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Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014(III.28.), 15/2008.(X.06.) és 

8/2007.(IV.2.) rendeletével módosított 2/2007.(I.29.) rendelete a szociális földprogram 

működtetésére 

(egységes szerkezetben) 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a helyi szociális földprogram működtetésére Berente Község Képviselő-

testülete az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően szabályozza a szociális 

földprogramban való résztvevők körét, az igénybevétel módját, feltételeit, és az erre vonatkozó 

eljárási szabályokat. 

 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed Berente Község közigazgatási területén élő, lakóhellyel rendelkező 

lakosokra, akik a földprogramban való részvételt vállalják. 

 

3. § (módosította: 6/2014.(III.28.) ÖR) 

(1) A szociális földprogramban az a személy vehet részt, ahol a kérelmező és a vele együtt élő 

közeli hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének: 

- egyedülálló esetén 800 %-át, 

- két- vagy több személyes háztartás esetén 600 %-át. 

(2) A kedvezményezetteket az Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális 

Bizottsága – a Berentei  Cigány Nemzetiségi Önkormányzat véleménye alapján – jelöli ki. 

(3) Az önkormányzati Hivatal a Szociális Bizottság döntéséről a kedvezményezettet 8 napon belül 

értesíti. 

(4) A kérelem abban az esetben utasítható el, ha 

- a kérelmező nem felel meg az (1) – (2) bekezdésben szereplő feltételeknek, 

- a szociális földprogram végrehajtásához kijelölt földterület már nem ad lehetőséget a 

kérelem teljesítésére, 

- a „konyhakerti zöldségtermesztés” alprogram esetében a kérelmező, illetve a vele együtt 

élő közeli hozzátartozó nem tudja igazolni, hogy rendelkezik művelésbe bevonható legalább 

200 m2 berentei földterülettel. 

(5) A kérelem benyújtásának határideje minden év április 15. napja. A határidő elmulasztása 

jogvesztő.  

(6) A Képviselő-testület a Szociális Földprogramot az éves költségvetésben meghatározott 

mértékben, a szociális előirányzat terhére támogatja, mely összeg felhasználását az 

önkormányzat a családsegítő és adósságkezelési tanácsadója útján ellenőrzi. 

(7) A képviselő-testület Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat véleményének 

figyelembevételével évente állapítja meg a földhasználathoz és a szaporítóanyag beszerzéséhez 

kapcsolódóan a művelési ágat és a támogatottat terhelő térítési díj összegét. 

 

4. § 

(1) A szociális földprogram végrehajtására a Képviselő-testület az 1. számú melléklet szerinti 

ingatlanokat jelöli ki. 

 

 



Berente Község Önkormányzata  

 3704 Berente Esze Tamás út 18. 

/fax 48/411-435 

 

C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2007\2_2007hszocföldprg_20140328.doc 2 

2 

 

5. § 

(1) A helyi Szociális Földprogram tartozó termőföldvagyon rendeltetése: 

a) szociálisan hátrányos helyzetű rétegek megélhetésének elősegítése érdekében 

mezőgazdasági munkavégzés szervezése, 

b) a megműveletlen termőföld hasznosítása növénytermesztési és állattenyésztési célokra, 

c) működőképes családi gazdaságok kialakításának és a fenntartható gazdálkodás 

feltételeinek elősegítése,  

d) konyhakerti zöldségtermesztés szervezése, 

e) erdő és ültetvény telepítés. 

 

6. § (módosította a 15/2008.(X.06.) ÖR) 

(1) A szociális földprogramban résztvevők (továbbiakban: kedvezményezettek) számára az 

Önkormányzat, az éves költségvetési rendeletében jóváhagyott keret terhére – a támogatási 

szerződésben részletezettek szerint - biztosíthatja  

- a földműveléshez szükséges kéziszerszámokat, vetőmagot, növényvédő szereket, a termőföld 

vetésre való előkészítését, valamint a vetést,  

- az állattenyésztéshez, állattartáshoz szükséges állatokat, takarmányt és eszközöket 

- illetve a támogatott program tartalmától függően a képzést. 

(2) A kedvezményezett – a támogatási szerződésben részletezettek szerint - jogosult: 

a) maximum 1700 m2 önkormányzati tulajdonú termőföld és a műveléshez szükséges 

kéziszerszámok,, 

b) a termeléshez szükséges vetőmag, növényvédő szerek térítésmentes vagy térítésköteles 

felhasználására,  

c) az állattenyésztéshez, állattartáshoz szükséges állatok, takarmány térítésmentes vagy 

térítésköteles juttatására,  

d) az erdő és ültetvénytelepítési programokban – munkavállalóként - való részvételre. 

(3) A betakarított termés azonnal, míg a tartásra kihelyezett állat 2 hónap után kerül a 

kedvezményezett tulajdonába. 

 

7. § 

(1) A kedvezményezett köteles a használatába adott, illetve a program keretében művelésbe vont 

földet a jó gazda gondosságával művelni, (gyommentesítés, kártevők elleni védekezés stb.) és a 

termést időben betakarítani. 

(2) A kedvezményezett köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel más 

kedvezményezettnek, továbbá bárkinek kárt okozna. 

(3) A támogatott programban jóváhagyott képzésben részt venni. 

 

8. § 

A szociális földprogramban való részvételi jogosultság megállapítása után a kedvezményezett és 

a polgármester szerződést köt, amely tartalmazza a szerződő felek adatain túl: 

- a kedvezményezett számára biztosított földterület és ingóságok térítésmentes használatát, 

-  a felhasználásra adandó anyagok (vetőmag, kemikália) fajtáit és mennyiségét, az átadás 

időpontját, 

-  a művelési kötelezettség kimondását, 

-  a használatba adott szerszámok visszaadási kötelezettségét, 

-  a Polgármesteri Hivatal tanácsadási és ellenőrzési jogosultságát, 

-  a betakarítás várható időpontját, 

-  a képzésben való részvételi kötelezettséget, 

-  az ellenőrzés lehetőségének biztosítását, 
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-  együttműködést a mindenkori program-koordinátorral, és a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat képviselőjével, 

-  adatszolgáltatási kötelezettséget, 

-  a szerződésben szereplő kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeit. 

 

9. § 

(1) A földművelési, illetve képzési kötelezettség elmulasztása esetén a polgármester a 

kedvezményezettet: 

- első alkalommal határidő megjelölésével írásban felszólítja a kötelezettség teljesítésére, 

- második alkalommal, (ha a felszólításnak sem tesz eleget) kizárja a földprogramból. 

 

10. § 

(1) A kedvezményezett a használatába adott szerszámot teljes betakarítás után köteles 

visszaszolgáltatni, ennek hiányában annak beszerzési árát megtéríteni. 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a földprogramból való kizárás esetében is alkalmazni kell. 

 

11. § 

(1) A szociális földprogramban való részvételi igényt a Polgármesteri Hivatalba lehet benyújtani 

az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és 

családtagjainak jövedelemnyilatkozatát és a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről 

azok típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát mellékelni. (módosította a 

8/2007.(IV.02.) ÖR) 

(2) A jövedelemszámításnál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónapot, 

egyéb jövedelmeknél egy évet kell figyelembe venni. 

(3) Nyilatkozatot, illetve szükség esetén igazolást kell benyújtani arról, hogy a kérelmező, illetve 

a vele együtt élő közeli hozzátartozó rendelkezik művelésbe bevonható legalább 200 m2 

földterülettel. 

 

12. § 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

 

 

 

 

 Juhász József Fortuna János 

 polgármester jegyző 

 

Az egységes szerkezetű rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 

 

Berente, 2008. október 06. 

.  …………………………… 

 

 

Mellékletek: 1. sz. A szociális földprogram végrehajtására kijelölt ingatlanok 

 2. sz. KÉRELEM a gazdálkodást segítő támogatáshoz 

 3. sz. Megállapodás (növénytermesztés) 

 4. sz. Megállapodás (állattartás) 
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1. számú melléklet  

 

A szociális földprogram végrehajtására a Képviselő-testület az alábbi ingatlanokat jelöli ki 

 

 

A berentei (fölhivatali ingatlan nyilvántartásban: kazincbarcikai)  

 

10031, 10032, 10033, 10034, 10035 hrsz-ú szántó művelési ágú  1 hektár 3119 m2 területű, 

193/1, 193/2, 193/5 hrsz-ú szántó művelési ágú  4 hektár 6947 m2 területű, 

182/2, 182/7 hrsz-ú gyep, legelő művelési ágú  34 hektár 7140 m2 területű, 

 

ingatlanok. 
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2. sz. melléklet 

KÉRELEM 

a gazdálkodást segítő támogatáshoz 

Kérelmező (leánykori is) neve: ___________________________________________________ 

Lakcíme: ________________________________________________________ 

Születési helye, ideje: ________________________________________________________ 

Anyja neve: ________________________________________________________ 

Családi állapota: ________________________________________________________ 

Munkahelye és címe: (vagy nyugdíjszelvényének törzsszáma): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Házastársa, élettársa neve: _____________________________________________ 

Születési helye, ideje: _____________________________________________ 

Munkahelye és címe: (vagy nyugdíjszelvényének törzsszáma): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Milyen minőségben lakik a lakásban (kérem aláhúzással jelölni): 

tulajdonos, főbérlő, albérlő, családtag, haszonélvező, egyéb: __________________________ 

Albérlőt tart-e? igen - nem 

Természetbeni ellátás: - szociális földprogram 

 - burgonya 

 - bab (zöldség) - egyéb: 

Kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai: 

NÉV: Szül.idő foglalkozás nettó havi jöv.  rokonsági fok 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

A kérelmező és családja részére folyósított rendszeres szociális ellátás: 

a.) rendszeres szociális segély b.) rendszeres nevelési segély 

c.) munkanélküliek jövedelempótló támogatása d.) ápolási díj 

e.) gyermekintézmények térítési kedvezménye f.) közgyógyellátási igazolvány 

g.) egyéb: _____________________________ 

(a megfelelő szövegrész aláhúzandó) 

A kérelem indokolása: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

A termés biztonságáért és minőségéért az önkormányzat felelősséget nem vállal! 

 

Dátum: _______év________________hó______nap 

 

_________________________ 

Kérelmező aláírása 
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3. sz. melléklet 

 

M E G Á L L A P O D Á S 

 

Mely létrejött, egyrészről Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18, 

mint támogató, 

 

Másrészről............................................./név/ .......................................................................... 

alatti lakos, mint támogatott között az alábbi feltételek mellett: 

 

 

Támogató a szociális földprogram keretében kedvezményes földhasználati lehetőséget biztosít. 

 

.................................... m2 beültetett burgonyaföldet 

.................................... m2 bevetett babföldet 

.................................... m2 megművelt, előkészített termőföldet 

.................................... m2 műveletlen termőföldet 

 

Támogatott vállalja, hogy a fenti földterület után az aláírással egyidőben befizet a támogató a 

pénztárába 

 

.................................... m2 beültetett burgonyaföld után  ..................................Ft-ot 

.................................... m2 bevetett babföldet után  ..................................Ft-ot 

.................................... m2 megművelt, előkészített termőföld után ..................................Ft-ot 

.................................... m2 műveletlen termőföld után ..................................Ft-ot 

Összesen: ..................................Ft-ot 

 

Támogatott vállalja továbbá hogy a részére kimért földterületet a jó gazda gondosságával 

megműveli, ennek elmulasztása esetén kizárja magát a következő év kedvezményes 

földhasználati lehetőségből. 

 

A támogatott tudomásul veszi, hogy a részére kimért földterületet harmadik személy részére nem 

értékesítheti. E pont megszegése esetén a következő években nem részesülhet kedvezményes 

földhasználati lehetőségben. 

 

A támogatott tudomásul veszi, hogy az időszerű növényápolási munkák elhanyagolásából, 

valamit a kedvezőtlen időjárás miatt terméskiesésért a támogató felelősséget nem vállal, tőle 

kártérítés nem követelheti. 

 

A termés minőségéért és biztonságáért a támogató felelősséget nem vállal! 

 

 

 

Kelt: Berente, …….. év …………. Hó ……. nap 

 

 

 ............................................  ....................................... 

 polgármester  támogatott 
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4. számú melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási szerződés kisállat tartásra 

 

Amely létrejött egyrészről Berente Község Önkormányzat nevében Juhász József polgármester 

(továbbiakban támogató) másrészről 

…………………………név Berente,………………………út……………..szám alatti lakos, 

mint Kedvezményezett,(továbbiakban Kedvezményezett) között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Kedvezményezett vállalja, hogy részt vesz a Szociális földprogramban. Ezen belül a kisállat 

tartásra ( baromfi nevelés) vonatkozó alprogramban. 

2. Támogató a következő támogatásban részesíti a Kedvezményezettet 

a. …….db baromfi 

A kihelyezett állat értéke…..Ft/db, összesen:…….Ft. 

3. Kisállat tartáshoz szükséges feltételek a Kedvezményezett részéről biztosítottak …….. 

4. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a tenyészállatok tulajdonjoga csak a 

kihelyezéstől számított 3. hónap első napjától illeti meg. Ezen időpontig kizárólag 

gondozásában vannak.  

5. A támogatásuk vonatkozásában a beszerzés és kihelyezés Berente Község Önkormányzat 

feladata.  

6. Kedvezményezett az állatokat a jógazda gondosságával köteles tartani, gondozni. Ha 

állatbetegség gyanúja merül fel, állatorvos hívására köteles. A betegség kezelésének 

költségeit a Kedvezményezetett terhelik. Állat elhullása esetén még aznap, de legkésőbb 

következő munkanapon reggel 8 órakor köteles bejelenteni a Polgármester Hivatalnak.  

7. Ha a Kedvezményezett valamilyen előre nem látható okból nem tudja vállalni, be kell 

jelentenie a Polgármesteri Hivatalban. Ezt követően a Támogató az állatokat átveszi és más 

Kedvezményezetteknél helyezi el. Ebben az esetben a Kedvezményezett ellenszolgáltatásra 

nem tarthat igényt. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ha a jutatott kisállatok önhibája 

miatt elpusztulnak vagy azokat nem megfelelő módon gondozza vagy azok hollétéről nem 

tud számot adni, a Kedvezményezettet kizárja a programból, az állatok vételárát megfizetni 

köteles.  

8. A Kedvezményezett a program ideje alatt köteles biztosítani, hogy Berente Község 

Önkormányzat és a Képviselő-testület által meghatározott Személyek ellenőrizzék az állatok 

tartását.  
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Jelen szerződésből származó vitás kérdések eldöntésére szerződő felek megállapodnak 

Kazincbarcika Városi Bíróság illetékességében és hatáskörében. 

 

 

Berente, 2008…………………………. 

 

 

 

 Juhász József      ………………………. 

   Polgármester           Kedvezményezett 

 

 

 

 

Tanúk: 

 

1…………………………………………….név 

……………………………………………...lakcím 

 

2…………………………………………….név 

……………………………………………...lakcím 

 

 


