Csányoszró Község Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2012. (VII.28.) rendelete a szociális földprogramról szóló
15/2008.(XII.5) rendelete módosításáról és egységes szövegéről

1. §
Csányoszró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv. 47. § (5) bekezdése alapján a szociálisan rászorult csányoszrói lakosok
támogatására az e rendeletben meghatározott feltételekkel szociális földprogramot
működtet.
2. §
(1) Szociális földprogramban részt vehet az a csányoszrói lakóhellyel rendelkező
személy, aki
- regisztrált munkanélküli,
- nyugdíjas,
- rendszeres szociális segélyben részesülő,
- megváltozott munkaképességű,
- nagycsaládos a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 3-szorosát, továbbá saját vagy bérelt,
művelésre alkalmas földterülettel rendelkezik
(4) A kérelem abban az esetben utasítható el, ha
- a kérelmező nem felel meg a szociális földpeogramban való részvétel feltételeinek,
- a szociális földprogram végrehajtásához rendelkezésre álló keretek (
foglalkoztatási létszámkeret) már nem adnak lehetőséget a kérelem teljesítésére,
- a kérelmező nem vállalja a tájékoztató előadásokon való részvételt.
(5) Akérelem benyújtásának határideje 2012. szeptember 15.
(6) Amennyiben a kérelmező a jogosultsági feltételeknek megfelel, de a rendelkezésre
álló források nem teszik lehetővé valamennyi kérelmező foglalkoztatását, az
igénykielégítési sorrendet a kérelmezők jövedelmi, vagyoni helyzete határozza meg.

3. §
A szociális földprogramot a Körjegyzőség koordinálja és a Mezőgazdasági és Szociális
Bizottság bevonásával ellenőrzi.

4. §
(1) A kedvezményezett jogosult
- 30 eFt értékben mezőgazdasághoz tartozó javakra a vonatkozó pályázati feltételek
szerint,
- mezőgazdasági tájékoztató előadáson való részvételre,
- folyamatsegítési szoolgáltatásra.

5. §
(1) A kedvezményezett köteles a támogatott földet művelni és a terményt időben
betakarítani.
(3) A kedvezményezett köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel más
kedvezményezettnek, továbbá bárkinek kárt okozna.
(4) A kedvezményezettségi jog és az abból származó bármilyen más előny másra át nem
ruházható.
6. §
(1) Ha a kedvezményezett munkavégzési, részvételi kötelezettségének nem tesz eleget,
bizottság a kedvezményezettet a szociális földprogramból kizárja.
(3) A kizárt személyek a szociális földprogramban további 2 évig nem vehetnek részt.
8. §
(1)1 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(3) A Mezőgazdasági és Szociális Bizottág a kérelmek elbírálásáról soron következő
ülésén hoz határozatot.
Csányoszró, 2012. július 26.

Mecskei Károly
polgármester

Tóth László
körjegyző

Rendelet kihirdetve!
Csányoszró, 2012. július 28.
Tóth László
körjegyző

