
Tamási Város Önkormányzat képviselı-testületének 
17/2011. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 

a szociális földprogramról 
 

Tamási Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális 
földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történı ingyenes tulajdonba vagy 
vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010.(XI.17.) Korm. rendelet 4.§-ának (1) bekezdése 
alapján kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya Tamási város közigazgatási területén található, a szociális földprogramba bevont 
földterületekre, valamint a szociális földprogramban résztvevı támogatottakra terjed ki. 
 

2.§ 
 
(1) Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a szociálisan 

rászorulók részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít.  
 
(2) A szociális földprogram célja 
 

a) az alacsony jövedelemmel rendelkezı, vagy szociális ellátásban részesülı háztartások 
szociális földprogramba való bekapcsolása jövedelemszerzı képességük növelésével, 

b) munkanélküli családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos helyzetük javítása, 
további társadalmi leszakadásuk megakadályozása, 

c) munkavégzésre nevelés, 
d) munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetıség, életvitel, szemléletmód formálás, 
e) szerepvállalás az aktív szociálpolitikai rendszerben. 

 
(3) A szociális földprogrammal kapcsolatos jogosultság megállapítása és megszüntetése a polgármester 

hatásköre. 
3. § 

 
(1) A szociális földprogramban az a személy vehet részt, aki 

a) legalább egy éve Tamási városban állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik, 
b) rendszeres szociális segélyben részesül, 
c) bérpótló juttatásban részesül, 
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy 
e) álláskeresı, regisztrált munkanélküli. 

 
(2) A szociális földprogramban való részvételre az (1) bekezdésben meghatározott személyek közül az 

jogosult, aki nem rendelkezik mezıgazdasági mővelésre alkalmas földtulajdonnal és családjában az 
egy fıre jutó jövedelem a minimálbér összegét nem haladja meg. 

 
(3) A szociális földprogramban a közös háztartásban élı személyek közül egy személy vehet részt. 
 
(4) A szociális földprogramban részt vevık (a továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon, támogatási 

szerzıdés megkötésével vállalják a részvételt. 
 

4.§ 
 
A szociális földprogram végrehajtására, a támogatottak általi ingyenes használatra a Képviselı-testület által 
határozatban kijelölt földterületet biztosítja, amelyet a programban résztvevı személyek közösen mővelnek. 
A közösen megtermesztett termények egyenlı arányban kerülnek a támogatottak tulajdonába. 
 

5.§ 



 
(1) A szociális földprogramban való részvétel iránti kérelmet jelen rendelet  1. számú melléklete szerinti 

formanyomtatványon a Tamási Városi Polgármesteri Hivatal  Igazgatási Osztályán lehet benyújtani. 
 
(2) A polgármester megállapítja a programban való részvételi jogosultságot és támogatottal támogatási 

szerzıdést köt.  
 
(3) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha 

a) a kérelmezı nem felel meg a 3. § (1) és (2) bekezdésében szereplı feltételeknek vagy 
b) a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterület nem ad lehetıséget a kérelem 

teljesítésére. 
6.§ 

 
Az önkormányzat a támogatott számára biztosítja 
a) a program megvalósításához szükséges földterület ingyenes használatát, 
b) szaktanácsadás ingyenes igénybevételét, 
c) a megtermesztett termények egyenlı arányú tulajdonjogát és 
d) a vetımag térítésmentes igénybevételét. 
 

7.§ 
 
A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más elıny másra át nem ruházható. 
 

8.§ 
(1) A támogatott köteles 

a) a használatba adott földet jó gazda gondosságával mővelni, ideértve a gyommentesítést, és a 
kártevık elleni védekezést valamint  

b) a terményt betakarítani. 
 

(2) Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási szerzıdésbıl eredı 
kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a polgármester a támogatási szerzıdést azonnali hatállyal 
felmondja. Ebben az esetben a támogatott a programban való részvételbıl 1 évi idıtartamra kizárásra 
kerül. 

 
9.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejőleg, 2011. augusztus 15. napján lép hatályba. 
 
 
 
Tamási, 2011. augusztus 10. 
 
 
 
 Ribányi József dr. Vanya-Szabó Ágnes  
 polgármester aljegyzı 
 
 
 
Kihirdetve: Tamási, 2011. augusztus 15. napján. 
 
 
      dr. Vanya-Szabó Ágnes 
       aljegyzı 
 
 
 



 
 

1. számú melléklet 
 

K É R E L E M  
A szociális földprogramban való részvételhez 

 
 
Alulírott, …………………………………………….…………………… (név) 
…………………………………………..……………………(születési hely, idı, anyja 
neve)……………...…………………….……………………….…….szám alatti lakos azzal a kéréssel 
fordulok Tamási Város Polgármesteréhez, hogy a Tamási Város Önkormányzat Képviselı-testületének a 
szociális földprogramról szóló 17/2011.(VIII. 15.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján 
szíveskedjen támogatásban részesíteni. Szeretnék részt venni a 2011/2012. évi szociális földprogramban, és 
vállalom a rendeletben foglaltak teljesítését.  
 
Családomban élı közeli hozzátartozók: 

Név Születési idı Foglalkozás Jövedelem 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
A családban az egy fıre jutó havi jövedelem:………………………….Ft/hó/fı 
 
Figyelem! 
A család jövedelmi viszonyait igazoló okmányokat a kérelemhez mellékelni kell! 
 
Az alábbiakról nyilatkozom: 
 
legalább egy éve Tamási városban állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezem, 

rendszeres szociális segélyben /bérpótló juttatásban /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülök (a megfelelı aláhúzandó!), 

álláskeresı/ regisztrált munkanélküli (a megfelelı aláhúzandó!), 

nem rendelkezem mezıgazdasági mővelésre alkalmas földtulajdonnal, 

nem folytatok egyéni vállalkozói tevékenységet, illetve gazdálkodó szervezet tevékenységében 

személyesen közremőködı tagja nem vagyok, 

tudomásul veszem, hogy a programban résztvevı kedvezményezetteket a polgármester választja ki. 

 

 

Tamási,………………………………….. 
 
 

………………………………………………… 
Kérelmezı 
 
 



2. számú melléklet 
 

A szociális földprogram szervezeti és mőködési szabályzata 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete saját hatáskörében a szociális földprogram mőködési 
szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg. 

I. 
A program végrehajtásában közmőködnek 

 
A szociális földprogram (továbbiakban: program) lebonyolításában közremőködnek: 

- Tamási Város Önkormányzata, (továbbiakban: Önkormányzat) 
- Tamási Városi Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
- Programvezetı. 

II.  
Szervezet 

 
1. A szociális földprogram mőködtetıje: Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete. 
  
2. Az operatív irányítást a polgármester megbízása alapján a jegyzı, mint programvezetı végzi. Szervezi a 
programon belüli tevékenységet. 
  
3. A program mőködtetésének adminisztratív teendıit a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 
dolgozói látják el. A Hivatal gondoskodik a kérelmek iktatásáról és a kérelmek elbírálásáról szóló döntések 
írásba foglalásáról és az érintett részére történı megküldésérıl. 
 
4. A kötelezettségvállalás, a számlák utalványozása, érvényesítése a Hivatalnak a „Pénzgazdálkodással 
kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjérıl” szóló szabályzata szerint történik. 
  
5. Az önkormányzat szakképzett kertészmérnök által a program folyamatos szakmai felügyeletét biztosítja. 
 

III.  
A kedvezményezettek (támogatásban részesülık) kiválasztása 

 
A kedvezményezettek kiválasztását a programban szereplı létszámkeretek figyelembevételével az 
önkormányzat szociális rendeletében foglaltaknak megfelelıen a Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének Humánpolitikai Bizottsága saját hatáskörében végzi. Ennek során a rendelkezésre bocsátott 
iratminta szerint megköti a támogatási szerzıdéseket, meghatározza a szerzıdések ellenırzését és esetleges 
szankcionálását. 

IV.  
A program végrehajtása, koordinálása 

 
1. A program végrehajtása során a program minden résztvevıje köteles jóhiszemően és egymást segítve 
együttmőködni, az esetleges akadályokat idıben jelezni. 
  
2. A szakmai munkatársak szervezik a települési szintő operatív feladatokat, ennek során különösen: 

- a támogatási szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen átveszik és a bizonylati rendnek megfelelıen 
eljuttatják a támogatást a kedvezményezettekhez; 

- szervezik a szaktanácsadást; 
- havonta legalább egyszer ellenırzik a kedvezményezetteket (az érintett kertek, földterületek 

állapotát, a növénytermesztés, illetve egyéb munka állapotát), errıl feljegyzést készítenek, s 
amennyiben rendellenességet észlelnek, haladéktalanul értesítik a koordinátort. 

  
2. A koordinátor saját hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket, szükség esetén értesíti a 
programvezetıt. 
  
3. A program végrehajtásáról és tapasztalatairól a programvezetı beszámol a Képviselı-testületének. 
   



4. A támogatottak ellenırzését a helyszínen kell elvégezni. Ha az ellenırzést végzı személy az ellenırzés 
során mulasztást tapasztal, azt azonnal írásban (jegyzıkönyvben) rögzíti és felszólítja a mulasztót a 
szükséges munkák elvégzésére. A jegyzıkönyvben fel kell tüntetni a mulasztás tényét és a mulasztó által 
vállalt teljesítési határidıt. A jegyzıkönyvet a mulasztóval alá kell íratni, és a jegyzıkönyv másolati 
példányát a mulasztónak át kell adni. 
 
5. A mulasztás pótlására vonatkozó írásbeli felszólítás akkor küldhetı ki, ha a jegyzıkönyvbe foglalt felhívás 
eredménytelen marad. Az ismételt felszólítást tértivevényes küldeményként kell feladni. 
 
6. Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási szerzıdésbıl eredı 
kötelezettségeit az ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti, úgy a polgármester a támogatási szerzıdést 
azonnali hatállyal felmondja.  
 

 
 *** 
 
 
  
  
 

 
 


