Pér Község Önkormányzata
9099 Pér, Szent Imre u. 1.
Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

Pér Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2012. (I.17.) önkormányzati rendelete
a szociális földprogramról
Pér Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III.
törvény 47.§ (3)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati
rendeletet alkotja:
1.§
(1)
A rendelet hatálya Pér község közigazgatási területén található, a szociális
földprogramba bevont földterületekre, valamint a szociális földprogramban résztvevő
támogatottakra terjed ki.

(1)

2.§
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a
szociálisan rászorulók részére természetbeni szociális ellátásként szociális
földprogramot indít.

(2)

A szociális földprogram célja
a)

b)
c)
d)
e)
(3)

(1)

az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő
háztartások szociális földprogramba való bekapcsolása jövedelemszerző
képességük növelésével,
munkanélküli családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos
helyzetük javítása, további társadalmi leszakadásuk megakadályozása,
munkavégzésre nevelés,
munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetőség, életvitel, szemléletmód
formálás,
szerepvállalás az aktív szociálpolitikai rendszerben.

A szociális földprogrammal kapcsolatos jogosultság megállapítása és megszüntetése
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
3. §
A szociális földprogramban az a személy vehet részt, aki
a)
legalább egy éve Pér községben állandó, vagy ideiglenes lakcímmel
rendelkezik,
b)
rendszeres szociális segélyben részesül,
c)
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban,
d)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
e)
lakásfenntartási támogatásban részesül vagy
e)
álláskereső, regisztrált munkanélküli
feltéve, hogy nem rendelkezik művelésre alkalmas földtulajdonnal és családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200 %-át.
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(2)

A támogatott nem lehet egyéni vállalkozó és gazdálkodó szervezetnek a
tevékenységében személyesen közreműködő tagja.

(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.§
(1)
A szociális földprogram végrehajtására, a támogatottak általi ingyenes használatra a
képviselő-testület az alábbi megművelhető, önkormányzati tulajdonú földterületeket
biztosítja:
Település:
Pér
Pér
Pér
Pér

(1)

Helyrajzi szám:
084/59
028/21
028/24
095/76

Terület nagysága (ha):
1,6004
1,3273
1,3271
0,4908

5.§
A szociális földprogramban való részvétel iránti kérelmet jelen rendelet 1. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon Pér Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalában lehet, minden évben tárgyév április 30. napjáig benyújtani.

(2)

A képviselő-testület megállapítja a programban való részvételi jogosultságot és a
polgármester a támogatottal – a képviselő-testület határozata alapján - támogatási
szerződést köt.

(3)

A támogatási szerződés tartalmazza különösen:
a) a szerződő felek adatait,
b) a támogatott részére átadott földterület nagyságát, pontos megjelölését,
c) a felhasználásra átadott vetőmag mennyiségét, fajtáját,
d) a művelési kötelezettség kimondását,
e) a támogatott jogait, kötelezettségeit,
f) a szerződésben foglalt kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményeit.

(4)

A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha
a)
b)

(1)

a kérelmező nem felel meg a 3. § (1) bekezdésében szereplő feltételeknek vagy
a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterület nem ad
lehetőséget a kérelem teljesítésére.

6.§
A Képviselő-testület a támogatott számára biztosítja
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a)
b)
c)
d)

a program megvalósításához szükséges – támogatottként legfeljebb 1 hektár földterület ingyenes használatát,
szaktanácsadás ingyenes igénybevételét,
a megtermesztett termények egészének tulajdonjogát és
a vetőmag térítésmentes igénybevételét.

7.§
(1)
A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem
ruházható.

(1)

8.§
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,
c)
a használatába adott földrészlet hasznosításában, használatában személyesen
közreműködni.

(2)

Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási
szerződésből eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a polgármester – a képviselőtestület döntése szerint - a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondja. Ebben
az esetben a támogatott a programban való részvételből 1 évi időtartamra kizárásra
kerül.

(3)

Ha a kizárt személy a föld művelését oly mértékben elhanyagolta, hogy a földön a
további termelés az adott évben már nem folytatható, köteles megtéríteni a felhasznált
vetőmag ellenértékét és a föld adott gazdasági évben való gyommentes állapotban
tartását.

(4)

Az önkormányzat viseli a vetőmag költségét, ezen felül minden a program keretében
hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben felmerülő
költségeket és kockázatot a támogatott visel.

9.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Herold Ádám
polgármester

dr. Slánicz Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2012. január „
megtörtént.

„ –én

Pér, 2012. január „ „
dr. Slánicz Katalin
jegyző
info@per.hu
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1. számú melléklet

KÉRELEM
A szociális földprogramban való részvételhez
Alulírott,
…………………………………………….……………………
(név)
…………………………………………..……………………(születési hely, idő, anyja
neve)……………...…………………….……………………….…….szám alatti lakos azzal a
kéréssel fordulok Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a Pér Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális földprogramról szóló 1/2012.(…..)
önkormányzati rendeletében foglaltak alapján szíveskedjen támogatásban részesíteni.
Szeretnék részt venni a 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 Pér községben állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezem,
rendszeres szociális segélyben /bérpótló juttatásban /rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben/ lakásfenntartási támogatásban részesülök,
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.
Pér,…………………………………..

…………………………………………………
kérelmező
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