Koppányszántó Község Önkormányzati Képviselő-testülete
12/2011. (VIII. 02.) számú rendelete
A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMRÓL
Koppányszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
47. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a természetben nyújtható szociális ellátások
egyes fajtáiról (gazdálkodást segítő támogatásokról) az alábbi rendelet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy megállapítsa a Koppányszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(továbbiakban: önkormányzat) által a helyi sajátosságoknak megfelelő természetben biztosított
szociális, gazdálkodást segítő támogatások formáit és értékét, szervezeti kereteit, a támogatás
eljárási szabályait, a támogatott jogait és kötelezettségeit, illetve a kötelezettség megszegésének
következményeit.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Koppányszántó Község közigazgatási területén élő lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a
letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként
elismert személyekre (továbbiakban: támogatott).
A szociális ellátások fajtái
3. §
(1) Az önkormányzat jelen rendeletben foglaltak szerint biztosítja
a) a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatások közül a
következő támogatásokat (továbbiakban: program):
 földhasználati lehetőség,
 mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások,
 munkaeszközök és munkavégzéshez szükséges forgó eszközök,
 szaktanácsadás és szakképzés.
b) az intézményén keresztül ellátott közétkeztetéshez nyersanyagot.
(2) A támogatás abban nyilvánul meg, hogy a támogatottak részére az önkormányzat a családi
szükséglet kielégítését szolgáló, saját fogyasztásra vagy értékesítésre
a) növénytermesztéshez, különösen a konyhakerti növények termesztéséhez,
b) állattenyésztéshez a takarmányt és hízlalásra, nevelésre alkalmas állatot,
ezen felül a szükséges input anyagokat (vetőmag, növény-védőszer, műtrágya), szolgáltatásokat és
eszközöket, illetve a termeléshez szükséges földterületet kedvezményesen, kivételesen
térítésmentesen biztosítja.

A támogatottak köre
4. §
(1) A programban az vehet részt, aki
a) növénytermesztés esetén, illetve a konyhakerti növények termesztése során az agrármérnök
szakember iránymutatása szerint végzi a tevékenységet,
b) állattartás esetén az állattartáshoz szükséges épülettel, építménnyel rendelkezik és
figyelembe veszi az agrármérnök szakember tanácsait,
c) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, vagy
d) munkanélküli, és háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
e) közmunkaprogramba bevontak, akik vállalják, hogy néhány éven belül a megszerzett
gyakorlati és elméleti tudást úgy hasznosítják, hogy önfoglalkoztatottá válnak.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kereső tevékenységet folytató személy
kérelme abban az esetben teljesíthető, ha háztartásában legalább két kiskorú gyermeket nevel, vagy
fogyatékos hozzátartozóját gondozza.
A támogatás szervezeti keretei
5. §
(1) A programot az önkormányzat az általa, vagy a programban résztvevő más önkormányzatokkal
közösen foglalkozatott agrármérnök szakemberen keresztül, a Falugazdász hálózattal
együttműködve hajtja végre.
(2) A program adminisztratív és pénzügyi lebonyolítását Értény-Koppányszántó Községek
Körjegyzősége látja el. A konkrét feladatokat a polgármester által kiadott szociális földprogram
szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
A támogatás formái, mértéke
6. §
Az önkormányzat a támogatott részére a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint igényelt támogatás
esetén a termesztéshez az alábbiakat biztosítja:
a) vetőmagot, palántát arányosan a földterület, illetve termesztő helység méretéhez,
b) a termeléshez szükséges földterület és annak szántását,
c) a földterület műtrágyával történő kezelését,
d) a termesztéshez szükséges növény-védőszeres kezelést, permetezést,
e) a termesztéshez szüléseges szaktanácsadást.
7. §
(1) Az önkormányzat a támogatott részére a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint igényelt támogatás
esetén az állattartáshoz az alábbiakat biztosítja:
a) megfelelő számú tenyészállatot, hízóállatot,
b) az állatok felnevelésének segítésére a támogatási szerződésben meghatározott mennyiségű
takarmányt,
c) a tenyésztéshez szüléseges szaktanácsadást.
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(2) A takarmány az állattartás megkezdésekor illeti meg a támogatottat.
A támogatási eljárás szabályai
8. §
(1) A programot az önkormányzat a Koppányszántó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján
(7094 Koppányszántó, Szabadság u. 67.), honlapján (www.kopszanto.hu) hirdetményi úton,
valamint a háztartásokhoz eljuttatott szórólapokon keresztül teszi közzé, meghatározva a kérelem
benyújtásának időpontját is.
(2) A programban való részvételre kérelmet kell benyújtani a polgármesterhez. A kérelmet az
agrármérnök szakember által történt helyszíni ellenőrzést követően Koppányszántó Község
Polgármestere bírálja el.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező családjában élők számát, életkorát, rokonság fokát,
b) állattartás esetén az állattartás helyét, az állattartásra használandó épületek, építmények
alapterületét, elhelyezkedését.
(4) Család fogalma alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt megfogalmazást kell érteni.
(5) A kérelemhez csatolni kell a jogosultság megállapításához szükséges dokumentumokat
(jövedelemigazolások, épületek használatának jogáról szóló dokumentumok másolatát, vagy a
használati jogosultságot igazoló nyilatkozatot)
(6) A támogatott részére adandó támogatás fajtáját és értékét, az agrármérnök szakember javaslata
alapján a polgármester határozatban állapítja meg a támogatott háztartásában élők számának, az egy
főre számított jövedelem összegének, és a család szociális rászorultságának figyelembe vételével.
(7) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testületéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
9. §
(1) A polgármester a kérelmek beérkezési határidejének lejártát követő tizenöt napon belül dönt a
támogatásban részesülőkről, és a támogatottak részére biztosítandó támogatás fajtájáról, értékéről.
(2) Az önkormányzat képviseletében a polgármester, a támogatást megállapító határozat közlésétől
számított tizenöt napon belül a támogatottal támogatási szerződést köt, mely tartalmazza:
a) a támogatott adatait,
b) az állatok átadásának időpontját és helyét,
c) a takarmány átadásának mennyiségi és időbeli ütemezését és helyét,
d) az állattartás helyét,
e) a konyhakerti növények terület nagyságát,
f) a támogatott kötelezettségét,
g) a támogatott kötelezettség szegése esetén a jogkövetkezményeket.
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A támogatott jogai és kötelezettségei
10. §
(1) A támogatott a megtermelt növényeket, és a program keretében részére juttatott állatokat tovább
termesztésre vagy tenyésztésre egyaránt felhasználhatja.
(2) A támogatott köteles a termesztést a jó gazda gondosságával végezni, a szaktanácsoknak
megfelelő tevékenységeket elvégezni. A támogatott vállalja, hogy a növények gyomtalanítását,
öntözését, szüretelését, szárítását, valamint őrlését elvégzi.
(3) A program keretében biztosított állatot/állatokat a támogatott köteles a vágósúly eléréséig a jó
gazda gondosságával tartani, gondozni, betegség esetén gyógyíttatni. A gyógyítás költségei a
támogatottat terhelik.
(4) Kényszervágás esetén az állat értékesítéséből származó bevétel a támogatottat illeti, kivéve, ha a
kényszervágás a támogatott mulasztása miatt válik szükségessé.
(5) Az állattartáshoz biztosított takarmányt a támogatott kizárólag a program keretében biztosított
állat/állatok tartásra fordíthatja.
(6) Az állatok és növények tulajdonjoga az értékesítésig az önkormányzatot illeti meg.
A kötelezettség megszegésének következményei
11. §
(1) Az önkormányzat a szerződés teljesítését folyamatosan ellenőrzi, melynek során a tartás, illetve
termesztés helyén vizsgálja az állatok és a növények gondozottságát, növekedését, egészségi
állapotát. Az ellenőrzésbe állatorvost és az agrármérnök szakembert is be lehet vonni.
(2) A polgármester a 9. § szerint szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a támogatott:
a) mulasztása miatt a földterület gondozatlan, nincs megfelelően gyomtalanítva és öntözve,
ezért a növények megbetegszenek, vagy
b) a növény megbetegedése ellenére a támogatott a növényt nem kezeli, vagy
c) a termesztés eredményességét egyéb, neki felróható gondatlanság miatt veszélyezteti,
illetve mulasztásával olyan állapotot idéz elő, hogy a növénytermesztés meghiúsul.
d) mulasztása miatt az állatok gondozatlanok, nincsenek megfelelően táplálva és ezért az
állat/állatok megbetegszik (megbetegszenek), vagy
e) az állat megbetegedése ellenére a támogatott az állatot nem gyógyítja, vagy
f) az állatot nem a szerződésben megjelölt helyen tartja, vagy
g) akár az állatot akár a takarmányt másra átruházza (eladja, ajándékozza, stb.), vagy
h) az állatot a vágósúly elérése előtt levágja vagy levágatja, vagy olyan sérülést okoz, illetve
mulasztásával olyan állapotot idéz elő, hogy az állatot kényszervágásra kell átadni.
(3) A (2) bekezdésben foglalt felmondást megelőzően a támogatottat írásban, határidő
megjelölésével fel kell hívni a szabályszerű teljesítésre. A felmondás a teljesítési határidő
eredménytelen elteltének napján foganatosítható.
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12. §
(1) A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a polgármester a támogatottat programból
kizárja és kötelezi:
a) az állat és a fel nem használt takarmány visszaadására,
b) az átadott – és visszavételre nem került – állat és takarmány beszerzési árának, az átadás
helyére történő szállítási költségnek,
c) a növénytermesztés elősegítéséhez adott termék, illetve szolgáltatás árának megfizetésére.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítése a kizárásról és megtérítésről szóló határozat
jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül esedékes.
(3) Nem kell megtéríteni az állat vételárát, ha az állatot az önkormányzat más támogatotthoz
kihelyezi, vagy értékesíti.
Záró rendelkezések
13. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően
benyújtott támogatási kérelmek elbírálása és a hatályba lépést követően hozott határozatok
teljesítése és ellenőrzése során kell alkalmazni.
(2) Ezen rendeletet a képviselő-testület a 2011. augusztus 1. napján megtartott ülésén alkotta meg.
(3) Ezen rendelet mellékletei:
a) 1. melléklet: Szociális Földprogram Szervezeti és Működési Szabályzata
b) 2. melléklet: Szociális Földprogram végrehajtására biztosított területek
(4) Ezen rendelet függelékei:
a) 1. függelék: Kérelem a szociális földprogramban való részvételhez
b) 2. függelék: Támogatási szerződés
(5) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

Pintér Gábor
polgármester

Fábián Péter
körjegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése megtörtént:
Koppányszántó, 2011. augusztus 2.
Fábián Péter
körjegyző
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1. MELLÉKLET
12/2011. (VIII. 02.) SZÁMÚ RENDELEHEZ
A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Koppányszántó Község Polgármestere a Koppányszántó Község Önkormányzata Képviselőtestülete által, a szociális földprogramról szóló 12/2011. (VIII. 02.) önkormányzati rendeletében
(továbbiakban: rendelet) foglaltak végrehajtására az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot
alkotja:
I.
A program végrehajtásában közreműködnek
A szociális földprogram (továbbiakban: program) lebonyolításában közreműködnek:
a) Koppányszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület)
b) Koppányszántó Község Polgármestere (továbbiakban: Polgármester)
c) Értény-Koppányszántó Községek körjegyzősége, (továbbiakban: Hivatal)
d) Értény-Koppányszántó Községek körjegyzője (továbbiakban: körjegyző)
e) Agrármérnök szakember
II.
A program működésének rendje
2.1. A programot a Koppányszántó Község Önkormányzata hirdetőtábláján (7094 Koppányszántó,
Szabadság u. 67.), honlapján (www.kopszanto.hu) hirdetményi úton, valamint a háztartásokhoz
eljuttatott szórólapokon keresztül teszi közzé meghatározva a kérelem benyújtásának időpontját is.
2.2. A programban való részvételre kérelmet kell benyújtani a Polgármesterhez. A kérelmet az
agrármérnök szakember és a Polgármester közösen bírálja el.
2.3. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező családjában élők számát, életkorát, rokonság fokát
b) az állattartás helyét, az állattartásra használandó épületek, építmények alapterületét,
elhelyezkedését.
2.4. A kérelemhez csatolni kell a jogosultság megállapításához szükséges dokumentumokat
(jövedelemigazolások, állattartás esetén épületek használatának jogáról szóló dokumentumok
másolatát, vagy a használat jogosultságát igazoló nyilatkozatot.)
2.5. A támogatott részére adandó támogatás fajtáját és értékét, az agrármérnök szakember javaslata
alapján a Polgármester határozatban állapítja meg a támogatott háztartásában élők számának, az egy
főre számított jövedelem összegének, és a család szociális rászorultságának figyelembe vételével. A
polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
2.6. A polgármester kérelem elbírálását követő tizenöt napon belül a támogatottal támogatási
szerződést köt, mely tartalmazza:
a) a támogatott adatait,
b) az állatok átadásának időpontját és helyét,
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c)
d)
e)
f)
g)

a takarmány átadásának mennyiségi és időbeli ütemezését és helyét,
az állattartás helyét,
a konyhakerti növények termesztési területének nagyságát
a támogatott kötelezettségét,
a támogatott kötelezettség szegése esetén a jogkövetkezményeket.

2.7. A polgármester az agrármérnök szakemberen keresztül a szerződés teljesítését folyamatosan
ellenőrzi, melynek során a tartás, illetve termesztés helyén vizsgálja az állatok és a növények
gondozottságát, növekedését, egészségi állapotát. Az ellenőrzésbe állatorvos és kertészeti
szakember is bevonható.
2.8. Ha a polgármester az ellenőrzés során szerződésszegést észlel, írásban felszólítja a
szerződésszegőt, hogy szerződéses kötelezettségét tejesítse. A felszólításban meg kell határozni a
kötelezettség teljesítésének határidejét is.
2.9. A Polgármesternek szerződést azonnali hatállyal fel kell mondania, ha a támogatott:
a) mulasztása miatt a földterület gondozatlan, nincs megfelelően gyomtalanítva és öntözve,
ezért a növények megbetegszenek, vagy
b) a növény megbetegedése ellenére a támogatott a növényt nem kezeli, vagy
c) a termesztés eredményességét egyéb, neki felróható gondatlanság miatt veszélyezteti,
illetve mulasztásával olyan állapotot idéz elő, hogy a növénytermesztés meghiúsul.
d) mulasztása miatt az állatok gondozatlanok, nincsenek megfelelően táplálva és ezért az
állat/állatok megbetegszik (megbetegszenek), vagy
e) az állat megbetegedése ellenére a kedvezményezett az állatot nem gyógyítja, vagy
f) az állatot nem a szerződésben megjelölt helyen tartja, vagy
g) akár az állatot akár a takarmányt másra átruházza (eladja, ajándékozza, stb.) a vágósúly
elérése előtt, vagy
h) az állatot a vágósúly elérése előtt levágja vagy levágatja, vagy olyan sérülést okoz, illetve
mulasztásával olyan állapotot idéz elő, hogy az állatot kényszervágásra kell átadni.
2.10. A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Polgármester a támogatottat programból
kizárja és kötelezi:
a) az állat vételárának,
b) az átadott - és visszavételre nem került - takarmány beszerzési árának, az átadás helyére
történő szállítási költségnek,
c) a növénytermesztés elősegítéséhez adott termék, illetve szolgáltatás árának megfizetésére.
2.11. A program során keletkezett valamennyi hivatalos dokumentumot a polgármester jogosult
kiadmányozni.
2.12. A kérelmek iratkezelési, döntés előkészítési szabályait a Hivatal iratkezelési szabályzata
tartalmazza.
2.13. A program végrehajtása illetve az ügyintézés során – beleértve a szerződéskötést illetve a
szerződésből eredő esetleges viták rendezését is – a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról
szóló 1993. évi III. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004.évi CXL. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény, valamint a
Koppányszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtható szociális
ellátások egyes fajtáiról szóló 1/2007. (I. 18.) önkormányzati rendeletének rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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III.
A Hivatal tevékenysége
3.1. A körjegyző a Hivatal munkatársainak bevonásával gondoskodik a pályázat benyújtásához
szükséges nyomtatványok előkészítéséről, a kérelmek iktatásáról és a polgármester elé történő
terjesztéséről a képviselő testület döntésének írásba foglalásáról és a támogatott részére történő
megküldéséről.
3.2. A körjegyző az agrármérnök szakemberrel együttműködve döntésre előkészíti a beérkezett
pályázatokat. Javaslatot tesz a polgármesternek a programba bevonandó azon személyekre, akik
nem nyújtottak be kérelmet, de részvételük indokolt lenne.
3.3. A polgármester döntését követően értesíti a programba bevont családokat, előkészíti a
támogatási szerződéseket. Biztosítja a szerződéskötés helyét, koordinálja szerződéskötés idejét.
3.4. A körjegyző a Hivatal munkatársainak bevonásával gondoskodik a program során a felmerülő
kiadások elkülönítetten történő nyilvántartásról. A programértékelés részeként a program
befejezésekor kimutatást készít a pénzügyi adatokról
3.5. A körjegyző biztosítja, hogy a kötelezettségvállalás, a számlák utalványozása, érvényesítése a
hatályos jogi szabályozás, valamint a Hivatal szabályzatai szerint történjen.
3.6. A program végrehajtásában közreműködő agrármérnök szakembert a Tamási - Simontornya
Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül az önkormányzat a programban részt vevő más
önkormányzatokkal közösen is foglalkoztathatja. Az agrármérnök szakember működési területe –
külön megállapodás alapján – a Szociális földprogramban résztvevő más önkormányzatok területére
is kiterjed.
IV.
Az agrármérnök szakember tevékenysége
Az agrármérnök szakember:
4.1. Helyszínen ellenőrzi a vetés, ültetés megkezdését, az állatok kihelyezését.
4.2. Megszervezi – ha igény van rá – a menet közbeni szaktanácsadást.
4.3. Helyszínen ellenőrzi – szakemberek bevonásával – a növényápolási munkák elvégzését, azok
színvonalát az állat gondozás folyamatosságát és megfelelőségét.
4.4. Amennyiben a támogatott mulasztását tapasztalja, felszólítja az elmaradt munkák haladéktalan
elvégzésére; eredménytelen felszólítás esetén a polgármesternél kezdeményezi a szerződés azonnali
hatályú felmondását.
4.5. Ha a polgármester a szerződést azonnali hatállyal felmondja, a körjegyzővel közösen elkészíti
az önkormányzat megtérítési igényét, és azt írásban közli a programból kizárt személlyel (a közlést
a polgármester írja alá).
4.6. A program befejeződését követően az agrármérnök szakember összefoglaló értékelést készít,
amelyben részletezi a program lefolyását, tapasztalatait. Az értékelés tartalmazza a résztvevők
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számát, a kizárási eseteket, a felhasznált eszközöket, anyagokat naturálisan és értékben egyaránt,
valamint a termés mennyiségét és az átlagos – betakarításkori – árakkal számított értéket.
V.
Vegyes rendelkezések
5.1. A program végrehajtásához szükséges eszközök, anyagok megrendelése előtt a szállító
kiválasztására pályázatot kell kiírni. Amennyiben a beszerzés nem esik a Kbt. hatálya alá, akkor a
hirdetményt a helyben szokásos módon kell közzétenni.
5.2. A pályázatot a képviselő-testület bírálja el.
5.3. A program végrehajtásához szükséges eszközöket legkésőbb azok leszállítását követő három
munkanapon belül a támogatott részére átvételi elismervény alapján át kell adni. Az átadás helyéről
és idejéről a támogatottat lehetőleg írásban tájékoztatni kell.
5.4. A program végrehajtásához szükséges anyagokat, felhasználásukat közvetlenül megelőzően
ütemezetten kell átadni, ellenőrizni.
5.5. A szükséges oktatást, a vetést illetve állatok kihelyezést megelőzően kell lebonyolítani.
5.6. A támogatottak ellenőrzését minden munkaművelet esedékessége alatt a helyszínen kell
elvégezni. Ha az agrármérnök szakember az ellenőrzés során mulasztást tapasztal, azt azonnal
írásban (jegyzőkönyvben) rögzíti és felszólítja a mulasztót a szükséges munkák elvégzésére. A
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a mulasztás tényét és a mulasztó által vállalt teljesítési határidőt. A
jegyzőkönyvet a mulasztóval alá kell íratni, és a jegyzőkönyv másolati példányát a mulasztónak át
kell adni. A szakemberek bevonásával tartott ellenőrzésekről teljes körű értékelést tartalmazó
feljegyzést kell készíteni.
5.7. A mulasztás pótlására vonatkozó írásbeli felszólítás akkor küldhető ki, ha az 5.6. pont szerint
jegyzőkönyvbe foglalt felhívás eredménytelen marad. Az ismételt felszólítást tértivevényes
küldeményként kell feladni.
5.8. A támogatási szerződés felmondás esetén a felmondásban meg kell jelölni az eszközök
visszaadásának határidejét és helyét, a támogatott által visszafizetendő összeg nagyságát, és a
visszafizetés módját és határidejét. Közölni kell azt az időpontot ameddig a támogatott a
programban nem vehet részt. A határozatot részletesen indokolni kell.
5.9. A támogatási szerződés felmondásával egyidejűleg állapotrögzítő jegyzőkönyvet kell felvenni
programba bevont földterület növénykultúrájának, illetve a kihelyezett állatok állapotáról. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a támogatott nyilatkozatát is. A jegyzőkönyv egy példányát a
támogatottnak át kell adni
Koppányszántó, 2011. augusztus 2.
Pintér Gábor
polgármester
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2. MELLÉKLET
12/2011. (VIII. 02.) SZÁMÚ RENDELETHEZ

SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRA BIZTOSÍTOTT TERÜLETEK

1.
2.

Koppányszántó
Koppányszántó

Helyrajzi szám
belterület 453
belterület 373

Összesen: 5307 m2
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Nagyság (m2)
Megjegyzés
2911
2396

1. FÜGGELÉK

12/2011. (VIII. 02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELEHEZ
KÉRELEM
A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ
Alulírott
Név (születési név): .............................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................
Születési hely, idő: ..............................................................................................................
Állandó lakcím: 7094 Koppányszántó, ..............................................................................
Tartózkodási hely: 7094 Koppányszántó, ..........................................................................
szám alatti lakos, azzal a kéréssel fordulok a Koppányszántó Község Polgármesteréhez, hogy a
Képviselő-testület a Szociális földprogramról szóló 12/2011. (VIII. 02.) önkormányzati
rendeletének értelmében szíveskedjenek támogatásban részesíteni családommal.
Szeretnék részt venni a 2011/2012. évi szociális földprogramban, egyidejűleg vállalom az
önkormányzati rendeletben foglaltak teljesítését.
Családban élő közeli hozzátartozók:
Név

Rokoni
fok

Születési hely, idő

Foglalkozás

Jövedelem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A család összes havi jövedelme: ................................................... Ft/hó.
A családban az egy főre jutó havi jövedelem: .............................. Ft/hó/fő.
Figyelem! A család jövedelmi viszonyait igazoló okmányokat a kérelemhez mellékelni kell!
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Egyidejűleg az alábbiakról nyilatkozom:
1) Legalább egy éve Koppányszántó községben állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkezem.
2) Rendszeres szociális segélyben / bérpótló juttatásban / rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők. (A megfelelő aláhúzandó!)
3) Álláskereső / regisztrált munkanélküli / olyan megváltozott munkaképességű vagyok, akinek
egészségi állapota a programban való részvételt lehetővé tesz. (A megfelelő aláhúzandó!)
4) Nem rendelkezem mezőgazdasági művelésre alkalmas földtulajdonnal.
5) Nem folytatok egyéni vállalkozói tevékenységet, illetve gazdálkodó szervezet tevékenységében
személyesen közreműködő tagja nem vagyok.
6) Tudomásul veszem, hogy a programban résztvevő támogatottakat a Polgármester választja ki.
Tudomásul veszem azt, ha a kérelmem hiányosan kerül benyújtásra, illetve
jövedelemigazolást nem csatolok, a Polgármester kérelmemet érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja és kizár a programból.
Kijelentem, hogy a fenti kérelmem iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az
ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali eléghetőségéről értesítést (a
megfelelő aláhúzandó)
kérek – nem kérek

Koppányszántó, 2011. .............
........................................................
kérelmező aláírása
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2. FÜGGELÉK
12/2011. (VIII. 02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELEHEZ
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMBAN RÉSZT VEVŐK SZÁMÁRA

A szerződés létrejött Koppányszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljáró
Pintér Gábor polgármester (továbbiakban: Támogató), másrészről: ...............................................,
7094 Koppányszántó, ................................ szám alatti lakos (továbbiakban: Támogatott) között, az
alábbi helyen és napon, az alábbiak szerint.
1) A Szociális Földprogramról szóló 12/2011. (VIII. 02.) önkormányzati rendelet 9. §-át
figyelembe véve jött létre a jelen szerződés.
2) Támogatott vállalja, hogy részt vesz a szociális földprogramban. Ezen belül:
a) növénytermesztési programban,
b) állattartási programban.
A megfelelő rész aláhúzandó!
3) Támogató a következő támogatásokban részesíti a támogatottat:
a) képzés a munkák megkezdése előtt, valamint a tenyészidő folyamán szaktanácsadást
b) növénytermesztési programban (vetőmag, vetőburgonya, palánta)
 ……… m2 nagyságú területet felszántva
 a földterület műtrágyával történő kezelését
 a földterület nagyságához arányosan a vetőmagot, palántát
 a termesztéshez szükséges növény-védőszeres kezelést, permetezést
c) állattenyésztési programban
 ……… db tenyészállatot, hízóállatot
 ……… kg takarmányt az állatok felnevelésének segítésére
 ……… m2 nagyságú lucernás területet az állatok felnevelésének segítésére
A támogatás tételes felsorolása jelen szerződés mellékletét képezi (vetőmagfélék, palántafélék,
tenyészállatok, hízóállatok).
4) A 3) pontban foglalt támogatások körében a beszerzés a Támogató feladata, azonban a
vetőmagok, palánták, facsemeték, különböző anyagok és eszközök önkormányzattól való
elszállítása a Támogatott feladata.
5) Támogatott a földjét a jó gazda gondosságával köteles megművelni, valamint az állatokat a jó
gazda gondosságával tartani, gondozni, betegség esetén gyógyítani.
6) A támogatott joga, hogy
a) a növénytermesztési programban a megtermelt konyhakerti növényeket, zöldségfélét
felhasználja, a saját család szükségletére fogyasztásáról gondoskodjon,
b) az állattenyésztési programban a vágósúly elérése után a saját család szükségletére
fogyasztásáról gondoskodjon.
7) Támogatott vállalja, hogy a növénytermesztési programok esetén a programba vont teljes
földterületet a programban foglaltak szerint megműveli.
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8) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a programban foglaltak szerinti tevékenységet
nem megfelelően végzi, vagy időközben a program folytatásából kilép, úgy az önkormányzat
felé kártérítéssel tartozik. Amennyiben a programban vállalt tevékenységével annak rendes
befejezése előtt- felhagy, abból kilép, úgy tudomásul veszi, hogy a következő évben a helyi
szociális földprogramban nem vehet részt.
9) Támogatott a program ideje alatt köteles tűrni, hogy a Koppányszántó Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének megbízottja ellenőrizze a kert állapotát, művelését, az ott folyó
termesztést, az állattartás körülményeit, illetve a támogatási szerződésben foglaltak betartását.
10) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Koppányszántó, 2011. ....................

...................................................
Pintér Gábor
polgármester
Támogató

.....................................
Támogatott

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ............................................................................
Lakcím: ......................................................................
Személyi igazolvány száma: ......................................
Aláírás: .......................................................................
Név: ............................................................................
Lakcím: ......................................................................
Személyi igazolvány száma: ......................................
Aláírás: .......................................................................
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