
Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2011. (VII.28.) rendelete 

a szociális földprogramról 

 

Somogyvár Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

16. §-ának (1) bekezdésében, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 47.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a 

Nemzeti Földalapba tartozó földrészek 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 az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Somogyvár község közigazgatási területén található, a szociális földprogramba 

bevont belterületi- és külterületi termőföldekre és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi- és 

külterületi földekre (a továbbiakban együtt: földrészletek), valamint a szociális földprogramban 

résztvevő támogatottakra terjed ki. 

 

2. § 

 

(1) Somogyvár Község Képviselő-testülete a szociálisan rászoruló, közfoglalkoztatásban 

résztvevők részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít. A szociális 

földprogram célja: 

a) az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő háztartások 

szociális földprogramba való bekapcsolódása jövedelemszerző képességük növelésével, 

b) a közfoglalkoztatásban részt vevő 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. 

(2) A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja, aki 

döntésre jogosult az ellátás megállapítása és megszüntetése vonatkozásában.  

 

 

3. § 

 

(1) Szociális földprogramban az a személy vehet részt, aki: 

a.) - legalább egy éve a községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 

b.) - rendszeres szociális ellátásban részesül.  

(2) a kérelmezőnek e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelmet kell benyújtania a 

körjegyzőségi hivatalhoz. 

(3) A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet 

részt. 

(4) A szociális földprogramban részt vevők (továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon, 

támogatási szerződés megkötésével vállalhatják a részvételt. 

 

 



4. § 

 

A szociális földprogram végrehajtására, a támogatottak általi ingyenes használatra a képviselő-

testület az alábbi megművelhető, önkormányzati tulajdonú somogyvári földterületeket biztosítja: 

 

hrsz 

 

terület (m
2
) művelési ág - megnevezés 

 

219/2 989 kivett, beépítetlen terület 

219/3 940 kivett, beépítetlen terület 

219/4 940 kivett, beépítetlen terület 

219/5 941 kivett, beépítetlen terület 

219/6 942 kivett, beépítetlen terület 

219/7 942 kivett, beépítetlen terület 

219/33 970 kivett, beépítetlen terület 

219/34 964 kivett, beépítetlen terület 

219/35 957 kivett, beépítetlen terület 

219/36 949 kivett, beépítetlen terület 

219/37 943 kivett, beépítetlen terület 

219/38 935 kivett, beépítetlen terület 

275/3 20476 szántó 

273/4 3413 kivett, beépítetlen terület 

219/14 1088 kivett, beépítetlen terület 

 

 

5. § 

 

A képviselő-testület a program működéséhez szükséges talajmunkák elvégzését a szociális 

földprogram pályázat segítségével megvásárolt erő- és munkagépekkel, valamint külső 

megbízottal történő megállapodás útján biztosítja. 

 

6. § 

 

(1) A szociális földprogramban való részvételi szándékot a jelen rendelet melléklete szerinti 

kérelem alapján a körjegyzőségi hivatalban lehet bejelenteni 2011. évben a rendelet 

kihirdetésétől 2011. szeptember 15-ig, majd 2012. és az azt követő években január 31. 

napjáig. A hivatal a kérelmeket véleményével együtt továbbítja a Képviselő-testület részére. 



(2) A Képviselő-testület megállapítja a programban való részvételi jogosultságot, és támogatási 

szerződés megkötésére kerül sor a támogatottakkal. 

(3) A támogatási szerződés: 

a) a 2011. évben benyújtott kérelmek esetében legkorábban 2011. szeptember 30. napjától 

2012. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, 

b) a 2012. és az azt követő években benyújtott kérelmek esetében a kérelem benyújtásának 

éve július 1. napjától a következő év június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra jön 

létre. 

(4) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el. ha: 

a) a kérelmező nem felel meg az e rendelet 3. §-ban szereplő feltéteknek, 

b) a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek már nem adnak 

lehetőséget a kérelem teljesítésének. 

 

 

7. § 

 

Somogyvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatott számára biztosítja: 

 

(a) a program megvalósításához kijelölt földrészlet határozott időre szóló használatát, 

termelésre alkalmas állapotban, 

(b) szaktanácsadás (agrármérnök) ingyenes igénybevételét, 

(c)  a termesztéshez szükséges mezőgazdasági gépek által nyújtott szolgáltatást, 

(d) a vetőmag térítésmentes igénybevételét. 

 

 

8. § 

 

A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem ruházható. 

 

 

9. § 

 

(1) A támogatott köteles: 

a) a használatba adott földet jó gazda gondosságával művelni (beleértve a vetést/ültetést, 

gyommentesítést, és a kártevők elleni védekezést, stb.) 

b) a terményt betakarítani. 

(2) Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási szerződésből 

eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képviselő-testület a támogatási megállapodást 

jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a támogatott a programban való 

részvételből 1 évi időtartamra kizárásra kerül. 

 

 

10. § 

 

(1) Ezen rendelet részletes végrehajtási szabályait az e rendelet 2. számú melléklete szerinti 

Szervezeti- és Működési Szabályzat tartalmazza. 

(2)  A jelen rendeletben nem szabályozott kérésekben a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint 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. 

rendelt szabályait megfelelően alkalmazni kell. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

11. § 

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Somogyvár, 2011. július 27. 

 

 

 

 

 Vincze Rita      Móring József Attila 

   körjegyző              polgármester 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

2011. július 28.    Vincze Rita 

        körjegyző 



 

1. számú melléklet 

 

KÉRELEM 

 

A szociális földprogramban való részvételhez 

 

Alulírott…………………………………………………………………………….………………. 

(név, születési hely, idő, anyja neve) ……………………………………………………………… 

szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok Somogyvár Község Képviselő-testületéhez, hogy a 

Somogyvári Önkormányzat Képviselő-testületének szociális földprogramról szóló 

9/2011.(VII.28.) rendeletében foglaltak alapján szíveskedjen támogatásban részesíteni. 

Szeretnék részt venni a ……………. évi szociális földprogramban, és vállalom a rendeletben 

foglaltak teljesítését. 

 

Családomban élő közeli hozzátartozók: 

 

Név    Születési idő   Foglalkozás   

 

1.) ………………………………..    …….…………..……..     …….……………………. 

2.) ………………………………..    …….…………..……..     …….……………………. 

3.) ………………………………..    …….…………..……..     …….……………………. 

4.) ………………………………..    …….…………..……..     …….……………………. 

5.) ………………………………..    …….…………..……..     …….……………………. 

6.) ………………………………..    …….…………..……..     …….……………………. 

7) ………………………………..    …….…………..……..     …….……………………. 

8) ………………………………..    …….…………..……..     …….……………………. 

 

 

Az alábbiakról nyilatkozom: 

 

- legalább egy éve Somogyvár községben lakóhellyel / tartózkodási hellyel rendelkezem (a 

megfelelő aláhúzandó) 

- rendszeres szociális ellátásban részesülök. 

 

 

Tudomásul veszem, hogy a programban résztvevő kedvezményezetteket a Képviselő-testület 

választja ki. 

 

Somogyvár, ……………………………. 

 

        ………………………………….. 

         kérelmező 



2. számú melléklet 

 

 

A szociális földprogram végrehajtásáról szóló  

 

SZERVEZETI – ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

I. 

 

A program végrehajtásában közreműködnek  

 

 

- Somogyvár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 

- Programkoordinátor 

 

 

II.  

 

A program működésének rendje:  

 

1.) A programot az önkormányzat teszi közzé, meghatározva a kérelem benyújtásának időpontját 

is. 

 

2.) A programban való részvételre kérelmet kell benyújtani Somogyvár – Pamuk – 

Somogyvámos Községek Körjegyzősége (a továbbiakban: Körjegyzőség). A kérelmet a 

programkoordinátor által történt helyszíni ellenőrzést követően a Képviselő-testület bírálja el.  

 

3.) A kérelmet Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

földprogramról szóló 9/2011. (VII.28.) önkormányzati rendeletében foglalt tartalommal kell 

benyújtani.  

 

4.) A támogatott részére nyújtandó támogatásról a programkoordinátor által elkészített 

összefoglaló alapján a Képviselő-testület határozatban dönt a támogatott háztartásában élők 

számának, az egy főre számított jövedelem összegének és a család szociális rászorultságának 

figyelembe vételével.  

 

III. 

 

Körjegyzősége tevékenysége  

 

1.) A Körjegyzőség gondoskodik a pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok 

előkészítéséről, a kérelmek iktatásáról és az Önkormányzat képviselő-testülete elé történő 

terjesztésről a Képviselő- testület döntésének írásban foglalásáról és a támogatott részére történő 

megküldéséről. 

 

2.) A Körjegyzőség a programkoordinátorral együttműködve döntésre előkészíti a beérkezett 

pályázatokat. Javaslatot tesz a Képviselő – testületnek a programban bevonandó azon 

személyekre, akik nem nyújtottak be kérelmet, de részvételük indokolt lenne.  

 



3.) A Képviselő-testület döntését követően értesíti a programban bevontakat, előkészíti a 

támogatási szerződéseket. Biztosítja a szerződéskötés helyét, koordinálja a szerződéskötés idejét. 

 

4.) A Körjegyzőség gondoskodik a program során felmerülő kiadások nyilvántartásáról. A 

programértékelés részeként a program befejezésekor kimutatást készít a pénzügyi adatokról.  

 

5.) A kötelezettségvállalás, a számlák utalványozása, érvényesítése a önkormányzat a 

„Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről” 

szóló szabályzata szerint történik. 

 

 

IV.  

 

A programkoordinátor tevékenysége 

 

A Programkoordinátor:  

 

1.) Szerződés-tervezetet készít, melyet a támogatottak aláírása előtt a polgármester hagy jóvá. A 

szerződést a jegyző ellenjegyzi. 

 

2.) Ha van olyan támogatott, aki a szerződéskötést elmulasztotta, azokat írásban felszólítja – hely 

és időpont megjelöléssel- a szerződéskötésre. 

 

3.) A megkötött szerződések alapján megrendeli – a gazdálkodási előadóval egyeztetett 

időpontban – a program során felhasználandó vetőmagot, eszközöket és gondoskodik 

szállításukról. Megrendeli továbbá a program során igénybe vehető, külső megbízott által 

elvégzendő szolgáltatásokat. 

 

4.) Megszervezi az eszközök kiosztását, az anyagok átadását, melyeket a kedvezményezettek 

átvételi elismervény ellenében vehetnek át.  

 

5.) A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.  

 

6.) A Program végrehajtásához szükséges eszközöket legkésőbb azok leszállítását követő három 

munkanapon belül a támogatott részére átvételi elismervény alapján át kell adni. Az átadás 

helyéről és idejéről a támogatottat lehetőleg írásban tájékoztatni kell. 

 

7.) A Program végrehajtásához szükséges anyagokat felhasználásukat közvetlenül megelőzően 

ütemezetten kell átadni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.  

 

8.) A támogatottak ellenőrzését a helyszínen kell elvégezni. Ha a programkoordinátor az 

ellenőrzés során mulasztást tapasztal, azt azonnal írásban (jegyzőkönyvben) rögzíti és felszólítja 

a mulasztót a szükséges munkák elvégzésére. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a mulasztás 

tényét és a mulasztó által vállalt teljesítési határidőt. A jegyzőkönyvet a mulasztóval alá kell 

íratni, és a jegyzőkönyv másolati példányát a mulasztónak át kell adni.  

A szakemberek bevonásával tartott ellenőrzésekről teljes körű értékelést tartalmazó feljegyzést 

kell készíteni. 

 



9.) A mulasztás pótlására vonatkozó írásbeli felszólítás akkor küldhető ki, ha a jegyzőkönyvbe 

foglalt felhívás eredménytelen marad. Az ismételt felszólítást tértivevényes küldeményként kell 

feladni. 

 

10.) A támogatási szerződés felmondás esetén a felmondásban meg kell jelölni az eszközök 

visszaadásának határidejét és helyét, a támogatott által visszafizetendő összeg nagyságát, és a 

visszafizetés módját és határidejét. Közölni kell azt az időpontot, ameddig a támogatott a 

programban nem vehet részt. A határozatot indokolni kell. 

 

11.) Támogatási szerződés felmondásával egyidejűleg állapotrögzítő jegyzőkönyvet kell felvenni 

a megművelt terület állapotáról. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a támogatott nyilatkozatát 

is. A jegyzőkönyv egy példányát a támogatottnak át kell adni. 

 

Somogyvár, 2011. július 27. 


