Kunpeszér Község Önkormányzat
12/2006.(V.17.) sz. rendelete
a szociális földprogramról
Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 47.§ (4) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
Kunpeszér Község Önkormányzata a szociálisan rászorult kunpeszéri lakosok támogatására
az e rendeletben meghatározott feltételekkel ingyenes termőföld használatot és a
földműveléshez szükséges eszközök használatát, valamint a szükséges szaporító anyagokat,
növényvédelmi kemikáliákat biztosít (szociális földprogram).
2. §
(1) A szociális földprogramban részt vehet az a kunpeszéri lakóhellyel rendelkező
személy, aki
a.) álláskeresést ösztönző juttatásban
b.) rendszeres szociális segélyben részesül.
(2) A szociális földprogramban részt vehet az a kunpeszéri lakóhellyel rendelkező
személy is, aki kereső tevékenységet önhibáján kívül nem folytat, háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
80 %-át.
(3) A szociális földprogramban való részvételi jogosultságot a Képviselő-testület
Egészségügyi- Szociális és Kulturális Bizottsága állapítja meg. A jogosultság
megállapítása az ügyfél kérelme alapján, vagy a Bizottság hivatalból indított eljárása
során történhet.
(4) A kérelem abban az esetben utasítható el, ha
a.) a kérelmező nem felel meg az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételeknek
b.) a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek már nem adnak
lehetőséget a kérelem teljesítésére.
3. §
(1) A szociális földprogram végrehajtására az önkormányzat kijelöli a
a.) a 032/37 és a 055/14 hrsz-ú, szántó művelési ágú földrészletekből 1, 2978 hektár
b.) a 055/14 hrsz-ú, gyep (legelő) művelési ágú földrészletből 6, 0798 hektár
területrészeket. A területrészek helyszíni kijelöléséről a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
(2) A szociális földprogramban részt vevők ( a továbbiakban: kedvezményezettek)
számára az Önkormányzat biztosítja a földműveléshez szükséges kéziszerszámokat,
vetőmagot, növényvédő szereket, valamint a termőföld vetésre való előkészítését.
4. §

(1) A kedvezményezett
a.) 0,5 - 1 ha termőföld ( szántó) illetve gyep (legelő)
b.) a műveléshez szükséges kéziszerszámok
térítésmentes használatára, a termeléshez szükséges vetőmag, növény védőszer
térítésmentes felhasználására jogosult.
(2) A termés a kedvezményezett tulajdonába kerül.
5. §
(1) A kedvezményezett köteles a használatába adott földet hasznosítani
(gyommentesítés, kártevők elleni védekezés) és a termést időben betakarítani.
(2) A kedvezményezett köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel más
kedvezményezettnek továbbá bárkinek kárt okozna.
6. §
A szociális földprogramban való részvételi jogosultságot megállapító határozat
alapján a kedvezményezett és a Polgármesteri Hivatal szerződést köt, amely
tartalmazza a szerződő felek adatain túl
a.) a kedvezményezett számára biztosított földterület és ingóságok térítésmentes
használatát
b.) a felhasználásra adandó anyagok ( vetőmag, kemikália) fajtáit és mennyiségét
c.) az átadás időpontját
d.) a művelési kötelezettség kimondását, a használatba adott ingóságok
visszaadási kötelezettségét
e.) a Polgármesteri Hivatal tanácsadási kötelezettségét és ellenőrzési jogosultságát
f.) a betakarítás várható időpontját
g.)a szerződésben szereplő kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeit.
7. §
(1) Ha a kedvezményezett elmulasztja a föld művelésének, hasznosításának
kötelezettségét, a Polgármesteri Hivatal – határidő megjelölésével – írásban
felszólítja a kötelezettség teljesítésére.
(2) A felszólítás eredménytelensége esetén a szerződést a Polgármesteri Hivatal
köteles felmondani. A Szociális Bizottság ebben az esetben s
kedvezményezettet a szociális földprogramból kizárja: megvonja a föld és a
már átadott ingóságok használati jogát, és más személyt jelöl ki az adott
területre kedvezményezettként.
(3) Ha az érintett terület más kedvezményezett használatába adható, a
felhasználásra átadott anyagok ellenértékét a földprogramból kizárt
személynek meg kell téríteni.
(4) Ha a kizárt személy a föld művelését oly mértékben elhanyagolta, hogy a
földön a további termelés az adott évben már nem folytatható, köteles
megtéríteni a felhasznált anyagok ellenértékét és a föld adott gazdasági évben
való gyommentes állapotban tartását.

8. §
(1) A kedvezményezett a használatba adott ingóságokkal a betakarítás után köteles
a Polgármesteri Hivatalnak elszámolni és azokat visszaadni.
(2) A hiányzó ingóságok teljes beszerzési árát köteles megtéríteni a
kedvezményezett.
(3) Az (1)-(2) bekezdést alkalmazni kell a földprogramból való kizárás esetén is.
9. §
E rendelet a szociális földprogramba bevont területek /3.§ (1) bek a-b.) pont /
önkormányzati tulajdonba adása napján lép hatályba.
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