Ikt.sz: 35-24/2011.
Jegyzőkönyv
Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én
megtartott rendkívüli testületi üléséről

Határozatok: 57-től
59-ig

Határozat száma

Tárgy

57/2011.(VIII.04.)

A szociális földprogramok
működésének támogatására
(kód:SZOC-FP-11) a Földprogram
megvalósítása érdekében
együttműködési megállapodást kötése

58/2011.(VIII.04.)

Mikrotérségi Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda
tagintézménye Hevesaranyos Szabadág
u. 4. szám alatt lévő sportpálya
balesetveszélyessé, életveszélyessé
nyilvánítása

59/2011.(VIII.04.)

2011. évi Falunap

Rendeletek:

9-tól
9-ig

Rendelet száma

Tárgy:

9/2011.(VIII. 04) önkormányzati rendelet

A szociális földprogramról
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Jegyzőkönyv
Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én
megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:
1. Dorkó Csaba
polgármester
2. Cseh Imre
alpolgármester
3. Ferenc Ervinné
képviselő
4. Hossó Tibor
képviselő
5. Vancsó József
képviselő
Meghívottak:
1. Bata Lászlóné körjegyző
Dorkó Csaba polgármester köszönti a megjelenteket az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes. A Képviselőket telefonon hívták össze egy rendkívüli ülés
megtartására, mivel több olyan ügy merült felt melyben testületi döntés szükséges. Előre
megbeszélt napirendi pont nem volt . A polgármester a következőket adja elő:
Dorkó Csaba polgármester:
Két fontos dolog megbeszélése miatt hívta össze a képviselő testületet. Előtte azonban
tájékoztatja a testületet a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
 A közfoglalkoztatás szervezése, működtetése továbbra is tart a községünkben.
 Megtörtént a ravatalozó festése.
 A közelmúltban viharkárt szenvedett idős néninek segítettek a megrongálódott háztető
kijavításában.
 Az elmúlt testületi ülésen már elhangzott az a kérés, hogy helyi sportolók igénybe
vennék a sportklub helyiségét edzésre. Így azt gondolja, hogy nem lehet kiadni a
sportklubot.
 A Közút aszfaltozása megtörtént, bár nem a teljes szakaszon, amit meg kellett volna
csinálniuk.
 A MOZAIK közművelődési program pályázatot csatlakoztak.
 A megpályázott nyári étkeztetésre megkaptuk a támogatást és folyamatosan osztjuk a
csomagokat.
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 A közfoglalkoztatási pályázat ismét folytatódik a rövid és a hosszú távú
foglalkoztatásra 32 főt kellet volna még munkába állítani, azonban rövid távúra 13
főre kaptunk lehetőséget. Hosszú távú közfoglalkoztatásra 3 főt igényeltünk.
 Az előző közfoglalkoztatási pályázat eszközbeszerzésre adott lehetőséget, így részben
a pályázati forrásból részben adományból egy fűnyíró traktor beszerzésére került sor.
Részletes tájékoztatást ad a Szociális Földprogram működésének támogatása SZOCFP-11 című pályázati lehetőségéről.
A pályázati kiírást áttanulmányozva a
kollégákkal elkezdték a kidolgozást. Jó lehetőség a községben élő 13 fő munkába
vonhatósága, amihez 4.000.000 Ft összegű támogatást igényelhető. A pályázat
keretében igényelhető maximális támogatás megítélése esetén használt mezőgazdasági
gép vásárlására kínál lehetőséget (MTZ-50).
A pályázati felhívás alapján készült részletes pályázati útmutató szerint a pályázathoz
csatolni kell kötelező mellékletként többek között:
1. a Képviselő-testület döntése a program támogatásáról
2. önkormányzati rendelet kivonata a program működéséről
3. szervezeti- és működési szabályzat, amely a program működését szabályozza
4. együttműködés esetén a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást.
 A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy előkészítették az Együttműködési
Megállapodást, melyben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Hevesaranyos is
támogatja a program megvalósítását, előkészítették a pályázat benyújtásához
szükséges testületi határozati javaslatot, valamint a 9/2011.(VIII.4.) rendelet tervezetet
a szociális földprogramról.
A képviselő-testület tagjai jónak értékelték és ítélték a pályázat benyújtását.
A polgármester felolvassa a határozati javaslatot és szavazást kér.

A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal, elfogadta.
57/2011(VI.22.) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy Wekerle Sándor
Alapkezelő
által
meghirdetett
szociális
földprogramok
működésének
támogatására
(kód:SZOC-FP-11) a Földprogram megvalósítása
érdekében együttműködési megállapodást köt. A
Hevesaranyos Községi Ön kormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Dorkó Csaba polgármestert
az együttműködési megállapodás megkötésére.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: 2011. 08.05.
 Dorkó Csaba polgármester a rendelet tervezet megtárgyalását kéri.
A képviselők a rendelet tervezetet jónak elfogadhatónak tartják. A polgármester
szavazást kér.
A Képviselő-testület a rendeletet 5 igen szavazattal, elfogadta.
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (VIII. 4.) rendelete
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a szociális földprogramról
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§-ának (1) bekezdésében, illetve a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 47. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Hevesaranyos község közigazgatási területén található, a szociális
földprogramba bevont bel- és külterületi földrészletekre, valamint a szociális földprogramban
részt vevő támogatottakra, közfoglalkoztatottakra terjed ki.
2. §
(1) Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászoruló,
közfoglalkoztatásban résztvevők részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot
indít. A szociális földprogram célja:
a) az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő háztartások
szociális földprogramba való bekapcsolása jövedelemszerző képességük növelésével,
b) a közfoglalkozatásban részt vevő családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos
helyzetük javítása, további társadalmi leszakadásuk megakadályozása,
c) munkavégzésre nevelés,
d) munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetőség, életvitel, szemléletmód formálás,
e) szerepvállalás az aktív szociálpolitikai rendszerben.

(2) A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja, aki
döntésre jogosult az ellátás megállapítása és megszüntetése vonatkozásában. Az ülésen a
kérelmek tárgyalása napirend keretében a Hevesaranyos Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnökének véleményezési joga van, amelyet tanácskozási joga keretében gyakorol.
3. §
(1) Szociális földprogramban az a személy vehet részt, aki:
a.) legalább egy éve a községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
b.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (előnyt élvez),
e.) a program elvárásaihoz a hozzáállása pozitív,
f.) addigi munkavégzésével felettese meg van elégedve,
g.) nagycsaládos (előnyt élvez)
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(2) A kérelmezőnek e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelmet kell benyújtania a
Hevesaranyos-Egerbakta Községek Körjegyzősége 3322 Hevesaranyos Petőfi u. 1. szám alatti
hivatalába.
(3) A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet
részt.
(4) A szociális földprogramban részt vevők (továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon,
támogatási szerződés megkötésével vállalhatják a részvételt.
4.§
A képviselő-testület a program működéséhez szükséges talajmunkák elvégzését a szociális
földprogram pályázat segítségével megvásárolt erő- és munkagépekkel, saját dolgozókkal,
közfoglalkoztatottakkal, valamint külső megbízottal történő megállapodás útján biztosítja.
5.§
(1) A szociális földprogramban való részvételi szándékot a jelen rendelet melléklete szerinti
kérelem alapján a Hevesaranyos-Egerbakta Községek Körjegyzősége Körjegyzőjének 3322
Hevesaranyos Petőfi u. 1. szám alatti hivatalába lehet bejelenteni 2011. évben folyamatosan,
majd 2012. és az azt követő években január 31. napjáig. A körjegyző a kérelmeket
véleményével együtt továbbítja a Képviselő-testület részére.
(2) A Képviselő-testület megállapítja a programban való részvételi jogosultságot.
(3) A támogatási szerződés:
a) a 2011. évben benyújtott kérelmek esetében legkorábban 2011. szeptember 30. napjától,
2012. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra,
b) a 2012. és az azt követő években benyújtott kérelmek esetében a kérelem benyújtásának
éve július 1. napjától a következő év június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra jön
létre.
(4) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:
a) a kérelmező nem felel meg az e rendelet 3. §-ban szereplő feltételeknek,
b) a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek már nem adnak lehetőséget
a kérelem teljesítésére.
6. §
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatott számára biztosítja:
a) a határozott idejű foglalkoztatást a Munkaügyi Központtal történő együttműködés keretén
belül meghatározott létszám erejéig.
b) természetbeni juttatást a program keretében megtermelt terményekből a rászorulók részére
c) szaktanácsadás (agrármérnök) ingyenes igénybevételét,
5/12

d) a termesztéshez szükséges mezőgazdasági gépek által nyújtott szolgáltatást,
e) a vetőmag térítésmentes igénybevételét.
7. §
A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem
ruházható.
8.§
(1) Ezen rendelet részletes végrehajtási szabályait az e rendelet 2. számú melléklete szerinti
Szervezeti- és Működési Szabályzat tartalmazza.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait megfelelően alkalmazni kell
Záró rendelkezések
9. §
E rendelet a kihirdetése napján 2011. augusztus 5. lép hatályba.

Hevesaranyos, 2011. augusztus 4.
Bata Lászlóné
körjegyző

Dorkó Csaba
polgármester
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1. számú melléklet

KÉRELEM
A szociális földprogramban való részvételhez

Alulírott……………………………………………………………………….(név,

születési

hely, idő, anyja neve)………………………………………………………….szám alatti lakos
azzal a kéréssel fordulok a Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez,
hogy

a

Hevesaranyos

Községi

Önkormányzat

a

szociális

földprogramról

szóló

…9./2011.(VIII.4.) számú rendeletében foglaltak alapján szíveskedjen támogatásban
részesíteni.
Szeretnék részt venni a …………. évi szociális földprogramban, és vállalom a rendeletben
foglaltak teljesítését.

Családomban élő közeli hozzátartozók:
Név

Születési idő

foglalkozás

jövedelem (Ft)

1.) ………………….

…………………… …………………… ……………….

2.)

………………….

…………………… …………………… ……………………

3.)

………………….

…………………… ……………………. ……………………

4.)

………………….

…………………… …………………….. ……………………

5.)

………………….

…………………… …………………….. ……………………

6.)

………………….

…………………… ……………………. ……………………

7.)

………………….

…………………… ……………………. ……………………

8.)

………………….

…………………… …………………….. ……………………

A családban az egy főre jutó havi jövedelem:………………………….Ft/hó/fő

Figyelem!
A család jövedelmi viszonyait igazoló okmányokat a kérelemhez mellékelni kell.
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Az alábbiakról nyilatkozom (a megfelelő aláhúzandó!):
legalább egy éve Hevesaranyos községben lakóhellyel / tartózkodási hellyel rendelkezem /
nem rendelkezem
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök / nem részesülök
 nagycsaládos vagyok / nem vagyok nagycsaládos

Tudomásul veszem, hogy a programban résztvevő kedvezményezetteket a Képviselő-testület
választja ki.

Hevesaranyos, ……………………….

……………..……………
kérelmező
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2. számú melléklet

A szociális földprogram végrehatásáról szóló
SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
A Szociális Földprogram Szervezeti és Működési Szabályzata

I.
A program végrehajtásában közműködnek
A szociális földprogram (továbbiakban: program) lebonyolításában közreműködnek:
-

Hevesaranyos Községi Önkormányzat, (továbbiakban: Önkormányzat)
A közfoglalkoztatottak
A program támogatottjai
II.
A program működésének rendje

1.) A programot az önkormányzat teszi közzé, meghatározva a kérelem benyújtásának
időpontját is.
2.) A programban való részvételre kérelmet kell benyújtani a Hevesaranyos-Egerbakta
Községek Körjegyzősége 3322 Hevesaranyos, Petőfi u. 1. (a továbbiakban: Hivatal). A
kérelmet a Képviselő-testület bírálja el.
3.) A kérelmet Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
földprogramról szóló 9/2011. (VIII.4.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú
melléklete alapján kell benyújtani.
4.) A támogatott részére nyújtandó támogatásról a körjegyző által elkészített összefoglaló
alapján a képviselő-testület határozatban dönt a támogatatott háztartásában élők számának, az
egy főre számított jövedelem összegének és a család szociális rászorultságának figyelembe
vételével.
III.
A Hevesaranyos- Egerbakta Községek Körjegyzősége tevékenysége
1.) A Hivatal gondoskodik a pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok
előkészítéséről, a kérelmek iktatásáról és az Önkormányzat képviselő-testülete elé történő
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terjesztéséről a képviselő-testület döntésének írásba foglalásáról és a támogatott részére
történő megküldéséről.
2.) A Hivatal döntésre előkészíti a beérkezett pályázatokat. Javaslatot tesz a Képviselőtestületnek a programba bevonandó azon személyekre, akik nem nyújtottak be kérelmet, de
részvételük indokolt lenne.
3.) A Képviselő-testület döntését követően a Hivatal értesíti a programba bevont családokat,
előkészíti a támogatási szerződéseket. Biztosítja a szerződéskötés helyét, koordinálja
szerződéskötés idejét.
4.) A Hivatal gondoskodik a program során felmerülő kiadások nyilvántartásáról. A
programértékelés részeként a program befejezésekor kimutatást készít a pénzügyi adatokról.
5.) A kötelezettségvállalás, a számlák utalványozása, érvényesítése a Hivatalnak a
„Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés
rendjéről” szóló szabályzata szerint történik.
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Hevesaranyos Községi Önkormányzat (3322Hevesaranyos, Petőfi u.1.), képviseli: Dorkó
Csaba polgármester,
másrészt
Hevesaranyos Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (3322Hevesaranyos, Petőfi u.1.)
képviseli: Barkóczi Sándor CKÖ elnök
között a „Szociális földprogramok működésének támogatása (SZOC-FP-11)” című pályázat
tárgyában az alábbi feltételekkel:

(1)

A felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy fenti tárgyú pályázat során, annak
eredményesebb megvalósítása érdekében együtt kívánnak működni. Az
együttműködés konkrét formáit folyamatosan kialakítják.

(2)

A CKÖ elnöke a Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület ülésein
tanácskozási joggal vesz részt, és a programba bevonható személyekről – tanácskozási
joga keretében - véleményezési joggal rendelkezik.

(3)

A megállapodó felek a program megvalósítása során napi kapcsolatot tartanak fenn, és
az esetleges foglalkoztatási magatartási, munkavégzési problémákat egyeztetik és
közösen alakítanak ki megoldási lehetőségeket.

(4)

A felek törekednek arra, hogy a dolgozók között a munkakapcsolatokon túl egyéb
közösségfejlesztési kezdeményezések is meginduljanak.
Hevesaranyos, 2011. augusztus 5.

Dorkó Csaba
polgármester

Barkóczi Sándor
CKÖ elnök

Záradék:
Az együttműködési megállapodást a Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 55/2011. (VIII.4.) számú határozatával jóváhagyta.
Az együttműködési megállapodást a Hevesaranyos Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 9/2011. (VIII.4.) számú határozatával jóváhagyta.
Hevesaranyos, 2011. augusztus 5.
Bata Lászlóné
körjegyző
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 Az iskola sportpályán lévő kiskaput megrongálták, amiért feljelentést tettem a Körzeti
megbízottnál. A jelenlegi állapotában a pályán lévő kiskaput használni nem lehet, mert
balesetveszélyes.
Cseh Imre képviselő javasolja, hogy addig, amíg az önkormányzat nem tudja
megjavíttatni életveszély és balesetveszély fennállása miatt használatát meg kell
tiltani.
A képviselők támogatják a javaslatot.
Dorkó Csaba: Szavazást kér:

58/2011(VIII. 4.) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Mikrotérségi Általános
Iskola és Napközi Otthonos Óvoda tagintézménye
Hevesaranyos Szabadág u. 4. szám alatt lévő
sportpálya a kiskapu megrongálódása miatt
balesetveszélyessé, életveszélyessé vált. A helyreállítás
befejezéséig a Sportpályát használni szigorúan tilos.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester-Dorkó Csabáné
tagintézmény vezető
Határidő:azonnal.
 Dorkó Csaba polgármester a falunap megrendezéséről kéri a képviselő-testület
véleményét. Az Önkormányzat pályázati támogatást kapott a falunap
megrendezésére1.4 millió Ft-ot. A szokásos augusztus 20-i időpont túl közelinek
tűnik, komoly külső aktivisták segítsége nélkül a rendezvény megszervezése
kivitelezhetetlen. A képviselő-testületi tagok elfogadják a polgármester indokolását, és
javasolják a szeptember 24-i időpontot.
 Dorkó Csaba polgármester

59/2011(VIII. 4.) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a falunapot 2011.
szeptember 24-én rendezik meg a településen.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő:2011. 09.24..

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem merült fel, a polgármester megköszöni a részvételt, és
az ülést bezárja.
k.m.f.

Dorkó Csaba
polgármester

Bata Lászlóné
körjegyző
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