Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2012.(VII. 27.)
önkormányzati rendelete

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
a Wekerle Sándor Alapkezelő által hirdetett szociális földprogramban való részvétel
feltételeiről

1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Wekerle
Sándor Alapkezelő által hirdetett „ SZOC-FP-12” pályázati kóddal meghirdetett szociális
földprogram pályázat alapján Nyírpazony Községben 2012. évben megvalósuló szociális
földprogram résztvevőire, a program végrehajtásának feltételeire és lebonyolítására.

2.§
A program szervezeti és működési szabályzata
Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő-testülete saját hatáskörben a szociális
földprogram működési szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg.
I. A program célja
1. Csökkentse a munkanélküli családok megélhetési gondjait, enyhítse a szociális feszültséget,
a nyilvántartott álláskeresők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
munkavállalását elősegítse értékteremtő munka biztosításával közfoglalkoztatási jogviszony
keretében
II. Az ellátottak köre
1. nyilvántartott álláskeresők
2. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
3. roma származású nyilvántartott álláskeresők
III. Szervezet
1. A szociális földprogram működtetője: Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2. Az operatív irányítást a polgármester megbízása alapján a jegyző, mint programvezető
végzi. Szervezi a programon belüli tevékenységet.
3. A program működtetésének adminisztratív teendőit a Polgármesteri Hivatal dolgozói látják
el.
4. Kifizetések és bevételezések vonatkozásában a számviteli törvényben foglaltakat
alkalmazni kell. Utalványozásra és kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult,
akadályoztatása esetén az alpolgármester. Ellenjegyzésre a jegyző jogosult. Érvényesítésre
jogosult a gazdálkodási előadó, akadályoztatása esetén az őt helyettesítő személy.

5. Az önkormányzat szakképzett agrármérnök által a program folyamatos szakmai
felügyeletét biztosítja.

IV. A közfoglalkoztatásba bevont személyek kiválasztása
A közfoglalkoztatásba bevont személyek elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők közül kerülnek kiválasztásra az Önkormányzat által, másodsorban a
Munkaügyi Kirendeltség közvetítése alapján.
V. A program végrehajtása, koordinálása
1. A program végrehajtása során a program minden résztvevője köteles jóhiszeműen és
egymást segítve együttműködni, az esetleges akadályokat időben jelezni.
2. A szakmai munkatársak szervezik a települési szintű operatív feladatokat.
3. A program végrehajtásáról és tapasztalatairól a programvezető beszámol az Önkormányzat
Képviselő-testületének.
VI. Irányítási jogkör
Az irányítási, felügyeleti, ellenőrzési jogkört a Képviselőtestület gyakorolja.
A közvetlen irányítási, ellenőrzési jogkört a polgármester gyakorolja.
Az operatív feladatellátást a program koordinátor vezeti.

A program részletes szakmai tartalma
3.§
A programban való részvétel
(1) A szociális földprogram végrehajtására a képviselő-testület az alábbi megművelhető
növénytermesztésre alkalmas önkormányzati tulajdonú Nyírpazonyi földterületeket biztosítja:

617 hrsz. 326/1 hrsz.

4.§
A megvalósító szervezet feladata

Az Önkormányzat tulajdonában álló termőföldeken a mezőgazdasági termelési lehetőségeket
biztosítani.
Növénytermesztés:
A termőterület előkészítése – tárcsázás, trágyázás, talajfertőtlenítés, szántás, kombinátorozás,
fóliasátor kialakítása.
Növényápolási munkák: dugványozás, palántázás, ültetés, öntözés, tápanyagutánpótlás,
gyomirtás, permetezés.
Betakarítási munkák.
Állattenyésztés:
Hízó és növendékállatok nevelése: napi takarmányozás, itatás, férőhelyek tisztántartása.
A képviselő-testület a program működéséhez szükséges talajmunkák elvégzését az
önkormányzat tulajdonában lévő munkagépekkel, valamint külső megbízottal történő
megállapodás útján biztosítja.
Önkormányzatunk a kézi munkaerőt igénylő munkaműveletek elvégzését a programba bevont
közfoglalkoztatottak alkalmazásával biztosítja.
Az adminisztratív és pénzügyi tevékenységeket az önkormányzat elkülönítetten kezeli.

5.§
A közfoglalkoztatás időtartama a támogatási szerződésben foglalt határozott időtartamra jön
létre.

Záró rendelkezések
6.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Nyírpazony, 2012. július 27.
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