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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális földprogram működtetéséről szóló 

24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

       Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében és a 47. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6. 
pontjában  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Rendészeti 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

         1.  § Ózd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének a  szociális  földprogram 
működtetéséről szóló  24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
5. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kérelmezőnek  a  6.  §  b)  pontjában  meghatározott  feltétel  igazolása  érdekében  a 
kérelemhez csatolnia kell a legalább egy év időtartamra szóló bérleti szerződés másolatát.”

        
        2. § A Rendelet 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 [A gazdálkodást segítő támogatásra az a személy jogosult,] 
„b) aki rendelkezik saját tulajdonában lévő, vagy minimum egy évre bérelt, legalább 800 
nm  művelésbe  vonható  földterülettel,  amely  a  közösségi  munkára  kijelölt  földterülettől  
számított 2 km-es körzetben van,”

        3. §  A Rendelet 7. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Abban az esetben,  ha a 6.  §-ban meghatározott  jogosultsági  feltételeknek a támogatható 
létszámkereten  túl  további  kérelmezők  felelnek  meg,  a  Bizottság  különösen  az  alábbi 
szempontok figyelembe vételével dönt a támogatás megállapításáról: a kérelmező]

 „d) regisztrált munkanélküli.”

           3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti. 

      dr. Almási Csaba                                                                 Fürjes Pál 
   jegyző                                                                polgármester 



Ózd Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról 
szóló 7/2011.(III. 31.) önkormányzati rendelete 17. § (1) bekezdés e) pontja alapján – amely 
szerint a Képviselő-testület és bizottságai ülésére előterjesztést tehet a települési képviselő – 
képviselői indítványt teszek. 

A képviselői indítvány keretében – az indokolásban foglaltak alapján – javaslom Ózd Város 
Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  szociális  földprogram  működtetéséről  szóló 
24/2011.  (IX.16.)  önkormányzati  rendelete  (a  továbbiakban:  Rendelet) 5.  §-ának, 6.  §  b) 
pontjának és 7. § d) pontjának módosítását 

Ózd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  önkormányzati  rendeletek 
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 22/2011.(IX. 16.) önkormányzati rendelete 
2. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja szerint nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani azt a 
rendelet-tervezetet,  amelyet  a  települési  képviselő  önálló  indítványként  nyújt  be.  Erre 
tekintettel az előterjesztett rendelet-tervezet nem került társadalmi egyeztetésre.

Általános indokolás

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 229/2011. (VII. 28.) KH határozatában 
szociális földprogram működtetéséről, ennek megvalósítása érdekében pályázat benyújtásáról 
döntött. A pályázat lebonyolítója az Ózdszolg  Nonprofit Kft. A pályázatot elbíráló  Wekerle 
Sándor Alapkezelő a 3,9 M Ft igényelt támogatási összeg helyett 3 M Ft-ot hagyott jóvá  a 
benyújtott  program  megvalósítása  érdekében.  Ennek  alapján  az  Ózdszolg  Nonprofit Kft. 
módosítási kérelmet terjesztett elő a Wekerle Sándor Alapkezelő felé. A módosítás egyrészt a 
csökkentett  támogatási  összeg  figyelembe  vételével  a  program  szűkítésére,  valamint  a 
résztvevők körének bővítése érdekében a szociális földprogramban való részvételi jogosultság 
feltételeinek módosítására irányult. 

A benyújtott  pályázati  programra és a  szociális igazgatásról és szociális  ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)  47. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 
Képviselő-testület   a  Rendeletben  szabályozta  a  gazdálkodást  segítő  támogatásra  való 
jogosultság és a szociális földprogramban való részvétel feltételeit.

Javaslom,  hogy  a  Wekerle  Sándor  Alapkezelőhöz  benyújtott  és  az  általa  jóváhagyott 
módosítás  –  az  abban  foglaltak  érvényre  juttatása  érdekébe  –  kerüljön  átvezetésre  a 
Rendeletnek a jogosultsági feltételeket szabályozó rendelkezéseiben.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 5. §-a a jogosultsági feltételek igazolásának módját szabályozza. Amennyiben a 
Képviselő-testület  elfogadja  az  indítványomat,  és  módosítja  a  6.  §  módosítására  tett 
javaslatomat,  amelyben  a  bérelt  földterület  meglétét  is  beemeli  a  jogosultsági  feltételek 
körébe, annak igazolása is szükséges a hatósági eljárás során. Ebben az esetben szükséges az 
5.  §-nak  (3)  bekezdéssel  történő  kiegészítése  a  bérleti  szerződés  kérelemhez  történő 
csatolásának kötelezettségével. 
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A 2. §-hoz

A pályázati program megvalósítása érdekében az Ózdszolg Nonprofit Kft. által lefolytatott 
kiválasztási  eljárás  során  megállapítást  nyert,  hogy több kérelmező a  Rendeletben  foglalt 
jogosultsági  feltételeknek  megfelelt,  kivéve  azt  az  előírást,  hogy  a  résztvevőnek  saját 
földtulajdonnal  kell  rendelkeznie.  A  nyilatkozatok  szerint  kérelmezők  vagy  jelenleg  is 
bérelnek földterületet, vagy a programban való részvétel érdekében vállalnák a Rendeletben 
meghatározott  nagyságú  földterület  bérbe  vételét.  Annak  érdekében,  hogy  a  szociális 
földprogram  a  pályázatban  vállaltak  szerint  megvalósításra  kerüljön,  javaslom,  hogy 
módosítsa a Képviselő-testület  a Rendelet  6. § b) pontját oly módon, hogy a  gazdálkodást 
segítő  támogatásra  az  a személy legyen jogosult,  aki rendelkezik saját  tulajdonú, vagy 
minimum  egy  évre  bérelt, legalább  800  nm  művelésbe  vonható  földterülettel,  amely  a 
közösségi munkára kijelölt földterülettől számított 2 km-es körzetben van.

A 3. §-hoz

Ugyancsak a jelentkezők meghallgatása során merült föl az a lakossági igény, hogy az előnyt 
jelentő feltételek között ne legyen a munkanélküliség fennállásának  időtartama jogosultsági 
feltétel.  Annak érdekében,  hogy a  jelenlegi  szabályozástól  eltérően az is  részt  vehessen a 
szociális földprogramban, aki három évnél rövidebb ideje regisztrált munkanélküli, javaslom, 
hogy a Rendelet 7. § d) pontjából kerüljön törlésre „a legalább három éve” szövegrész. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a  fenti  indokok alapján  a  képviselői  indítványom elfogadását,  és  a  Rendeletnek  a 
tervezetben foglaltak szerinti módosítását.


