
 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
15/2011. (VIII.04.) 

 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
a szociális földprogramról 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 47.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében maghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A rendelet hatálya Bátonyterenye város közigazgatási területén található, a szociális 
földprogramba bevont földterületekre, valamint a szociális földprogramban résztvevő 
támogatottakra terjed ki. 
 
2.§ (1) Bátonyterenye Város Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók 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) 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. 

 
(2) A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület Humánszolgáltatási  
Bizottsága gyakorolja, aki döntésre jogosult az ellátás megállapítása és megszüntetése 
vonatkozásában. 
 
3.§ (1) Szociális földprogramban az a személy vehet részt, aki: 

a) rendszeres szociális segélyben, vagy  
b) bérpótló juttatásban, vagy 
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
d) álláskereső, regisztrált munkanélküli, vagy 
e) családjában az egy főre jutó jövedelem a minimálbér összegét nem éri el, ha 

ea) olyan megváltozott munkaképességű, akinek egészségi állapota a 
programban való részvételt lehetővé teszi, vagy 
eb) nem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet, illetve nem személyesen 
közreműködő tagja gazdálkodó szervezetnek és 

     f) nem rendelkezik mezőgazdasági művelésre alkalmas földtulajdonnal. 
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 (2) A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet 
részt. 
 
 (3) A szociális földprogramban részt vevők (továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon, 
támogatási szerződés megkötésével vállalhatják a programban való részvételt. 
 
4.§ A Képviselő-testület  a szociális földprogram végrehajtására önkormányzati tulajdonú 
földterületeket biztosít.  
 
5.§ A Képviselő-testület a program működéséhez szükséges földterület vetés-előkészítéséhez 
szükséges talajmunkák elvégzését külső megbízottal  történő megállapodás útján biztosítja.  
 
6.§ (1) A szociális földprogramban való részvételi szándékot a jelen rendelet melléklete 
szerinti kérelem alapján a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályán  első 
alkalommal 2012. január 31-ig  és az azt követő években minden év január 31. napjáig lehet 
bejelenteni.  A beérkezett kérelmeket a Humánszolgáltatási Osztály javaslattal együtt 
továbbítja a Humánszolgáltatási Bizottság részére.   
 
(2) A Humánszolgáltatási Bizottság a javaslat megismerését követően megállapítja a 
programban való részvételi jogosultságot, a programban meghatározott területek közül 
kérelmező számára kijelöli a területet, majd támogatási szerződés megkötésére kerül sor a 
támogatottal. A támogatási szerződés a kérelem benyújtásának éve március 1. napjától a 
következő év február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre. 
 
(3) A Humánszolgáltatási Bizottság a részvételi kérelmet elutasítja, ha:  

a) a kérelmező nem felel meg a 3.§-ban megjelölt feltételeknek, 
b) a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek már nem adnak 
lehetőséget a kérelem teljesítésére. 

 
7.§ Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatott számára a program 
keretében az alábbiakat biztosítja: 

a) a program megvalósításához kijelölt, támogatottanként  max. 2000 m2 földrészlet 
határozott időre szóló ingyenes használatát, vetésre alkalmas állapotban, 
b) szaktanácsadás ingyenes igénybevételét, 
c) a megtermesztett termények egészének tulajdonjogát. 

 
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 
gyommentesítést, és a kártevők elleni védekezést), 
b) a terményt betakarítani. 

 
(2) Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási szerződésből 
eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Humánszolgáltatási Bizottság a támogatási 
megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a támogatott a 
programban való részvételből 1 évi időtartamra kizárásra kerül. 
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10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   
 
 
Bátonyterenye, 2011. augusztus 3. 
 
 
 
    N a g y – M a j d o  n  József sk.                                   Dr. L e n g y e l n é  Imreh Erika sk.  
                polgármester                                                                                 jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Bátonyterenye, 2011. augusztus 4. 

   Dr. L e n g y e l n é  Imreh Erika sk. 
                                                                              jegyző     
 


