Kistolmács Község Önkormányzatának
15/2007. (IX.28.) számú rendelete
a Szociális Földprogramban résztvevők támogatásáról
1.§.
A Szociális Földprogram célja a háztartás, mint szociális és gazdasági
egység jövedelemszerző képességének erősítése, a szociálisan hátrányos
helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű háztartások
gazdasági aktivizálása, tevékenységének bővítése értékteremtő munka
lehetőségének biztosításával. Az alapcél a következő célkitűzéseken
keresztül valósítandó meg:
- a szociális földprogramot működtető települési önkormányzat
szerepvállalásának erősítése a folyamatos működtetés feltételeihez
történő hozzájárulással
- a szociális hatékonyság növelése a kedvezményezetti részvétel
formáinak gyarapításával, a támogatott tevékenységek számának
növelésével, akár a szorosan vett mezőgazdasági termelés kereteinek
túllépésével
- a területi hátrányok mérséklése
- az önkormányzatok által haszonbérelt állami tulajdonú földek
bekapcsolása a szociális földprogramok hálózatába, a szociális cél és a
programok
eddigi
jellegzetességeinek,
elveinek
maradéktalan
alkalmazásával
- a kedvezményezetti aktivitás növelése speciális foglalkoztatási
formákban is
- annak elősegítése, hogy a szociális földprogramban való részvételt
vállalni képes költségvetési intézmények is bekapcsolódhassanak a
földprogramok hálózatába
2.§.
A szociális földprogramban résztvevők támogatása megvalósulhat
pályázat útján elnyert támogatásból, önkormányzat költségvetésében
szereplő szociális keretből, a kedvezményezettek visszafizetéséből illetve
egyéb támogatásokból.

3.§.
(1.) A szociális támogatás egyik formája a szociális földprogramban
való részvétel támogatása. Az önkormányzat a programban való
részvételhez biztosított hozzájárulását átmeneti szociális
segélyként számolja el.
(2.) A támogatást azok kaphatják:
-

-

-

-

ahol a programban való részvétel feltételei biztosítottak
(állattartáshoz ól, istálló, ketrec stb, növénytermesztéshez saját
tulajdonú vagy bérelt földterület rendelkezésre áll)
a program elvárásaihoz a kedvezményezett hozzáállása pozitív
megítélésű
a családban az egy főre jutó jövedelem a minimálbér összegét
nem éri el (rendkívüli esetben ettől el lehet térni felfelé)
akik roma háztartásban élnek
akik nyugdíjasok és alacsony jövedelemmel rendelkeznek
akik fiatal házasok (35 év alatti)
akik nagycsaládosok
akik megváltozott munkaképességűek

(3.) A
programban
való
részvételi
szándék
bejelentése
igénybejelentés alapján történik. Az igényelt támogatás mértéke
nem haladhatja meg a 100.000 forintot. A támogatás
mértékének
meghatározása
a
választott
programra
meghatározott keretösszegig történhet.
(4.) A programban való résztvevők körét az igénybejelentések illetve
a Képviselőtestület által meghatározott keretszámok figyelembe
vételével a Képviselőtestület bírálja el.
(5.) A programban való részvételre a kiválasztottakkal termelési
szerződés megkötésére kerül sor, amelyet a kedvezményezett,
az önkormányzat illetve a programot bonyolító szervezet
képviselője írja alá.
(6.) A termelési szerződés tartalmazza a program megnevezését, a
támogatás nagyságát, az elvárt feladatokat, a visszafizetési
kötelezettségeket illetve a szankciókat a programban való nem
megfelelő részvétel miatt.

(7.) A programban részt vevő kedvezményezettek által a termelési
szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettségből
származó bevételeket a következő évi szociális földprogramban
kell felhasználni.
4.§.
(1.)

A szociális földprogram lebonyolításának,
gazdálkodásának ügyeit Letenye Város
Polgármesteri Hivatala látja el.

szervezésének,
Önkormányzat

(2.)

A szociális földprogramhoz csatlakozni kívánó önkormányzatok,
akik a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás tagjai
csatlakozási szándékukat írásban, testületi határozattal
jelezhetik Letenye Város Önkormányzata felé, aki vállalja a
gesztori feladatokat.

(3.)

A programban való részvételről illetve a feladatellátásról a
Képviselőtestület részére rendszeres tájékoztatót kell tartani.
5.§.

Ez a rendelet 2007. szeptember 28-án lép hatályba és
visszavonásig érvényes. Rendelkezéseit a már folyamatban lévő
ügyekre is alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg a 6/1999.(VI.17)
számú rendelet hatályát veszti.
Kistolmács, 2007. szeptember 28.

Tóth Károly
polgármester

Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna
jegyző

