Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2011. (VIII.02. ) rendelete
a természetben nyújtható szociális ellátások egyes fajtáiról
Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 47. §. (4) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a természetben nyújtható szociális ellátások egyes fajtáról
(gazdálkodást segítő támogatások) az alábbi rendelet alkotja:
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy megállapítsa az 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 Döbrököz 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 a családi szükségletek kielégítését
szolgáló gazdálkodást a következő támogatásokkal segíti (továbbiakban: program):
- földhasználati lehetőség
- munkaeszközök és munkavégzéshez szükséges forgó eszközök,
- szaktanácsadás és szakképzés.
(2) A támogatás abban nyilvánul meg, hogy a támogatottak részére az önkormányzat a családi
szükséglet kielégítését szolgáló, saját fogyasztásra vagy közétkeztetésben való
hasznosításra növénytermesztéshez, különösen szabadföldi és fóliás konyhakerti
növények termesztéséhez, input anyagokat (vetőmag, növényvédőszer, műtrágya),
szolgáltatásokat és eszközöket, illetve a termeléshez szükséges földterületet
kedvezményesen térítésmentesen biztosítja.
A támogatottak köre
4.§
(1) A programban az vehet részt, aki
a.) rendelkezik,



növénytermesztés esetén, konyhakerti növények termesztés ismeretével,
ezeket az agrármérnök szakember iránymutatása szerint végzi
Döbrököz Község közigazgatási területén
b.) közmunkaprogramba bevontak, illetve bérpótló támogatásban részesülők.
A támogatás szervezeti keretei
5.§
(1) A programot az Önkormányzat az általa, vagy a programban résztvevő más
önkormányzatokkal közösen foglalkozatott agrármérnök szakemberen keresztül, a
Falugazda hálózattal együttműködve hajtja végre. A program adminisztratív és
pénzügyi lebonyolítását Döbrököz Község Polgármesteri Hivatala látja el. A konkrét
feladatokat a Polgármester által kiadott szociális földprogram szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza.
A támogatás formái, mértéke
6.§
(1) Az Önkormányzat a támogatott részére a 3.§ 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 szükséges szaktanácsadást.
A támogatási eljárás szabályai
7.§
(1) A programot az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján (7228 Döbrököz,
Páhy u. 45.), honlapján (www.dobrokoz.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 az Önkormányzat
Szociális Bizottsága bírálja el.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a kérelmező családjában élők számát, életkorát, rokonság fokát,
b.) a kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást.
(4) Család fogalma alatt az Szt.-ben foglalt megfogalmazást kell érteni.
(5) Az Önkormányzat Szociális Bizottságának döntése ellen az Önkormányzat Képviselőtestületéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
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8. §
(1) Az Önkormányzat Szociális Bizottsága a kérelmek beérkezési határidejének lejártát
követő tizenöt napon belül dönt a támogatásban részesülőkről.
(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.) a támogatott kötelezettségét,
c.) a támogatott kötelezettség szegése esetén a jogkövetkezményeket.
A támogatott jogai és kötelezettségei
9. §
(1) 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.
(2) A növények tulajdonjoga az értékesítésig az Önkormányzatot illeti meg.
A kötelezettség megszegésének következményei
10. §
(1) Az Önkormányzat a szerződés teljesítését folyamatosan ellenőrzi, melynek során a
termesztés helyén vizsgálja a növények gondozottságát, növekedését, egészségi állapotát.
Az ellenőrzésbe kertészeti szakembert is be lehet vonni.
(2) A Polgármester a 8. § szerint szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a támogatott:
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.
a.)

(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.
11. §
(1) A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Polgármester a támogatottat
programból kizárja és kötelezi a növénytermesztés elősegítéséhez adott termék, illetve
szolgáltatás árának megfizetésére.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítése a kizárásról és megtérítésről szóló
határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül esedékes.
12. §
E 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.

Szili Lajosné
Polgármester

dr. Dóra Edina
Megbízott jegyző

E rendeletet a Képviselő-testület 2011. augusztus 01.-i ülésén alkotta meg.
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2011. augusztus 02 - án

dr. Dóra Edina
megbízott jegyző
Döbrököz, 2011.augusztus 02.
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