támogatási 

szerződésben foglaltak betartását. 

  

7./ Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

  

Kelt: Jánoshalma, 2011. év ................. hó ..... nap 

  

  

 ...............................................                                                ............................................. 

         Támogatott                                                                                  Támogató 

 


