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1.

Etőterjesztés a SZoC-FP-12 kődszámÚ' szociális ftĺldprogram megvalósítasára irányuló pályázat
benyújtasával kapcsolatos megállapodásról
ĺ(ecze István polgármester
Előterjesztő:
Kovács Józsefné a Kisťljszállás Város Ronra Nemzetiségi Önkormányzat
Meghívott:
elnöke
Véĺeméą,ezi:
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Egészségügyi,Szociális és Sportbizottság (I )
HivcÍalifelelős: Nyikos CsiIIa vrÍrosfejlesztési ügyintéző

2.

Tájékoztatő a Váľosháza parkjában található Szabadság téri jźttszótér megújítására
Dr. Varga Zso\Í jegyző
Előte{eszto:
Tőtll Zoltán ügyvezető igazgatő
Meghívott:

HivuÍalifelelćÍs:Đr.

YargaZsolt.iegyző
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Vélenĺényezi:

HivatűliÍelelős:
A Kérlviselő-testiilet

Ĺinnene
alkalná.ból történő adománvozására
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Kecze István polgármester
Ügyrendi,źs Jogi Bizottság (I)
Kocsislltĺ Monoki Juliannaosztĺílyvezető

ülései re álla ndó meghívotta Iĺ:

- a Jász-Nagykun-S zo n ol< Megyei KoľmáIlyh vatal kormárrynlegbízottj a
- a6. szánlű egyéni országgyűlési választókerület oľszággyűlési képviselője: Boldog István
- Váradi Istvánné könyvvizsgáló
- a Kisú.jszállás Váľos Rolna Nenlzetiségi Önkoľm ányzat ęlnöke: Kovács Józsefné
- I}r' Kui Gábor aljegyző
- a Polgáľmesteri I-Iivatal osztályvezetoi: Btigös Katalĺn, Kocsisné Monoki Julianna,
i

l

Nagy Tünde, Kiss Endre

Az ülés teĘes anyaga a városi kłĺnyvtáľballnregtekinthető, valamint a www.kisuiszallas.hu honlapon, az
Aktuális önltormányzati és képviselő-testĺileti link alatt letiilthető.
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Előteľjesztés

Kisújszállás Váľos onkoľmányzati Képviselő-testĺilete
2012. július 30-ai üléséľe
süľgősségi táľgyalásľa
ktizoktatási intézményekpályázatainak támogatására
Véleményezi : Pénztigyi és GazdĺźIkodćlsiBizoĺtsćłg

Tisztelt Képviselő_testület!

Megelent a TÁMoP-3.1.4 kódjelĺĺ, Innovatív iskolák fejlesztése cimu pá]yázat, mely 100oń-os
támogatással biztosít 5-300 millió foľintot közoktatási intézmények számáľa tar1almi és tárgyi
fejlesztésekľe. Az elnyert támogatásnak naximunr Ż5%o-a kérhetó elólegként' PáIyázatok 2012.
augusztus

l5łól

szeptember 15-ig n}ujthatók be'

Javaslom, Ilogy az önkormányzat közoktatási intézményeinekminél kedvezóbb feltételek között
töĺténő nrűködése érdekében támogassa, Irogy intézményei a fent megnevezeÍt pálryázalon részt
vegyenek, anĺak tudomásulvételével' hogy pályázat akkor nyújtható be, ha az feĺntartóváltás esetén is
megvalósítható' Infonnációink szerint a várhatő egyházi fenntartók a pá|yázaÍok benyrĺjtását
támogatják.

KisújszáIlás' 2012. július 30'
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polgáľmesteľ

Az előleljesztés készĺtőjének' eglben a készĺtő szervezeti eglség vezeĺőjének neve és ąláĺrósq:
Kocsisné Monoki Jlłlianna 6{n+; ĺłl |v
T:\ELóTERJESZTÉ,\EK\Tesriilet-20I2-0f!30\sĺil'l(jsséggel kózoktalósi intéznények pćlIyť]ząti tClnogatósa'doc

Hatáľozati javaslat
/2072. (vI. 30.) számú önkoľmányzati

hatáľozat
pályázatainak
közoktatási intézmények
támogatásáľa

1') Kisújszállás Váľos Örrkonnálryzatának Képviselółestülete a fenntartásában lévó közoktatási
intézĺnényekninél kedvezőbb feltételek között töľténó működése éĺdekébentámogatja, hogy
lĺtézményeia TÁMoP_3.1'4 kódjelíi, Innovatív iskolák fejlesztése círnĺĺpáIyázaton részt vegyenek.
2.) A KépViselőłestület tudonrásul veszi, lrogy egy-egy intézrnény által 5-300 rnil1ió Ft közötti összeg
lryerhető el, a pályázat l000/o-os tániogatási irrtenzitású, és az elnyeľt támogatásnak nraxilnuln 250%-a
kérheto eloIegként'

3.) A Képviselo-testület a pályázatok elkészítésévelés benyújtásával _ ét1e]emszerĹien _ az adott
intézményekvezetőíÍ bízza meg' Pályázat akkor nýjtható |se, ha az fenntartóváltás esetén is
megvalósítható. Arnernyiben a 2012. augssztus 15-én megnyíló pályázatbenýjtási hatáĺidőt a
pályázat kiíĺői ezen időpontig 2012. augusztus 3l. utáni időpontra módosítják, és ez ismertté válik, a
pályáZatokat az intézmények önkorrnányzati fenntar1ásban nem nýjthatják be'

Felelősök:

Hatáľidtĺ:

Lovász Beatľix, Nagy Lajos' Ponyokainé Rab Judit' Szabó Tamás'
Tokli Attila' VaI'ga Vincénéintézményvezetők
20l2. augusztus 30.

4.) Anreruiyiben sikeľes pályázat esetén _ az ad,ott iĺtéznéĺy
egyhází fenntartásba keľü], az
önkományzat az íntézményekbevonásával egyeztet az íntézményúj ferľltartójával a páIyázat
Inegva1ósításáľó1.

Felelős:
Hatáľidő :

KeczeIstvánpolgáľmesteľ
sikeľes pályázat(ok)esetén az erľő| szőlő éľtesítés(ek)kézhezvéte|étő|
számĺtott 8' nap

En'ől értesül:
1. Kecze István polgánnester
2. Dr. Yarga Zso|t jegyző
3. Városi ovodai Intézmény
4. Al'any János Átalános Iskola
5. Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon
6. Alapfoku Mtĺvészetoktatási Intézmény Kisújszá1lás
7 ' Móncz Zsigmond Gimnázium' Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégiurn
8' Illéssy Sándoľ Szakközép- és Szakiskola
9' Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
10. Kisújszállási Református Egyh ázkozség
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EIőteľjesztés

Kisrĺj szállás Város Onkoľmán yzatánakKépviseIő-testiilete
20l2. júIius 3O-ai ľendkívüli iilésének
1. napirendi pontjához
a

SZoC-FP-12 kódszámú, szociális ftildprogram megvalósításáľa iľányulő pá|yázat
benyújtásával kapcsolatos megállapodásról

Vélenlényezi' Pénzüggli és Gazdálkodćł'si Bizoĺtsćig (I')
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság (l )

Az

Emberi Eroforrások Minisztériuma megbízásábol a Wekeľle Sándor Alapkezelő pá|yázaÍot
hirdetett a ,,szociális földprogramok megvalósításának támogatására''. A helyi munkanélktiliség
kezelésében, a foglalkoztatás elősegítésében, különösen a hátrányokkal sújtott társadalmi csopoftok
esetében, valamint afeketegazdaság visszaszorításában a szociális ľoldprogľamjelentos szerepet kíván
betolteni. A program - a ľoma nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil, egyházi és non-profit
szervezetekkel torténo közös munka źiltal - fokozza a lielyi társadalom együttműködését és
o s

szetarto zás tu d atát.

Osszefoglal őan a szociátis ftildprogram rendszeľéről
,,A szociáĺis foldprogramot, mint aktív szociálpolitikai eszkozt a Népjóléti Minisztéľiunl vezette be
]992-ben, majd a szociális ügyekértfelelős minisztéľiunlokfolytatták. ]992-ben a kiinduló ponĺot a

Minisztéľiumhoz beéľkezett onkornlányzati igények jelentették. Számos kistelepüIés kért - termőfoldhasznáIatot, szaporítóanyagot, munkagépeket és egyéb eszkozt - mezőgazdasági tevékenység
végzéséhez,Az eseti igények, szükségleteĺĺreadott válaszként született a pľogram, mely I993-tól
meghívásos pályázati formában elsőként Békés,Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zempĺén
megyében indult el.

A szociólis föĺdprogramok céĘa a szociáĺisan hótľányos helyzetii csaĺádok megélhetésétsegíten'i,

életminőségétjavítani, onálló egzisztenciatererutési esélyeit novelni kedvezményes szolgáltatások,
juttatások révén.A progranl céIcsoportjának osszetétele.' tartósan munkanélldliek, alacsony

jövedelmii háztartósok, sokgyermekes családok, idősek, megvóltozott munkaképességíiekés romák,
Az elmúlt évek sorón a teĺepüléseken a szociális fc;Idpľogram a helyi szociális ellátórendszer részéyé
váĺt. Az 1993. évi III. nrłény47. s-a szerint a családi gazdálkodás támogatása természetbeni szociális
elĺátás' Az onkormónyzat rendeletet aĺkot a működésérőĺ, a kedvezményezettség feltételeiről, a
résztvevők kotelezeuségeirőI, jogaiľóL A hátrányos helyzetíĺcsaládok egyénileg kotött szerződések
alapján juthatnak hozzá a pľogram áltaĺ biztosított juttatásokhoz. ''

Atárgyi ptilyázat alapjéÍ.képezőszociális foldpľograrn keretében a rászorulók támogatásként toľténo
földhöz j uttatásának rendszerét szabáIy ozni sztikséges.

Általános indokolás

A

Roma Nemzetiségi Önkoľrnányzat második alkalommal kíván páÍyázatoÍ benyújtani szociális
földpľogram megvalósítására' A földprogram lényeges eleme a rászorulók téľítésmentes,telrát
támogatźsként nyújtott földhöz juttatása, melynek a személyi jovedelemadóról szóló törvénnyel
összeftiggésben rendeleti szabá|yozással kell alapjait megteremteni. A Szervezeti és Működési
Szabályzat alapján általttban koncepciót kell elfogadnia a Képviselő-testületnek a rendeletalkotást

megelőZően, azonban Ż7l20I1.

(Vm. 16.) onkormányzati rendeletével, a

szab ály ait ki e gé szítéseként vo t már
I

h

szociál.is ellátás helyi

atályo s szab źily ozás.

Áttekintve a ŻO11-ben kiadott önkoľmányzati ľendeletet, valamint más önkoľmányzatok kialakult
gyakorlatát, készült e| az a rendeletterv ezet, me|y lrosszú távon és nem csak a roma kozösség tagjainak
teremti meg e tálnogatás igénybevételéneklehetőségét.
RészIetes indokolás
1. $

A

rendelęt hatáIya megegyezik a szociális ellátás helyi szabályairól szóló önkonnányzati rendeletben
foglaltakkal. Ilyen módon valamennyi nemzetközi szerződésben foglalt kötelezeťtségének eleget tesz
önkoľmányzatunk.

2.S

A ľendelet egyszerűbb végrehajtása érdekében célszeľűa földprogramban való részvételre való
jogosultság hatásköľét a polgáľmesterre ruhazni. Természetesen aZ esetleges fellebbezés elbírálźsára a
Képviselő-testület
3.

j

ogosult.

$

Az

eljárási ľendelkezések a vagyollvizsgálat kivételévelmegegyeznek

szab ály ait tarta|maző

ö n

korm álryzat i ren

d el

et s zöve géve l

a szociális ellátás

helyi

.

4.$

A

jogosultsági feltételek kialakítása során figyelembe vettük a jövedelrni viszonyokat, így a

jogosultság szempor-rtjáből az egy főľe jutó jövedelem jelenleg 4Ż750'-Ft' További teljesülő feltétel
kell, hogy legyen, hogy az igénylő az álláskeresok nyi|vántartásában szerepeljen, valamint
mezőgazdasági termelésre a|kalmas foldtulajdonnal ne rendelkezzen, vagy ha ľendelkezik, azt már
teljes egészébene célra lrasznosítsa. A szociális jelleget domboľítja ki, hogy a megtermelt élelmiszer
saját felhasználásra kerüljön. A hatékony teľület-kihaszná1ás érdekében javasolt a legalább 100 m2
földteľtilet használata, mellyel keftészeti novények termelése valósítható meg.

s.$

A

rendelet céljának eléréseérdekébenindokolt meghatározni a támogatott kötelezettségeit, ami
biztosítja, hogy tényleges füldművelési szándék esetén nyújtson be igényt a rászoľuló személy.

6.$

A

program indításához az önkormárryzat jelenleg nem lrasznosított ingatlanából került kijelölésre a
rendeletben szeľeplő földterület. A ľendelettervezet nyitottá teszi a program sikeressége esetén a

rendelkezésre bocsátott ingatlanokk a| v alő bővítését.

7.$

A jelenleg pályázattal támogatható földprogram megvalósítását a Roma Nemzetiségi onkormányzat
kívánja megvalósítani, melyhez szükséges megállapodást kotni avégrehajtćlsra. A rendelet tarta|mazza
a megállapodás rninimális tartalmi elemeit. A megállapodás javasolt tartalma az előterjesztés ľészeként
került a Képviselő-testület elé'

osszefiiggésben az 5. $ rendelkezéseivel, e szakaszban kerül szabályozásra minden olyan lényeges
elem, ami a program céljának megvalósításához szükséges.

8.$

A

pá|yázat augusztus 1-jei programindításával cĺsszefiiggésben2012. augusztus 1-jén javasoljuk

hatályba léptetni a ľendeletet'

A'

pź.Jy ázati

felhívás részletes ism eľtetése

A

pá|yázat keretében támogatás nyújtható a termesztéshezltenyésztéshez szükséges anyagok'
szolgáltatások, eszközök vásárlásához, lnezőgazdasági gépek üzemeltetéséhez, karbantartásához,

felúj ításához és mezogazdasági táj éko ztato e|oadćls ťlnanszírozásár a.
170 500 000.-Ft.
A pályázatok benyújtásának hatáľidej e Ż01Ż.július 30. 24:00 őra. Pályázatkizárolag

A rendelkezésre álló keretösszeg

abban az esetben
nyújtható be és fogadható be a Wekerle Sándor Alapkezelő á|tal,haapáIyáző a 3000 foľint összegű
pályázati díjat befizette. A pľojekt koncepciót az EPER rendszeľben (Elektronikus Pá|yázatkezelési és
Együttműködési Rendszeľ) kell rögzíteni a megadott hatáľidőn belül.

A

páIyázatban önálló

komponensként jeleník meg:

A komponens: Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram alprojekt
B komponens : Eszkcjzbe szerzési- és fej lesztési alprojekt
C komponens: Keftku]tura és kisállattaľtási alpľojekt.

Támogatási időszak 2012. augusztus 1. és 2013. június 30'kozé eső időszak.

Tavaly júliusban kidolgozásra keľtilt már egy pályázat a Cigány Kisebbségi Önkorlnányzattal
együttműködve, amely lrasonlóan épült fel, mint jelen pá|yázati felhívás és útmutató szerinti A

komponens.

Az A

komponens szeľinti közfoglalkozÍatásl^loz kapcsolódó szociális floIdprogramot vállaló

szeľvezetnek a szakmai programjában részletesen ismertetnie sztikséges' hogy a szociális ftĺldpľogram

kęretében bęszerzendő tárgyak, anyagok, eszközök, berendezések, stb. hogyan jáľulnak hozzá a
közfoglalkoztatás biztonságos végrehajtásához. Részletesen ismeftetni szükséges, hogy a pľogramban
vál|alt kötelezettségeknek, vállalásoknak miként kívánnak eleget tenni' Továbbá a pályázőknak az

adott településen történő teľvezésbeés megvalósításba szakképzett agrár
szakembert is be kell vonnia.

és mezőgazdasági

Ezen komponens esetében atámogatás feltétele továbbá az,hogy
- a bevont földtertilet legyen konnyen megkozelítheto' nem lehet áľtéri terület, ata\aj minősége
pedig Iegyen növényteľmesztésre alkalmas;
- a pályázatba bevont foldterület, illetve a bevont ingatlarrok legalább a projekt megvalósítása
kezdetének időpontjától legalább Ż évig, a pályázo tulajdonában Vagy a megállapodás alapján

A

használatába kel l lenn ie.

a pályázónak e|ő kell segítenie szociális szövetkezetęk
|étrehozásźt.
Az igénye|hető támogatás összege és formája, a bevont közfoglalkoú'atotti |étszám alapján sávosan
meghatározott.
- Ż-4 fő bevonása esetén 500 000 - 750 000'-Ft;
- 5-8 fő bevonása esetén 750 001 _ 1 500 000.-Ft;
- 9-IŻ fő bevonása esetén 1 500 00l - ŻŻ50 000'-Ft;
- 13 vagy a feletti fó bevonása esetén Ż250 0001 - 3 000 000.-Ft.
pľogľam megvalósítását követően

A

támogatás vissza nem térítendo,a projekt keretében igényelt támogatás 100 %-a. A pályázat
keretében önľész kötelezően nem kerül eloírásra, a biztosított ťoldterület és egyéb ingatlanok'
e s zkö zö k, s zol gáltatáso k b zto s ítj ák a p á|y áző ho zzáj ár u\ásźłt.
A támogatáĺs folyósítása egy összegben, előfinanszirozás formájában történik. A támogatási összeget
az A|apkezelo atámogatási szerződés mindkét fél á|tal történő aláirását követően uta|ja źtt.
i

Jelen pá|yázati kiírásra egy pályáző csak egy komponensre nyújthat be pálytnatot. Azonos településrő|
érkező, ewazon komponeľlsre benyújtott pályázatok esetéberr a Támogató egy pályáző pályázatát
támogatja.

A

kiírásľa azok a szervezetek pályázhatnak, melyek működési helye szerinti telepĹilésen 2012.
márciusában nyilvántańott álláskeresők részarállya a munkavállalási koľri népességhezviszonyítva
eléri legalább az országos átlagot, aZaZ a 8,88 o/o-os ľelatívmutatót. Kisújszállás vonatkozásában ez az
adat l0,83 %, vo|t a harmadik lrónapban, ami megfele| a pályázati feltételeknek'
Pá|yázo lehet például:

-

a

települési önkormányzat;

települési önkormányzatok jogi személyiséggelrendelkezo táľsulása és
a települési roma nemzetiségíönkoľmányzat is.

A projekt benyújtásához az alábbi dokumentumok megléte elengedhetetlen:
- A Képviselő-testület döntése a program tánogatásáról.

- Önkormányzati rendelet kivonata a program működéséről.
- Szervezeti és működési szabályzat a program működéséről.
- Együttműkodési megállapodás atelepülési önkormányzaÍta|.
- A települési roma nemzetiségi önkormárryzattal kötött együttműködési megállapodás.
- A pályázó nyilatkozata arrő|, liogy a Be|ügyminisztérium á|tal meghirdetett Startnrunka

gram,,rlező gazd aság i pľoj ektj ében'' ll eln vesznek részt.
pá|yázó nyilatkozata arrő1, liogy a Belügyminisztérium által meghirdetett Startmunka
mintapľogľamban a ,,téli és egyéb éftékteremtő'' közfoglalkoztatási projekttel, valamint a ,,bio
és megújuló energiafelhaszná|ás" projektjével nem megegyező tartalmú a beadásra kertilő
pályázatuk'
m i ntapro

- A
-

Munkaügyi központ igazolása a 375lŻ0l0. (XIl.31.) Koľm. rendelęt szerinti kérelem
benyújtásáróL, vagy a koľábbarr megkötött kozfoglalkoztatási szerzodése módosításának

-

A pályáző nyiIatkozata arről, hogy a pályázatba bevont földteľület, illetve a bevont ingatlanok
legalább a projekt megvalósítása kezdetének időpontjától két évig a pályáző tulajdonában

kezdeményezésérol'

v

agy a me

- A

gá

l l

ap o d

ás al apj án has zn

źl'l

atában Van

.

szakmai támogatás igénybevételéhezbevonni kívánt agrármérnöVmezógazdasági

szakemb eľ onéletrajza.

Ezen dokumentumokat az EPER ľendszerbe beszkenne|ve szĹikséges feltölteni a projekt adatlaphoz
csatolva.

A20ll.

és a20lŻ. évi pályázati koncepció

A

Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának vezetője, Kovács Józsefné elnök a
pályázati felhívás megjelenését követőerr arról tájékoztatoĹt, hogy szociális földprogramok

megvalósításának támogatására irányuló felhívás A komponensére pályázatot kívánnak benyújtani, a
p á|y ázati any ag aktualjzti ásáv al.
A201l. évben kidolgozott koncepció szerint a mintegy két és fé| hektárnyi terÍileten 3 fő regisztrźit
á|láskereső bevonásával végeztek volna növénýermesztést, akkor azonban a pá|yázat nem nyeľt
támogatást. Az elmúlt idoszakban a tavaly biztosított földteľületet a Képviselo-testület más szervezet
számára már felajánl otta, ezért jelen pá|yźĺzatbenyújtásához új foldteri'iletet kellett keresnünk.
A pźł|yázati felhívásban rogzíteĹÍfeltételekkel összhangban került kiválasztásra az önkormányzati
tulajdonú I328l2he|yrajzi számu, aŻ16I m2-es teľület.
tavaly i

íĺ*inu''u 1':'
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ĺil3ĺíał''|c!
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Az
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ingat|an szociális földprogram keretében történő igénybevételénekmódját
r o gzíti.

me l lékl etét képezó rende let- és rne gál l apodás-teľveze t

az

előterjesztés

A

pá|yázat benyújtásával a KisLijszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat célja az ismertetett
pźiyázati felliívással és a szociális földprogľamról szóló önkormányzati rendelettel összhangban hat
ľegisztrált álláskeresőnek és családjaiknak é|etminőségtik javításáll'oz, rnegélhetésük segítéséhez

szükséges feltételek megteremtése.
álta| térítésmentesen biztosított földterületen a hat család a támogatásból vásárolt
vetőmaggal, szaporítoanyaggal, kemikáliák és a megvételre kerülő eszközök felhasználásával
konyhakeft i növényeket tennesztlret.
A hat család huzőerő lehet a közösség többi tagia számára is. A mintagazdaság beindításával segíthetik

Az önkoľmányzat

a roma családokat

abban, hogy bízzanak magukban és munkával változtassanak az életükön.

szakember bevonásával cél egy korszerű termelési folyamat kialakítása és az önállóságra

A

nevelés, az
embeľek visszavezetése a munka vi|ágába, családi gazdaságok |étrehozása. A nemzetiségi
önkormányzat felkérésétkövetoen a projekt szakmai részétDr. Ducza Lajos dolgozta ki és annak
megvalósítása során is ő fogja tanácsokkal ellátni a bevont személyeket.
A koncepció költségvetésének főosszege l 309 810.-Ft

Tekintettel a csatolandó dokumentumok korére a Képviselő-testületnek a szociális földprogramról

szőlő rendelet elfogadásáról,

a

ftjldterület két évre történő biztosításállak feltételeit rogzítő

megállapodás elfogadásáľól és a pályázattálnogatásáról

szükséges döntenie.

Kérem' szíveskedjenek aZ e|őteľjesztés mellékletétképező rendeIet-tervezetet,
tervezetetéshatározatijavaslatot megvitatni és annak elfogadásáľól donteni.
KisújszáIlás, Ż01Ż.júIius 25.

Kęcze István
pol gármester távo11étében
he lyęqes ítésével me gb ízott

\}-ĺl

'|-a,.Ćű;

Tatár Zo\tán

alpolgármester

megállapodás-

Kislijszállás Váľos Önkoľmányzata Képviselő-testiiletének
120Ĺ2. ( . .) önkoľmányzati ľendelete
a szociális földpľogramróI

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásrőI és a szociális
ellátásokról szolő 1993. éviIII. torvény 1 s (2) bekezdésébenkapott felhata|mazás alapján,
megállapított feladatkörében eljárva,

Kisújszállás Város onkormányzata Képviselő-testi'iletének a Szervezeti és Működési Szabá|yzatárol
szőlő 42lŻ0Í. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 2. d) alpontjában biztosított
véleményezésijogkörében eljáró Kisújszáltás Város Önkormáriyzata Képviselő-testületének
Egészségügyi, Szociális és Spor1bizottsága, és Kisújszállás Város onkonnányzata Képviselőtestületének a Szervezęti és Működési Szabályzatáről szo|ő 4ŻlŻ011. (XI. 30.) önkormállyzati
rendelete 2' męllékletének6. pontjában biztosított Kisújszállás Város ollkormányzata Képviselőtestületének Pénzugyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményénekkikérésévela következőket rendeli
el:

l. A ľendelet hatálya
1.S
(1)

A rendelethatźiya kiterjed
a) magy ar

a

Kisújszálláson élő

lampo l gárokra,
b) bev ándoroltakra és letelepedettekre,
ál

c) hontalanokra,
d) amagyar hatóság által menekiiltként elismert személyekre.

A

ľendelet hatáIya kiteľjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával ľendelkező személyek
beutazásáről és taltózkodásáról szőlo Ż001. évi I. toľvény (a továbbiakban: Szmtv.) szeľint a szabad
mozgás és taftózkodás jogával ľendelkező személyre, amennyiben aZ ellátás igénylésének
időpontjában az Szmtv.-ben rneghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tańózkodási jogát a Magyarország teľületén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és
lakcíméneknyilvántartásáról szóló töľvény szeľint Kisújszálláson bejelentett lakóhellyel ľendelkezik.

(2)

2.

Hatásköľi szabályok
2.S

A

képviselő-testület a szociális földprogramban való részvételrevaló jogosultság megállapításának
hatáskörét a polgármestene ruházza át.
3. EIjáľási ľendelkezések

3.S

Az e rendeletben szabá|yozotttámogatási fonna kérelemre adható. A kére|met Kisújszállás Váľos
ÖnkoľmányzataPolgármesteľi Hivata|ában (Kisújszá|lás, Szabadság tér 1.) lehet benyújtani.
(2) A jövedelmi viszonyok esetében
a) a lravi ľendszerességgel jáľó - neln vállalkozásból, illetve ostermeloi tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származő - jovedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
(1)

jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzetÍ., illetve vállalkozásbőll származo jövedelem esetén a kéľe|em
benyújtásának hónapját kozvetlenül megelőző tizenkét hónap alat1 szerzettjövedelem egyhavi źtlagát
kel| figyelembe venni, azza\, hogy a b) pont szeľinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt idoszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal
arányos összegében kęl1 beszámítani'
c) Ha a vállalkozási tevékenységmegkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az
egyhavi átlagos jovedelmet avá'IIalkozási tevékenység idótartama alapjźn kell kiszámítani.

A

1ovedelemszámításnál figyelmen kívül kel1 hagyni
da) akére|em benyújtás át megelozően megszűnt lravi ľendszeres jövedelmet,
db) avá||alkozásbő| származőjövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.
e) A vál|alkozási tevékenység akkor tekinthetó megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az
egyéni vállalkozóról szóló töľvényben meghatározottak szerirrt megszűnt, az őstermelői igazo|ványt

d)

viśszaadták vagy visszavonták, illetőleg

a táľsas vállalkozást vagy az egyéni céget törolték

a

cégjegyzékből.

(3i A jövedelmet okmánnyal kell igazolni, ha az okmányok nern állnak rerrdelkezésre, vagy azok

beszerzése nehézségbe ĺitközik, vagy hosszabb időt vesz igénybe, lrelyette ajogosult által írásban tett
ny i|atkozat i s e lfo gadh ató.
(4) Ajovedelem igazolására e|sősorban az aIábbi okmányok fogadhatók el:
a) munkabér igazo|ására a munkáltatő á|taI kiállított jövedelemigazolás,
b) álláskeľesési táInogatás igazolására a folyósító szerv általr kiállított igazolás,
c) gyermeknęvelési támogatás' családi pótlék igazolására a folyósító szerv által kiállított igazo|ás
v agy a fo lyó s ítást i gazo|o bankszám l akivo nat,
d) nyugdíjfolyósító szęw álta| folyósított ellátás esetén a folyósító szerv által kiállított igazolás és
a folyósítást i gazolő bankszámlakivonat vagy nyu gdíj szelvény,
e) a vállalkozásből, őstermelői tevékenységbő| származó jovedelerĺ esetén a könyvelő által

kiállított j övedelemigazolás.

(5) Amennyiben a jogosult írásbeli nyilatkozatában foglalt jövedelem és a helyszínen tapasztalt
életköľülmény, élefvitel a nyilatkozat valődiságát kéľdésesséteszi, a jogosultat az okmányok
benyújtására kell kötelezni.
(6) A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érinto lényeges tények, körülmények
negváltozásárol 15 napon belül köteles éftesíteni az ellátását megállapító szeľvet.
4. Jogosultsági feltételek

4.S
(1) Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselo-testület)
természetbeni Íámogatźlskéntsaját maga és családja élelmiszerszi'ikségleténekkielégítésecéljábóI'
mezőgazdasági lrasznosításra, téľítésmentesenfölterületet bocsát ľendelkezésre annak a rászorult
személynek' akinek a családjában aZ egy főľe jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, és
a) a munkaügyi nyilvántartásban álláskeľesoként szerepel,
b) Kisújszállás város, és az azza\lratáros települések közigazgattlsi tertiletén mezőgazdasági cé|ra
hasznosítható foldtulajdonnal nem ľendelkezik, vagy azt már teljes rnűve|heto terĹiletében
(2)

A

művelésbe Vonta.
legkisebb igényelhető földterület
5.

100 m2.

A támogatott kötelezettségei

s.$

A

támogatott köteles a rendeletben meghatározoIt, és a lebonyolításban részt vevő szervezeĹtel
kötött megállapodásban fo glalt kötelezettsége it telj esíten i'
(2) Amennyiben a támogatott a kotelezęttségeit nem teljesíti, rigy köteles a kotelezettségszegésből
eľedo káľt a lebonyolításban részt vevő szervezętnek megtéríteni.

(1)

6.

Ä szocĺális földpľogľamhoz ľendelt vagyon
6.$

A

szociáIis földprogramhoz rendelt vagyol-l:
- a kisújszállási ingatlan-nyilvántartásban 1328lŻ helyrajzi szám alatl szereplő, 2161 mŻ alapteľületű,
kivett, beépítetlenteľület művelési ágű ingat|an.

7.

A lebonyolításban ľésztvevő szervezet
7.S

(1) A Képviseló-testület megállapodást köt a lebonyolításbari részt vevő Kisújszállás Yáros Roma
Nemzetisjgi Önkormányzatával (a továbbiakbari: Roma Nemzetiségi Önkormányzat), melyben a
lebonyolításban részt vevő szerve zet végzi
a) a szociális földprogramlroz rendelt Vagyon támogatottak közötti felosztását,
b) a foldpľogramhoz kapcsolódó képzések szervezésétés lebonyolítását,
c) a szakmai segítségnyújtásszervezését,a támogatottal a füldhasználaÍra vonatkozó

megállapodások megkotését, a megvalósulásának fi gyeIemmel kísérését,
d) a megvalósításhoz pá|yázat benyújtását, és nyertesség esetén annak megvalósítását,
e) a szeľződésszegésből eredo károk megtéríttetését.
(2) A támogatotta] kötött szerződésben rögzíteni kell legalább
a) a támogatott személyi adatait,
b) a lebonyolításban részťvevo adatait,
c) a támo gaÍást me gál l ap ító dönté s |ktatő szánát,
d ) a rende l kezésľeb ocs átott teľü let beazono s íth atő meghatár ozását,
e) atámogatás iđőtartamát,
Đ a termelni szándékozotÍ növényfajták meghatározását,
g) a képzésekmeghatározását és idótartamát,
h) egyéb, a lebonyolításban részt vevő szervezet kotelezettségeibol eredő, a tálnogatottat érintő
elemeket.
8.

Zírő ľendelkezések
8.S

(1)Ez a ľendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2)Ez a ľendelet a kovetkező uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) aTanźrcsŻ003lI09lEK tanácsi irányelve a haľmadik oľszágok huzamos tartózkodási engedéllyel
rendelkezőállampolgáľainakjogállásáról, 11.cikk(1)bekezdésd)pontés21.cikk,
b) azEvópai Parlament és a TanácsŻ004l38lEK irányelve azUniő po|gárainak és családtagjaiknak
a tagállamok teriiletén történő szabad mozgáshoz és taľtózkodáshoz való jogáról, valamint az
I6IŻ|6B|EGK ľendelet módosításáról, továbbá a 64lŻŻ1lEGK, a 68/360/EGK, a 7Żl194lEGK, a
73ll48E.GK, a 75l34lEGK, a 75|35ĺF.GK, a 90l364lEGK, a 90|365EGK és a 93l96lEGK iránye|v
hatályon kívül helyezésérol,Ż4. cikk,
c) aTanács Ż009150lEK irányelve a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget
igény1ő munkavállalás céljából való belépésénekés taI'tőzkodástlnak feltételeiről, 1a' cikk (1)
bekezdés e) pont.

Kecze István
polgáľmesteľ

A rendeletet kĺhirdettem:
Kisújszállás,2012.

Dr.YargaZsolt
jegyző

Dľ. Vaľga Zsolt
jegyző

Határozati javaslat:
l 201Ż. (vII.3 0.) szá

a SZoC-FP-12

m

úö

n

ko ľm ány

zati határ ozzt

kódszámú, szociális földpľogram megvalósításáľa irányuló pźiyázat

benyújtásával kapcsoIatos megállapodásról és a program támogatásáról

Kisrijszállás Város onkormányzattnak Képviselő-testülete a tulajdonában lévő I3Ż8l2lrľsz-úingatlan
térítésmenteshaszrrálatb a adáśáva| ttmogátja a Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
á|ta| a SZ9C-FP-1Ż kődszámt:, szociális foldprogľam megvalósítására irárryulő pál'yázati fellrívásra
benyújtani kívánt pá|yázatot és a program rnegvalósítását.

A

Képviselő-testület fęlhata|mazza Keczę István polgármestert

a lratározat mellékletébenlévő

rnegál l apod ás a|áír ásár a'

Felelős: Kęcze István polgármester
Hatáľido: 2012. július 30.

Eľről éftesül:
1. Kęcze Istválr Polgármester
Ż. Dľ. Vaľga Zsolt Jegyzó
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztáIya
4. Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési oszÍá|ya
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Melléklet a

12012.

(vII.30.) számú önkorm ányzati határozathoz

Megállapodás

amely létrejott egyfészrőI Kisújszállás Város Örrkormányzata (5310 Kisújszállás, Szabadság téľ1.,
adőszám: 15'732695-Ż-76,törzsszám:73Ż693, képviseletében: Kecze István polgármester),
másľészről Kisújszállás Váľos Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5310 Kisújszállás, Széchenyi utca
6', képviseletében: Kovács Józsefné elnök) közott alulírott napon és helyen az alábbi tárgybaIl:

1. Ingatlan-nyi|vántartás szerint 1l1 tulajdoni részartnyban Kis^újszállás Város Önkormányzata
tulajdónát képezi a 13Ż812 he|yrajzi szám a|att szeľeplő' 2161 m2 alapterületű, kivett, beépítetlen
művelési ágú ingatlan.
A földteľület könnyen megközelíthető, atalaj minősége növényteľmesztésre alkalmas'

2'

Kisűjszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériuma
megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelo által kiírt, a szociális földprogramok rnegvalósításának
támogatására iľányuló, SZOC-FP-1Żkődszźtn'ű fellrívásra pá\yźnatot nyújt be.

3. Kisújszállás Váľos Önkormányzata a pá|yázat sikere esetén az 1. pontban megjelölt ingatlant
téľítésmentesena projekt megvalósítása kezdetének időpontjátől, azaz 2012. augusztus 1-tol 2 évig
Ki súj szál lás Váro s Rom a Nemzeti s é gi onkormán y zat használatában adj a.

4. Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, mint a szociális ťoldprogramról szóló

12012. ( . .) onkormányzati rendelet végrehajtásában közreműködő szeľvezetvégzi:
a) a szociális fcildprogľamhoz rendelt vagyon tálnogatottak közötti felosztását,
b) a földprogramhoz kapcsolódó képzések szervezését és lebonyolítását,

c) a szakmai

d)
e)

Đ

segítségnyújtás szervezését, a támogatottal

a

ťoldlrasználaÍra vonatkozó

megállapodások megkötését, a megvalósu|ásálrak f'igyeIemmel kísérését,
a megvalósításhoz pá|yázat benyújtását, és nyertesség esetén annak megvalósítását,
a szeľződésszegésből eredő káľok megtéríttetését,
a tárnogatottakkal torténo szerződéskötés elokészítését.

5. Kisújszállás Váľos Önkoľmányzatahozzájárul ahhoz, hogy Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi
onkormányzat ahasználatba źúadottingatlanon saját forľásból fi]ft kutat létesítsęn.A fúrt létesítésével
és hasznáLatával kapcsolatban felmerülo költségeket Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi
o n ko rm ány zata v állalja'

6. Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kötelezettséget vallal arra, hogy az

1'

pontban megjelölt ingatlant mezőgazdasági növénytermesztésľe' kert kultúľakialakítására hasznosítja,

gondoskodik aľľól, hogy az ingat|an folyamatosan gyom- és hulladékmentes legyen és a föld
termőképessége fennmaradjon, az ingatlanon á|1ó felépítménymezőgazdasági célúhasznosítása
biztosított legyen.
7

. Szęrzódó felek jelen megállapodást,

mint akaratukkal mindenben egyezőÍ írják a|á.

Kisújszállás, 2012.jú1ius 30.
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Tájékoztató
Kisúj száItás Város Onko ľmán yzata Képviselő-testiiIete
2012. júIius 30-i ĺilésének
2. napiľendi pontjához
a Y ár osháza paľkj ában taláIható Szabad ság téľij átszótér

m egúj ításáľa

Tisztelt Képvĺselő-testüIet!

A

Képviselő-testület 2012. júniLls Ż6-źnlrozott dörrtése szerint az Észak-Alföldi operatív Program
keretében pá|yázat benyújtására kerĺil sor,,Tuľisztikai attrakciók és szolgáItatások fejIesztése'' címmel.

A

konstrukció alapvető célja a hazai turizmus szektor és ezen keresztül a teljes magyar gazdaság
versenyképességénekerősítése, a turizmusbol szírmazőjövedelmek növe1ése, munkahelyek teremtése.
Apźiyázati felhívás keretében a turisták számáravonzerőt, élményeket' idotöltéSi lehetoségeket nyújtó
turisztikai attľakciók, valamint turisztikai szolgáltatások fejlesztése támogathato.

A projekt keretén belül megújulhatna azErzsébet királyné liget,
is sor kertilhet.

és a Szabadság téri jtltszőtér felújítására

Tájékońatom a Képviselő-testületet, hogy a játszőtér, illetve annak játszőtéri elemei nem felelnek meg
jelenleg hatályos biztonsági előírásokrrak, melyet megállapított az ÁNTSz, mint ellenőrzésre jogosuIt

a

hatóság is.

A

balesetek elkeľĺiléseérdekében ideiglenesen lezártuk a játszőtér területét, azonban a balesetek és az
esetleges szankciók megelőzése érdekében a pá|yázati forrásból kialakítandó játszőtér megvalósításáig
célszeru a bontást elvégezni.

A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-vel
any ag értékesítéséb ő l váľlrató an me gtérü nek.

történt egyeztetés alapjál'l a bontás költségei a kikerü|ő

1

Kérem' a Képviselo-testi'ilet atájékoń'ató tudomásulvételével tálnogassa a város lakosságának szívél"lez
nőtt 1áÍszőtér megúj ításának első lépését'

Kisújszállá s, 20lŻ. j úlius 1 9.

Varga Zsolt
jegyző

