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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../... . ( ... . ... .) 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 I.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)
3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § 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. § A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) 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. § A Rendelet 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A gazdálkodást segítő támogatásra az a személy jogosult,]
„a) aki regisztrált munkanélküli,”
4. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A gazdálkodást segítő támogatás mértéke legalább 5 000 Ft/fő/hó.”
5. § A Rendelet 1. mellékletében a Kérelem II. pontja helyébe a következő pont lép:
„II. 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)”
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 7. § d) pontja.
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Általános indokolás
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális földprogram működtetéséről
szóló 24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján az
Ózdszolg Nonprofit Kft. pályázati pénzeszközből 2011. szeptember 1-jétől 2012. augusztus
30-ig szociális földprogramot működtetett. Ennek keretében 15 fő részvételével – az Ózdszolg
Nonprofit Kft. részére ingyenes használatba adott – önkormányzati földtulajdonon
bogyósgyümölcsök telepítésére és gondozására került sor. Az Ózdszolg Nonprofit Kft. 2012ben ismét pályázatot nyújtott be a szociális földprogram tovább működtetésére „Szociális
földprogram Ózdon” elnevezéssel, amelynek célja: a már megkezdett gazdálkodás folytatása,
a programban résztvevő személyek életminőségének javítása, önálló egzisztencia-teremtés
esélyének a növelése, szövetkezetté alakulás segítése.
Az új projekt keretében megépítendő fűtött fóliasátor kialakításával hosszabb távon lehetőség
nyílik egynyári növények termesztésére, valamint az eddigi évek során komposztált növényi
maradványok ültető közegként való hasznosítására, konténeres fás szárú dísznövények
neveléséhez. A programban a művelni kívánt területeken 15+1 fő részvételével három fajta
tevékenység valósul meg:
- bogyós gyümölcsű növények termesztése,
- dísznövények szaporítása, gondozása,
- komposztálás.
A 2012-2013. évekre tervezett mezőgazdasági tevékenységek célja: az előző évben telepített
bogyós termésű gyümölcsök gondozása, dísznövények nevelése és kihelyezése
közterületekre, azok folyamatos ápolása és a növények szaporításának folytatása, valamint a
területen keletkező szerves hulladék további gyűjtése és kezelése. Cél továbbá a telepített
fóliasátor további hasznosítása keretében kétnyári- és évelőnövények, valamint zöldségfélék
termesztése.
Az elmúlt évi tapasztalatok alapján, illetve az új projekttervek megvalósítása érdekében válik
szükségessé a Rendelet módosítása.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Az Ózdszolg Nonprofit Kft. az Ózd belterületi 291/15. helyrajzi számú kivett közterület
művelési ágú 697 nm földterület, továbbá a 291/16. helyrajzi számú kivett beépítetlen terület
művelési ágú 981 nm földterületen is tervezte a szociális földprogram folytatását. A
hivatkozott területek alkalmasak fóliasátor kialakítására évelőnövények termesztéséhez. A
helyszín könnyen megközelíthető, közel van a lakott területhez. Nagyságából adódóan - a
gazdálkodás sikerességének függvényében - a telepítésbe bevont rész a jövőben akár
bővíthető is lehet. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat egyéb módon nem kívánja
hasznosítani a kért önkormányzati tulajdonú földterület, indokolt az ingyenes használatba
adása az Ózdszolg Nonprofit Kft. részére szociális földprogram működtetése éredekében. A
módosítás a szakasz kiegészítését tartalmazza az új földterület átadásáról, annak pontos
megjelölésével.

2-3. §-hoz
A Rendelet 5-6. §-a szabályozza a családi gazdálkodást segítő támogatás – ezzel egyidejűleg a
szociális földprogramban való részvétel – jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait, ezen
belül a jogosultsági feltételek igazolásának módját. A jelenlegi szabályozás szerint
jogosultsági feltétel az, hogy a kérelmező foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesüljön. A célcsoport kiválasztásánál feltétel a közösségi munkába vont földterülethez
való 2 km-es távolságban lévő saját, vagy bérelt földterület megléte is. Az elmúlt év
tapasztalata alapján az itt lakók közül csak csekély számban részesülnek foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban, ezért nagy nehézséget jelentett a célcsoport kiválasztása.
Ugyanezen körzetben jelentős számban élnek olyan családok, amelyekben regisztrált
munkanélküli családtagok élnek, és rendelkeznek a Rendelet által előírt egyéb jogosultági
feltételekkel. Az előzetes felmérés szerint ők szívesen bekapcsolódnának a programba, de a
jelenlegi szabályozás alapján nem jogosultak a családi gazdálkodást segítő támogatásra, így
nem vehetnek részt a szociális földprogramban sem. Annak érdekében, hogy ezek a családok
bekapcsolódhassanak a programba és támogatást nyerjenek, az Ózdszolg Nonprofit Kft. azt
javasolta, hogy a kérelmező személy vonatkozásában jogosultsági feltételként – egyebek
mellett - ne a foglalkoztatást segítő támogatásra való jogosultság, hanem a regisztrált
munkanélküliség fennállása legyen meghatározva.
A rendelet-tervezet 2-3. §-a e javaslat szerint módosítja a Rendelet 5. § (2) bekezdésben az
igazolás módját, amely szerint a regisztrált munkanélküliség fennállásának bizonyításához a
munkaügyi szerv által kiadott igazolás bemutatásáról rendelkezik, míg a Rendelet 6. § a)
pontjában jogosultsági feltételként a regisztrált munkanélküliség fennállását írja elő.
A 4. §-hoz
A Rendelet 10. §-a a családi gazdálkodást segítő támogatás – pályázat alapján kiszámított –
mértékét határozza meg, időhatár megjelölésével. A jelenlegi szabályozástól eltérően –
miszerint a támogatás mértéke minden év szeptember 30-ig a Rendeletben kerül
meghatározásra – a rendelet-tervezet nem tartalmazza ezt a rendelkezést, mert az ez évi
tapasztalat alapján nem garantált, hogy a szociális földprogram működtetése érdekében
minden évben azonos időpontban kerül elbírálásra a pályázat. Ezért nem célszerű az erre
irányuló szabályozás a Rendeletben.
Az 5. §-hoz
A Rendelet 1. mellékletét képező Kérelem II. pontja a kérelmező személy nyilatkozatát
tartalmazza a jogosultsági feltételek fennállása vonatkozásában. Amennyiben a rendelettervezet 5-6. §-ában foglalt módosítás elfogadásra kerül, azt szükséges átvezetni a Kérelem II.
pontjában.
A 6. §-hoz
E szakasz (1) bekezdése a rendelet hatálybalépésére és hatályon kívül helyezésére vonatkozó
rendelkezést tartalmaz.

A (2) bekezdés javasolja a Rendelet 7. § d) pontjának hatályon kívül helyezését. A Rendelet 7.
§-a meghatározza azokat a feltételeket, amelyek figyelembe vételével az Egészségügyi és
Szociális Bizottság – átruházott hatáskörben – dönt a támogatásról abban az esetben, ha a
Rendelet 6. §-ában meghatározott jogosultsági feltételeknek a támogatható létszámkereten túl
további kérelmezők is megfelelnek. Amennyiben elfogadásra kerül a Rendelet 6. §-ának
módosítása, amely szerint az egyik jogosultsági feltétel az, hogy a kérelmező regisztrált
munkanélküli legyen, a Rendelet 7. § d) pontjában meghatározott feltétel – a regisztrált
munkanélküliség fennállásának – előírása okafogyottá válik.

