
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete 

szociális földprogram működtetéséről 
 

[Egységes szerkezetben a 27/2011. (XI. 25), a 24/2012. (XI.23.), a 12/2013. (IV.25.) és a 
17/2013. (VII.26.) önkormányzati rendeletekkel] 

 
       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: 
 

I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Szociális földprogram működtetéséről 
 

         1. §  Ózd Város Önkormányzata családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást 
segítő támogatást (a továbbiakban: gazdálkodást segítő támogatás) nyújt, amely szociális 
földprogramban való részvétel keretében vehető igénybe. 
         2. § A szociális földprogramot az Ózdszolg Nonprofit Kft. működteti e rendeletben és a 
szociális földprogram szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint. 
         3. §1 Ózd Város Önkormányzata a szociális földprogram működtetése érdekében, 
közösségi munkához ingyenes használatba adja az Ózdszolg Nonprofit Kft. részére az Ózd 
város közigazgatási területén lévő  

a) 05002/2-12. helyrajzi számú szántó, gyep, rét, művelési ágú 4 hektár 3337 m2, 
b) a 291/15. helyrajzi számú kivett közterület művelési ágú 697 m2,   
c) a 291/16. helyrajzi számú kivett beépítetlen terület művelési ágú 981 m2  

földterületet. 
 

2. Eljárási szabályok 
 

4. § (1)2 A természetben nyújtott szociális ellátás keretében a gazdálkodást segítő 
támogatás iránti kérelmet Ózdi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályán (a 
továbbiakban: Szociális Osztály) kell benyújtani. 
        (2) A kérelmet e rendelet 1. mellékletének alkalmazásával kell előterjeszteni. 
        (3) A kérelem minden év szeptember 30-ig folyamatosan benyújtható.  
        (4)3 A kérelemről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) dönt.  
        (5) A Bizottság gazdálkodást segítő támogatásra való jogosultságot a közösségi munkába 
bevont földterület mértékéig állapít meg. 
 

                                                 
1 Megállapította: 24/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2012. november 24-től. 
2 Megállapította: 12/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2013. április 26-tól. 
3 Megállapította: 12/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2013. április 26-tól. 



  

 
        

3. Az ellátásra való jogosultság egyéb feltételeinek igazolása 
 
        5. § (1) A kérelmezőnek a 7. § a)-c) pontjaiban meghatározott feltételek igazolása 
érdekében a kérelemhez csatolnia kell a családjában gondozott  
        a) tartósan beteg személy vonatkozásában háziorvos igazolását a tartós betegség 
fennállásáról, 
        b) fogyatékos személy vonatkozásában határozatot a fogyatékossági támogatás 
megállapításáról.  

(2) 1 A kérelmezőnek a 6. § a) pontjában meghatározott feltétel igazolása érdekében a 
kérelemhez csatolnia kell az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelmező 
regisztrált munkanélküli.         
       (3)2 A kérelmezőnek a 6. § b) pontjában meghatározott feltétel igazolása érdekében a 
kérelemhez csatolnia kell a legalább egy év időtartamra szóló bérleti szerződés másolatát. 
 

II. FEJEZET 
 

A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK 

 
4. A gazdálkodást segítő támogatásra való jogosultság feltételei  

 
        6. § A gazdálkodást segítő támogatásra az a személy jogosult,  
        a)3 aki regisztrált munkanélküli,     
       b)4 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, 
        c) aki vállalja a szociális földprogramban való részvételt, 
        d)  aki vállalja a 6. § b) pontjában meghatározott földterület megművelését a szociális 
földprogram működésének befejezéséig, de legalább egy évig. 
        7. §  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 

   a) családjában kettő vagy több kiskorú gyermeket nevel,  
   b) családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevel,  
   c) családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos személyt gondoz,  

         d)5 
         8. §  A jogosultság elbírálása érdekében indult hatósági eljárás keretében a Szociális 
Osztály környezettanulmányt készíthet. 
 

5. A gazdálkodást segítő támogatás formái és mértéke 
 

                                                 
1 Megállapította: 24/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2012. november 24-től. 
2 Beiktatta: 27/2011. (XI. 25) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2011. november 26-tól. 
3 Megállapította: 24/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2012. november 24-től. 
4 Megállapította: 27/2011. (XI. 25) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2011. november 26-tól. 
5 Hatályon kívül helyezte: 24/2012. (XI. 23) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés.  
  Hatálytalan: 2012. november 24-től. 
 



  

        9. §1 Ózd Város Önkormányzata gazdálkodást segítő támogatás keretében természetben 
nyújtott szociális ellátásként ingyenesen biztosít a Kedvezményezettek számára  
        a) földhasználati lehetőséget, 
        b) munkaeszközt,  
        c) szaktanácsadást, képzést.  
        10. §2  A gazdálkodást segítő támogatás mértéke legalább 5 000 Ft/fő/hó. 
 

III. FEJEZET 
 

A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 

6. A Kedvezményezettek jogai, kötelezettségei, a kötelezettség megszegésének 
következményei 

 
       11. §3 A Kedvezményezetteknek joga van a közösségi munkára kijelölt földterület és a 
műveléshez szükséges kéziszerszámok térítésmentes használatára.  
       12. § A Kedvezményezett köteles a szociális földprogram időtartama alatt: 
        a) a használatába adott, valamint a közösségi munkára kijelölt földterületet jó gazda 
gondosságával művelni, 
        b) a szociális földprogram keretében szervezett képzésben részt venni, 

  c) a használatába adott szerszámokat rendeltetésszerűen használni, épségét megőrizni, 
        d) a tulajdonában lévő földterületet folyamatosan művelni a programban elsajátított 
elméleti és gyakorlati tudás alkalmazásával, 
        e) biztosítani a feltételeket a  tulajdonában lévő földterület művelésének folyamatos 
ellenőrzéséhez. 
       13. § (1) Abban az esetben, ha a Kedvezményezett 

a) a munkaeszközt megrongálja,  
b) a munkaeszközt eltulajdonítja,  
c) képzési kötelezettségét elmulasztja,  
d) a közösségi munkavégzésből igazolatlanul távol marad, 
e) nem jó gazda gondosságával műveli a közösségi munkába bevont, vagy a saját 

földterületet, 
f)  kárt okoz a Kedvezményezetteknek,  
g) nem a szakmai irányítás szerint végzi a mezőgazdasági tevékenységet, 

az a gazdálkodást segítő támogatásra való jogosultság, egyidejűleg a szociális földprogramban 
való részvételre kötött megállapodás megszüntetését alapozza meg.  
       (2) A 13. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjaiban foglalt esetekben a Kedvezményezett 
köteles az általa okozott kárt megtéríteni. 
 
 

IV. FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
        14. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

                                                 
1 Megállapította: 17/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2013. július 27-től. 
2 Megállapította: 24/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2012. november 24-től. 
3 Megállapította: 17/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2013. július 27-től. 
 
 



  

        15. § Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
földprogramról szóló 40/2002. (XII. 30.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 
 
      dr. Almási Csaba s.k.                                                                   Fürjes Pál s.k. 

   jegyző                                                                    polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

1. melléklet Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 szociális földprogramról szóló 24/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez  

 
 

KÉRELEM 
családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás igénybe 

vételéhez 
 
 
Alulírott ___________________________________________________________________ 

(név, születési hely, idő, anyja neve)___________________________________________ 

__________________________________________bejelentett lakcímen/tartózkodási helyen 

(a megfelelő aláhúzandó) élő lakos azzal a kéréssel fordulok Ózd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottságához, hogy Ózd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális földprogramról szóló …./2011. (…) 

önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján családi 

szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatásban részesítsen.  

 
I. A családomban élő közeli hozzátartozók: 
 
a) 
Név:……………………………………………………………………………………………. 
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………….. 
Anyja neve:……………………………………………………………………………….. …… 
 
b) 
Név: ……………………………………………………………………………………………. 
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………….. 
Anyja neve:……………………………………………………………………………….. …… 
 
c) 
Név: ……………………………………………………………………………………………. 
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………….. 
Anyja neve:……………………………………………………………………………….. …… 
 
d) 
Név: ……………………………………………………………………………………………. 
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………….. 
Anyja neve:……………………………………………………………………………….. …… 
 
e) 
Név: ……………………………………………………………………………………………. 
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………….. 
Anyja neve:……………………………………………………………………………….. …… 
 
 



  

f) 
Név: ……………………………………………………………………………………………. 
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………….. 
Anyja neve:……………………………………………………………………………….. …… 
 
g) 
Név: ……………………………………………………………………………………………. 
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………….. 
Anyja neve:……………………………………………………………………………….. …… 
 
 
II.1  A jogosultsági feltételek megállapítása érdekében az alábbiakról nyilatkozom: 

a. regisztrált munkanélküli vagyok, 
b. rendelkezem  

ba) saját tulajdonomban lévő, 
bb) minimum egy évre bérelt 

legalább 800 nm művelésbe vonható földterülettel, amely a közösségi munkára kijelölt 
földterülettől számított 2 km-es körzetben van, 
c. vállalom a szociális földprogramban való részvételt,  
d. ….fő kiskorú gyermeket nevelek, 
e. családomban ….fő tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelek,  
f. családomban …..fő tartósan beteg, vagy fogyatékos személyt gondozok. 

      (a nyilatkozat megfelelő betűjele  bekarikázandó)” 
 
 
 
Ózd,................. év...................hónap...............nap 
 
 
 
 
 
       _____________________________ 
                 Kérelmező aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Megállapította: 24/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2012. november 24-től. 
 
 


