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rendelete
A szociális földprogramról szóló rendelet megalkotásáról

Fehérgyarmat
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a szociális földprogram muAködtetésére az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Fehérgyarmat város közigazgatási területén élő, lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgárokra, akik a földprogramban való részvételt vállalják.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben foglaltakon túl a
a) bevándoroltakra és letelepedettekre,
b) hontalanokra,
c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezoszemélyekbeutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.)szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a
három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik
A rendelet célja
2. §
A rendelet célja 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 központ ellátásban
részesülő idősei önként vállalt munkavégzésének rehabilitációs hatásának erősítése.

3. §
(1) Szociális földprogramban részt vehet az a személy, aki
- rendszeres szociális segélyben részesül,
- rendelkezésre állási támogatásban részesül,
- többgyermekes családban él,
- gyermekét egyedül neveli,
- álláskereső, regisztrált munkanélküli,
- Szociális Központ bentlakásos illetve nappali ellátásban részesülő időse,
- részmunkaidőben, és/vagy határozott idejű munkajogviszonyban foglalkoztatott,
alacsony jövedelemmel rendelkező,
- olyan csökkent munkaképességű, akinek egészségi állapota a programban való
részvételt lehetővé teszi.
A szociális földprogramban részt vevők (továbbiakban: kedvezményezettek) önkéntes alapon,
megállapodás kötésével vállalják a részvételt.
(2) A szociális földprogram által biztosított szolgáltatásokat a Képviselő-testület a
tulajdonában lévő ”Tömöttvár 2007” Közhasznú Nonprofit Kft (4900 Fehérgyarmat,
Tömöttvár u. 5-7., adószám: 13953757-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-071493, képviseli: Tardi
István ügyvezető), - továbbiakban: Kft- útján biztosítja.
A Képviselő-testület a program működéséhez szükséges technikai eszközöket megállapodás
alapján biztosítja Kft-nek.
(3) A szociális földprogramban való részvételi szándékot a Kft. ügyvezetőjéhez kell jelezni,
aki a Városi Szociális Központtal történő egyeztetés követően megállapítja a részvételi
jogosultságot. A kedvezményezettekkel e rendelet mellékletében
meghatározott
megállapodást kell megkötni.
(4) A kérelem abban az esetben utasítható el, ha
- a kérelmező nem felel meg az (1) bekezdésben szereplő feltételeknek,
- a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek már nem adnak lehetőséget
a kérelem teljesítésére.
4. §
(1) A szociális földprogram végrehajtására a Képviselő-testület az alábbi földterületeket
biztosítja:
- a 2318/1. hrsz-ú szántó művelési ágú 3 ha 7573 m2 területű ingatlan,
- a Városi Szociális Központ (Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 29-31.) területén lévő
megművelhető fölterületet, az intzéménnyel kötött külön megállapodás alapján.
Bevonásra kerülhetnek továbbá olyan földterületek, melyek a kedvezményezettek
tulajdonában, használatában vannak, vagy olyan földek, amelyeket a Kft. a későbbiekben
bérel, megvásárol, vagy használatába kerül.

5. §
(1) A kedvezményezett jogosult
a) a program, illeve alprogramok megvalósítására kijelölt földrészlet ingyenes használatára,
b) a földműveléshez szükséges munkaeszközök és forgóeszközök, kéziszerszámok
térítésmentes használatára, vetőmagok, növényvédő szerek térítésmentes felhasználására,
továbbá szaktanácsadás ingyenes igénybevételére.
(2) A Kft. földprogramra létrehozott SzMSz-e alapján a termények meghatározott része a
kedvezményezett tulajdonába kerül.
6. §
(1) A kedvezményezett köteles a használatába adott földet művelni (gyommentesítés, kártevők
elleni védekezés) és a terményt időben betakarítani.
(2) A kedvezményezett köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel más
kedvezményezettnek, továbbá bárkinek kárt okozna.
(3) A kedvezményezettségi jog és az abból származó bármilyen más előny másra át nem
ruházható.
7. §
Amennyiben a kedvezményezett a programban való részvétele során szándékosan kárt okoz,
vagy nem teljesít, úgy a Kft. a megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben
az esetben a kedvezményezett programban való részvételből 1 évi időtartamra kizárásra kerül.
8. §
E rendelet kihírdetésével lép hatáylba.
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