Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő Testületének
a 18/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelettel módosított
12/201 1.(VIII.12.) önkormányzati rendelete
a szociális foldprogram működtetéséről
(egységes szerkezetben)
Ecsegfalva Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. *-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Nemzeti Földalapba
tartozó fc~ldrészletek szociális főldprogram 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 célja
(1 )Ecsegfalva Község Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére természetbeni
ellátásként szociális főldprogramot indít:
a) az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő háztartások
szociális főldprogramba való bekapcsolása jövedelemszerző képességük növelésével,
b) munkanélküli családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos helyzetük javítása,
további társadalmi leszakadásuk megakadályozása céljából,
c) munkavégzésre nevelés céljából,
d) munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetőség, életvitel, szemléletmód formálás
céljából,
e) szerepvállalás céljából az aktív szociálpolitikai rendszerben.
2.~
A rendelet hatálya
(1 )A rendelet hatálya Ecsegfalva Község közigazgatási területén található, a szociális
fóldprogramba bevont belterületi termőföldre és mezőgazdasági művelés alatt álló külterületi
földre (a továbbiakban együtt: földrészlet), valamint a szociális főldprogramban résztvevő
támogatottakra terjed ki.
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Részvétel a programban
(1)Szociális fc~ldprogramban az a személy vehet részt, aki:
a) rendszeres szociális segélyben részesül,
b) bérpótló juttatásban részesül,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
d) álláskereső, regisztrált munkanélküli, vagy
e) olyan megváltozott munkaképességű, akinek egészségi állapota a programban való
részvételt lehetővé teszi
g) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg.
(2)A szociális f~ildprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet
részt.
(3) 1A szociális fdldprogramban részt vevők (továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon,
vállalhatják a részvételt. Az önkormányzat megállapodást köt a résztvevők fdldrészlet
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hasznosításában való közreműködési kötelezettségét illetően, amelyben a kötelező Személyes
együttműködés feltételeit rögzítik.
(4)A szociális főldprogrammal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja, aki döntésre
jogosult a jogosultság megállapítása vonatkozásában.
(5) A szociális főldprogramon belül növénytermesztésre Ecsegfalva Község Onkormányzata a
077/7 brsz-ú 6674 m” területű 11,61 Ak értékű fZildterületet jelölte ki.
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Részvételi kérelem benyújtása
(1 )A szociális főldprogramban való részvételi szándékot a jelen rendelet melléklete szerinti
kérelem alapján Ecsegfalva Község Önkormányzatához 2011. december hónap 31. napjáig
lehet benyújtani.
(2)2 A kérelemhez csatolni kell a 3. ~ g) pont esetében az utolsó havi nettó munkabérről szóló
j övedelemigazolást.
(3) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:
a) a kérelmező nem felel meg a (3) bekezdésben szereplő feltételeknek,
b) a szociális fZ5ldprogram végrehajtásához megjelölt földterület, dologi javak mennyisége
(pl.:vetőmag, napos csirke stb...) már nem adnak lehetőséget a kérelem teljesítésére.
A támogatás
(1) Ecsegfalva Község Képviselő-testülete a támogatott számára biztosítja:
b) szaktanácsadás ingyenes igénybevételét,
c) a megtermesztett termények, felnevelt állatok egészének tulajdonjogát,
d) a vetőmag, állatok térítésmentes igénybevételét
(2) A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem
ruházható.
(3) Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási szerződésből
eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a polgármester a támogatási megállapodást jogosult
azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a támogatott a programban való részvételből
1 évi időtartamra kizárásra kerül.
6. ~
Záró rendelkezés
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Ecsegfalva Község Önkormányzatának a szociális f~3ldprogram
működtetéséről szóló 5/1998 .(V. 15.) KT. sz. rendelete.
Ecsegfalva, 2011. augusztus 11.
Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körj egyző helyettes

Kihirdetve: Ecsegfalva, 2011. augusztus 12.
Dr. Nagy Eva
megbízott körjegyző helyettes
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