
 

Abaújvár Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális földprogramról 

 

Abaújvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 
A program célja 

 
(1) A helyi társadalmi és gazdasági jólét javításán keresztül a munkanélküli, 

szociálisan hátrányos helyzetű családok megélhetési gondjainak csökkentése. 

(2) A foglalkoztatási szint növelésével a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban a 

romák életminőségének javítása. 

(3) A kedvezményezettek az elméleti és gyakorlati tudás megszerzésének, a 

szemléletváltásnak és a munka világába való visszatérésnek az elősegítése. 

 

2. § 

 
A programban résztvevők köre 

 

(1) A szociális földprogramban - az Abaújvár községben lakóhellyel rendelkező 

személyek közül elsősorban 

- a jövedelemmel nem rendelkezők; 

- a tartósan munkanélküliek (elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülők); 

- a romák;  

- a 3 vagy több gyermeket nevelő családok; 

- az egyedülálló szülők; 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket/gyermekeket 

nevelő családok; 

- az álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben részesülők; 

- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők;  

- a közfoglalkoztatásban részt vevők; 

- az olyan megváltozott munkaképességűek, akiknek egészségi állapota a 

programban való részvételét lehetővé teszi; 

- azok a családok, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el a minimálbér 

összegét, illetve azok az egyedülállók, akiknek jövedelme nem éri el a 

minimálbér 120 %-át 

vehetnek részt.  

(2) A javak megfelelő mennyiségben történő rendelkezésre állása esetén kivételes 

méltányosságból megállapíthatók a szociális földprogram keretében nyújtott 

támogatások abban az esetben is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem 



  

 

meghaladja a minimálbér összegét, illetve egyedülálló esetén a minimálbér 120 %-

át, de a szociális helyzet a támogatást indokolja. 

(3) Az önkormányzat a szociális földprogramban résztvevőkkel megállapodást köt. 

 

3. § 

 

A program szervezete és működése 

 

 

(1) A szociális földprogram működtetője Abaújvár Község Önkormányzat 

Képviselőtestülete.  

(2) A program fölött az irányítási, felügyeleti, ellenőrzési jogkört a képviselőtestület 

gyakorolja. 

(3) Az operatív irányítást a Képviselőtestület felhatalmazása alapján mezőgazdasági 

szakember bevonásával a polgármester gyakorolja.  

 

4. § 
 

A program keretében végzett tevékenység 

 

(1) A program keretében megvalósuló növénytermesztési és állattenyésztési 

alprogramok elsődleges célja az önkormányzat közétkeztetést biztosító 

konyhájának ellátása, illetve természetbeni juttatásként a rászorulók támogatása. 

(2) A növénytermesztési alprogram keretében végzett tevékenység célja - élelmezésre 

zöldségnövények termesztése. 

(3) Az állattenyésztési alprogram keretében végzett tevékenység célja - kisállatok 

tartásával az állati termékek (hús, tojás) előállítása közvetlen vagy közvetett 

felhasználásra. 

 

5. § 

 

 

(1) Ez a rendelet 2017. június 1-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a szociális földprogramról szóló 10/2012. (XII. 03.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


