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ELŐTERJESZTÉS 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
2011. július 28-án tartandó testületi ülésére 

 
 

Napirend: szociális földprogram pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 
elfogadása 

 
Előadó:  Zsombok Lajos polgármester. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2011. augusztus 5-i beadási határidővel nyílt 
pályázatot hirdettek szociális földprogramok működtetésének támogatására (pályázati felhívás 
mellékelve). 
 
A pályázati felhívás alapján készült részletes pályázati útmutató szerint a pályázathoz csatolni 
kell kötelező mellékletként többek között: 
 

1. a Képviselő-testület döntése a program támogatásáról 
2. önkormányzati rendelet kivonata a program működéséről 

 3. szervezeti- és működési szabályzat, amely a program működését szabályozza 
4. együttműködés esetén a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodást. 

 
A pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatban szereplő 15 fő bevonása 4.000.000 Ft 
összegű támogatási igénnyel lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a pályázat 
keretében igényelhető maximális támogatás megítélése esetén használt mezőgazdasági gép 
vásárlására kínál lehetőséget (MTZ-50). 
 
 
Ennek megfelelően az alábbi határozati javaslatokat és rendelet-tervezetet terjesztem a tisztelt 
Képviselő-testület elé, amelyeket megtárgyalásukat követően szíveskedjen elfogadni.  
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Határozati javaslat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Wekerle Sándor 
Alapkezelő által meghirdetett szociális földprogramok működésének támogatására (kód: 
SZOC-FP-11). 
A pályázaton Lengyeltóti Város Önkormányzata 15 fő bevonásával 4.000.000 Ft összegű 
támogatásra tart igényt. 
 
Határidő: 2011. augusztus 5. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester. 
 
 
 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. július 21. 
        Zsombok Lajos 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette:    Jóváhagyta: 
 
   dr. Bek Melinda     dr. Szatmári Ibolya 

aljegyző-helyettes     jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 
 
 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

……./2011. (…..) számú rendelete 
 

a szociális földprogramról 
 
 
 
 
 
 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

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

szóló 1993. évi III. törvény 47. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, 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 4.§-ának (1) bekezdése alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya Lengyeltóti város 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) Lengyeltóti Város 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 bekapcsolása jövedelemszerző képességük növelésével, 

b) a közfoglalkozatásban részt vevő családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos 

helyzetük javítása, további társadalmi leszakadásuk megakadályozása, 
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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 / a Képviselő-

testület Népjóléti Bizottsága gyakorolja, aki döntésre jogosult az ellátás megállapítása és 

megszüntetése vonatkozásában. Az ülésen a kérelmek tárgyalása napirend keretében a 

Lengyeltóti CKÖ elnökének véleményezési joga van, amelyet tanácskozási joga keretében 

gyakorol. 

 

3. § 

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

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

b.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (előnyt élvez), 

c.) a kérelmező roma származású, 

d.) a kérelmező fiatal házasnak minősül (mindketten 35 év alattiak a kérelem benyújtásakor), 

e.) a program elvárásaihoz a hozzáállása pozitív, 

f.) addigi munkavégzésével felettese meg van elégedve,  

g.) nagycsaládos (háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel). 

 

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

Polgármesteri 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. 
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4. § 

A szociális földprogram végrehajtására, a támogatottak általi ingyenes használatra a 

képviselőtestület az alábbi megművelhető, önkormányzati tulajdonú lengyeltóti 

földterületeket biztosítja: 

 

helyrajzi szám méret (Ha) minősítés 

065/7. 0,2664 külterületi szántó 

065/8. 0,2397 külterületi szántó 

936. 1,5233 szántó 

713. 0,087 beépítetlen terület 

714. 0.087 beépítetlen terület 

715. 0,0883 beépítetlen terület 

717. 0,0876 beépítetlen terület 

719. 0.0881 beépítetlen terület 

720. 0,0885 beépítetlen terület 

721. 0,0867 beépítetlen terület 

722. 0,0888 beépítetlen terület 

723. 0,0892 beépítetlen terület 

725. 0,0865 beépítetlen terület 

727. 0,1202 beépítetlen terület 

728. 0,138 beépítetlen terület 

729. 0,1777 beépítetlen terület 

730. 0,1762 beépítetlen terület 

731. 0,1762 beépítetlen terület 

732. 0,1789 beépítetlen terület 

733. 0,1778 beépítetlen terület 

735. 0,1813 beépítetlen terület 

736. 0,1773 beépítetlen terület 

3039/3. 1,3354 zártkert, szántó 

3039/5. 0,7465 zártkert, szántó 

ÖSSZESEN 6,4926  
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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 Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján lehet bejelenteni 2011. évben 

folyamatosan, majd 2012. és az azt követő években január 31. napjáig. A Szociális Iroda a 

kérelmeket véleményével együtt továbbítja a Képviselő-testület / Népjóléti Bizottság részére. 

 

(2) A Képviselő-testület / Népjóléti Bizottság a Szociális Iroda véleményének megismerését 

követően megállapítja a programban való részvételi jogosultságot, és a 4. §-ban 

meghatározott területek közül kérelmező számára kijelöl egyet, majd támogatási szerződés 

megkötésére kerül sor a támogatottal. 

 

(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 feltételeknek, 

b) a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek már nem adnak lehetőséget 

a kérelem teljesítésére. 

 

 

7. § 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a támogatott számára biztosítja: 

a) a program megvalósításához kijelölt, támogatottanként legalább 0,4 Ha, de legfeljebb 1 Ha 

földrészlet határozott időre szóló használatát, termelésre alkalmas állapotban, 

b) szaktanácsadás (agrármérnök) ingyenes igénybevételét, 
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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 / Népjóléti Bizottság 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 kérdésekben 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 alkalmazni kell. 
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Záró rendelkezések 

11. § 

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

 

Lengyeltóti, 2011. július 28. 

 
 dr. Szatmári Ibolya      Zsombok Lajos 

jegyző         polgármester 
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1. számú melléklet 

 

 

K É R E L E M 

A szociális földprogramban való részvételhez 

 

 

Alulírott……………………………………………………………………….(név, születési 

hely, idő, anyja neve)………………………………………………………….szám alatti lakos 

azzal a kéréssel fordulok Lengyeltóti Város Képviselő-testületéhez/Népjóléti Bizottságához, 

hogy a Lengyeltóti Önkormányzatnak a szociális földprogramról szóló …../2011.(…..) számú 

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   jövedelem (Ft) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A családban az egy főre jutó havi jövedelem:………………………….Ft/hó/fő 

 

Figyelem! 

A család jövedelmi viszonyait igazoló okmányokat a kérelemhez mellékelni kell. 
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Az alábbiakról nyilatkozom (a megfelelő aláhúzandó!): 

• legalább egy éve Lengyeltóti városban lakóhellyel / tartózkodási hellyel rendelkezem / nem 

rendelkezem 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök / nem részesülök 

• fiatal házasnak minősülök (mindketten 35 év alattiak a kérelem benyújtásakor) / nem 

vagyok fiatal házas 

• nagycsaládos (háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel) vagyok / nem vagyok 

nagycsaládos 

• roma származású vagyok / nem roma származású vagyok. 

 

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

Népjóléti Bizottság választja ki. 

 

 

Lengyeltóti, ………………………. 

……………..…………… 

kérelmező 
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2. számú melléklet 
 

 
 
 

A szociális földprogram végrehatásáról szóló 
 

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 

A Szociális Földprogram Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
 

 
I. 
 

A program végrehajtásában közműködnek 
 

A szociális földprogram (továbbiakban: program) lebonyolításában közreműködnek: 
 

- Lengyeltóti Város 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 a Lengyeltóti Polgármesteri 
Hivatalba (a továbbiakban: Hivatal). A kérelmet a program-koordinátor által történt helyszíni 
ellenőrzést követően a Képviselő-testület / Népjóléti bizottság bírálja el. 
 
3.) A kérelmet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
földprogramról szóló …../2011. (….) számú önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete 
alapján kell benyújtani. 
 
4.) A támogatott részére nyújtandó támogatásról a programkoordinátor által elkészített 
összefoglaló alapján a képviselő-testület / Népjóléti Bizottság határozatban dönt a 
támogatatott háztartásában élők számának, az egy főre számított jövedelem összegének és a 
család szociális rászorultságának figyelembe vételével.  
 

III. 
 

A Lengyeltóti Polgármesteri Hivatal tevékenysége 
 

1.) A Hivatal gondoskodik a pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok 
előkészítéséről, a kérelmek iktatásáról és az Önkormányzat képviselő-testülete / Népjóléti 
Bizottsága elé történő terjesztéséről a képviselő-testület / Népjóléti bizottság döntésének 
írásba foglalásáról és a támogatott részére történő megküldéséről. 



 12 

 
2.) A Hivatal a programkoordinátorral együttműködve döntésre előkészíti a beérkezett 
pályázatokat. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek / Népjóléti bizottságnak a programba 
bevonandó azon személyekre, akik nem nyújtottak be kérelmet, de részvételük indokolt lenne.  
 
3.) A Képviselő-testület /Népjóléti bizottság  döntését követően értesíti a programba bevont 
családokat, előkészíti a támogatási szerződéseket. Biztosítja a szerződéskötés helyét, 
koordináltja szerződéskötés idejét. 
 
4.) A Hivatal 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 Hivatalnak 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 megjelölésével – a szerződéskötésre. 
 
3.) A megkötött szerződések alapján megrendeli – a gazdálkodási előadóval egyeztetett 
időpontban – a program során felhasználandó anyagokat, eszközöket, gondoskodik 
szállításukról és a Hivatalban történő raktározásukról. 
 
4.) Megszervezi az eszközök kiosztását, az anyagok átadását, melyeket a kedvezményezettek 
átvételi elismervény aláírása ellenében vehetnek át. 
 
5.) A pályázatokat a képviselő-testület / Népjóléti bizottság 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. 
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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 részletesen indokolni kell. 
 
11.) A 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. 
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EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Lengyeltóti Város Önkormányzata (8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.), képviseli: Zsombok 

Lajos polgármester, 

 

másrészt 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata (8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 6.), 

képviseli: Horváth Gyula CKÖ elnök 

 

között a „Szociális földprogramok működésének támogatása (SZOC-FP-11)” című pályázat 

tárgyában az alábbi feltételekkel: 

 

1. A felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy fenti tárgyú pályázat során, annak 
eredményesebb megvalósítása érdekében együtt kívánnak működni. Az 
együttműködés konkrét formáit folyamatosan kialakítják. 

 
2. A CKÖ elnöke a Lengyeltóti Képviselő-testület / Népjóléti Bizottság ülésein 

tanácskozási joggal vesz részt, és a programba bevonható személyekről – tanácskozási 
joga keretében - véleményezési joggal rendelkezik. 

 
3. A megállapodó felek a program megvalósítása során napi kapcsolatot tartanak fenn, és 

az esetleges foglalkoztatási magatartási, munkavégzési problémákat egyeztetik és 
közösen alakítanak ki megoldási lehetőségeket. 

 
4. A felek törekednek arra, hogy a dolgozók között a munkakapcsolatokon túl egyéb 

közösségfejlesztési kezdeményezések is meginduljanak. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. július ….. 
 
 
  Zsombok Lajos    Horváth Gyula 
  polgármester     CKÖ elnök 
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Záradék: 
 
Az együttműködési megállapodást Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
….…../2011. (………) számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
Az együttműködési megállapodást Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ….…../2011. (………) számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. ………………….. 
        dr. Szatmári Ibolya 
         jegyző 


