Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2014.(III.31.) önkormányzati RENDELETE
A szociális földprogramról
Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 47. § (5) bekezdésben foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja, hogy meghatározza Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete
által biztosítható, helyi sajátosságoknak megfelelő, a családi szükségletek és a közkonyha
szükségleteinek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatások formáját, eljárási
szabályait, illetve a jogosultság feltételeit és az igénybevételük intézményi rendszerét.
(2) A rendelet hatálya Lőrinci város közigazgatási területén található, a szociális
földprogramba bevont belterületi-, külterületi- és zártkerti termőföldekre és mezőgazdasági
művelés alatt álló belterületi-, külterületi és zártkerti földekre (a továbbiakban együtt:
földterületek), valamint a szociális földprogramban résztvevő támogatottakra terjed ki.
A szociális földprogram célja
2. §
(1) Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közfoglalkoztatotti jogviszony
keretében foglalkoztatott szociálisan rászorulók részére természetbeni ellátásként szociális
földprogramot indít.
(2) A szociális földprogram célja
a) az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő háztartások
szociális földprogramba való bekapcsolása jövedelemszerző képességük növelésével,
b) munkanélküli 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.
A támogatásban való részvétel feltételei
3. §
(1) A szociális földprogramban az a személy vehet részt, aki legalább egy éve Lőrinci
városban állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik és közfoglalkoztatott.
(2) A szociális földprogramban részt vevők önkéntes alapon vállalják a részvételt.

A támogatás szervezeti keretei, a program működése
4. §
(1) A program működését e rendelet 1. melléklete szerinti Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
(3) A szociális földprogram keretében Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
programhoz kapcsolódóan növénytermesztésre alkalmas önkormányzati tulajdonú Lőrinci
földterületeket biztosít.
A támogatott jogai és kötelezettségei
5. §
(1) Jogok:
a) a kedvezményezettet megilleti személyes és szociális adatainak védelme, mely alapján az
önkormányzat kiválasztotta a programban való részvételre.
b) az önkormányzat nem korlátozhatja a közfoglalkoztatottat a program megvalósítás során
bevitt saját tulajdonú eszközök használatában, kivéve, ha az munkavédelmi szempontból
nem megfelelő vagy a tulajdonos nem rendeltetésszerűen használja.
c) biztosítani kell, hogy a kedvezményezett a munkavégzéshez szükséges megbecsülést
megkapja, a kedvezményezettnek joga van ahhoz, hogy tiszteletben tartsák emberi
méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint megfelelő
munkakörülményeket biztosítsanak számukra.
(2) Kötelezettségek:
a) az önkormányzati földrészleten, közfoglalkoztatotti jogviszonya keretében megtermelt
terményt betakarítani, és a támogató részére a városi központi konyhán az étkeztetés
nyersanyag szükségletéhez történő felhasználás céljára átadni.
b) a munkaidő megkezdésére köteles pontosan és munkavégzésre alkalmas állapotban –
alkoholos befolyásoltságtól mentesen – megjelenni. A munkavégzés alatt tilos az
alkoholfogyasztás.
c) csak a munkavezető által kiadott vagy jóváhagyott anyagokat, munkaeszközöket
használhatja.
d) a programhoz biztosított munkaeszközöket a jó gazda gondosságával használja és
karbantartja.
e) részt vesz a szakmai megbeszéléseken;
f) probléma esetén a munkavezető segítségét kéri a munkavégzéshez;
g) köteles részt venni munka-és balesetvédelmi oktatásban.
(3) A kötelezettség megszegésének következményei:
A tapasztalt szabálytalanságokról a polgármester jegyzőkönyvet vesz fel, melyet két tanúval
aláírat. Szándékos károkozás esetén a károkozó kedvezményezettet anyagi
felelősségvállalás terheli, és az okozott kár megtérítésére kötelezett.
6. §
Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a testület 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.
rendelet szabályait megfelelően kell alkalmazni.

Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet 2014. július 1-én lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben
foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Lőrinci, 2014. március 27.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Schottner Norbert sk.
aljegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. március 31.

Schottner Norbert sk.
aljegyző

1. melléklet a 9/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Szervezeti és Működési Szabályzat
A szociális földprogram működéséről
Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális földprogram Szervezeti és
Működési Szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg.
I.
A program végrehajtásában közreműködők
A szociális földprogram (továbbiakban: program) lebonyolításában közreműködnek:
Lőrinci Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
programvezető (közép- vagy felsőfokú szakirányú végzettséggel)
munkavezető
II.
A program működésnek rendje
1. A szociális földprogram működtetője: Lőrinci Város Önkormányzata, melyet a Lőrinci
Város Kft. (a továbbiakban: Kft.) közreműködésével biztosít.
2. Az operatív irányítást a Képviselő-testület megbízása alapján a polgármester végzi.
3. A program működtetésének adminisztratív teendőit a Polgármesteri Hivatal dolgozói látják
el.
4. A program egésze feletti ellenőrzést az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi
5. A Polgármester, mint operatív irányító, munkájának keretében
- szervezi a programon belüli tevékenységet,
- gondoskodik a program szabályszerű, célszerű, jogszabályszerű és célnak megfelelő
lebonyolításáról,
- gondoskodik a szabályszerű pénzügyi elszámolásról,
- tájékoztatja a Képviselő-testületet,
- figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket.
III.
A kedvezményezettek (támogatásban részesülők) kiválasztása
A kedvezményezettek kiválasztása során figyelembe veendő szempontok:
- egy főre jutó jövedelem;
- eltartott gyermekek száma;
- a háztartásban munkanélküliek száma;
A támogatásban részesülő személyekre Lőrinci Város Önkormányzatának Egészségügyi,
Szociális Bizottsága tehet javaslatot.
Alanyi jogon támogatásban részesülnek a szociális földprogramban résztvevő
közfoglalkoztatott személyek.

IV.
A program végrehajtása, koordinálása
1. A program végrehajtása során a program valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen és
egymást segítve kölcsönösen együttműködni, az esetleges akadályokat időben jelezni.
2. A munkavezető feladatai különösen:
a) gondoskodik a támogatás kedvezményezettekhez (támogatotthoz) történő eljuttatásáról,
b) gondoskodik napi szinten a közfoglalkoztatotti keretben alkalmazott személyek
felügyeletéről, szakmai irányításáról,
c) gondoskodik arról, hogy a programba bevont közfoglalkoztatott a megszerzett
munkatapasztalatot saját háztartásgazdaságának, kertkultúrájának művelésében is
hasznosítsa, melyet a gazdaság helyszíni megtekintése alapján szükség szerint, de legalább
havonta egy alkalommal felügyel, és megállapításairól feljegyzést készít.
3. A program során megtermelt javak 75%-t szükséges a közétkeztetés céljára átadni a
közkonyha részére. A fennmaradó 25 % szétosztható a III. pontban meghatározott
személyek között, továbbá a megtermelésben részt vevő közfoglalkoztatottak között.
4. A programvezető havonta egyszeri ellenőrzés során vizsgálja, hogy a növények
növekedéséhez szükséges növényvédelmi munkákat (így különösen: rendszeres öntözés,
kapálás, rotálás, szükség szerint növényvédő szer alkalmazása, permetezés stb.) a
támogatott elvégzi-e.
5. A program befejezését követően a programfelelős a program végrehajtásáról értékelő és
összesített beszámolót készít, melyet benyújt a Képviselő-testület felé.
Lőrinci, 2014. július 1.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Schottner Norbert sk.
aljegyző

