A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
szociális földprogram program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe
adásáról

Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA tv.), valamint
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az
önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának
szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet (a továbbiakban: NFA) az alábbi felhívást teszi közzé a települési önkormányzatok
számára:
I. Szociális földprogram céljára átadható területek
A program számára átadható földrészletek azonosító adatait a hirdetmény 1. melléklete
tartalmazza. A hirdetményben közzé nem tett földrészletekre a program céljára nem
nyújtható be kérelem.
II. A szociális föld program ban való részvétel feltételei
1. A program céljára földrészletet azon települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat (a
továbbiakban: önkormányzat) igényelhet, amely a szociális földprogram megvalósítását
olyan önkormányzati rendeletben szabályozza, mely rendelet
• a kérelem benyújtásakor hatályos,
• a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény alapján alkották meg
és
• tartalmazza, hogy a településen legalább egy éve lakóhellyel rendelkező szociálisan
hátrányos helyzetű személyek az önkormányzat részére átadott földrészlet
hasznosításában, használatában kötelesek személyesen közreműködni. Az
önkormányzat által támogatott, szociálisan hátrányos helyzetű személyek körébe
nem tartozhat egyéni vállalkozó, valamint gazdálkodó szervezetnek a
tevékenységében személyesen közreműködő tagja.
2. Az önkormányzat a program céljára kizárólag a saját közigazgatási területén lévő
földrészletekbe nyújthat be kérelmet.
3. A program céljára olyan területnagyságú földrészlet adható, hogy 1 fő részére legfeljebb 1
hektár területnagyságú földrészlet jusson.
4. Az önkormányzat a vagyonkezelői jogot nem adhatja tovább.
5. A program keretében nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés
107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2014. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó támogatás.
Az önkormányzat a támogatásra a rendelkezésre álló egyéni szabad mezőgazdasági de
minimis keretének függvényében nyújthat be kérelmet.
6. Az NFA a földrészletet a program céljára 5 évre adja vagyonkezelésbe.

Az NFA tv. kapcsolódó rendelkezése:
„22. § (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet kötelező önkormányzati feladatok
ellátásának elősegítése érdekében ingyenes vagyonkezelésbe, temető létesítése céljából
ingyenesen tulajdonba adható a földrészlet fekvése szerinti települési (fővárosban a kerületi,
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illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül Igazgatott terület tekintetében a fővárosi)
önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a megyei önkormányzat részére. A
Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet szociális földprogram és a közfoglalkoztatási program
megvalósítása céljából az önkormányzat számára ingyenesen vagyonkezelésbe adható. Az
önkormányzat a vagyonkezelői jogot nem adhatja tovább. ”
III. A vagyonkezelésbe adás iránti kérelem
A kérelem a 2. melléklet szerinti adatlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával
nyújtható be.
A kérelemnek tartalmaznia kell
1. Az önkormányzat azonosító adatait:
a) a nevét,
b) a székhelyét,
c) a KSH számát,
d) az adószámát,
e) a törzsszámát,
f) az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő ügyfél
azonosító számát,
g) az aláírásra jogosult képviselője nevét, tisztségét.
2. Az igényelt földrészletekre vonatkozóan a település nevét, helyrajzi számát, művelési
ágát, térmértékét hektárban.
3. A kérelem indokait, a földrészlet használatának, hasznosításának tervezett módját.
4. A programban részt vevő személyek létszámát, azon belül a jövedelemmel rendelkező és
a jövedelemmel nem rendelkező személyek létszámát. A jövedelem megállapításánál a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
jövedelemszámítást kell alkalmazni.
5. A programhoz kapcsolódó képzési programok ismertetését.
6. A program működtetéséhez rendelkezésre álló pénzügyi fedezet bemutatását, és az
önkormányzat közreműködésének módját.
7. A programban részt vevő agrár-szaktanácsadó vagy mezőgazdasági szakirányú
végzettségű személyek megjelölését, egyéb a program megvalósítását biztosító tényezőket.
8. Az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a program keretében hasznosított földrészletek
vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben felmerülő költségeket, és kockázatot ki
viseli.
9. A kérelem benyújtásakor az önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében,
használatában álló termőterületek használatára, hasznosítására vonatkozó adatokat.
10. Nyilatkozatot, hogy az önkormányzatra vonatkozóan nem állnak fenn a VI 1.1. pont a)-b)
és VII.2. pont a) alpontjaiban foglalt kizáró feltételek.
11. A 11.1. pontban foglalt önkormányzati rendelet megjelölését.
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IV. A vagyonkezelésbe adás iránti kérelemhez csatolni kell
a) a hatályos helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet, valamint a képviselő-testület
által jóváhagyott településszerkezeti terv kivonatát, amely szerint az önkormányzat által
igényelt földrészlet a település igazgatási területén belül beépítésre nem szánt
mezőgazdasági terület (olyan térképet/térképkivonatot, melyen szabad szemmel látható a
kérelemmel érintett helyrajzi szám és annak övezeti besorolása),
b) a kötelezettséget vállaló nyilatkozatot arról, hogy a földrészletet a vagyonkezelési
szerződés időtartama alatt az önkormányzat
- a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti más célra nem hasznosítja,
és
- az a) pont szerinti területfelhasználási egységet nem módosítja,
c) az önkormányzat nyilatkozatát a jelenlegi és az azt megelőző két évben igénybe vett
csekély összegű (de minimis) támogatásokról,
d) a kérelmező önkormányzat képviselő testületének a szociális földprogramot elfogadó és
annak részvételéről rendelkező döntését,
e) a program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással
összefüggésben felmerülő költségek és kockázat viselését alátámasztó dokumentumokat (pl.
nyilatkozat, kivonat önkormányzati rendeletből),
f) az önkormányzat nyilatkozatát az agrár-szaktanácsadó rendelkezésére állásáról,
g) az illetékes hatóság illetve hivatal igazolását arról, hogy az önkormányzattal szemben a
hirdetmény közzétételének napját megelőző két évben a Kormányhivatal földvédelmi
bírságot nem szabott ki, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő
határozatot nem hozott, vagy növényvédelmi, illetve erdőgazdálkodási bírságot nem szabott
ki.
V. A kérelmek elbírálása, szerződéskötés
1. Az önkormányzat a földrészletnek a vagyonkezelésébe adására irányuló, írásbeli kérelmét
az NFA Központjában, a 2. mellékletben foglalt adatlapon terjeszti elő. Az adatlap egyes
rovataira adott válasz legfeljebb 4000 karakter terjedelmű lehet. Az adatlaphoz csatolt
dokumentumokat laponként a jegyző hitelesítésével, aláírásával, pecsétjével kell ellátni. Az
NFA a határidőben beérkezett önkormányzati kérelmet megvizsgálja és a részletes szakmai
javaslatát megküldi az Agrárminisztériumnak. Az NFA javaslata alapján az agrárpolitikáért
felelős miniszter a döntési javaslatot is tartalmazó előterjesztést benyújtja a Kormány
részére.
2. A vagyonkezelésbe adásról az NFA tv. szerint az NFA javaslata alapján az agrárpolitikáért
felelős miniszter által előterjesztett döntési javaslat alapján a Kormány dönt.
3. A Kormány döntésének a Magyar Közlönyben történő közzétételétől számított 15 napon
belül az NFA és a jogosult önkormányzat ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas
vagyonkezelési szerződést köt.
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosítására irányuló szerződés nem köthető
azzal az önkormányzattal, amely
- önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
- az NFA tv. 19. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján az NFA-val szemben
120 napot meghaladó lejárt tartozással rendelkezik;
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, 60 napnál
régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
- állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult
- eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.
A szerződés alapján az önkormányzat köteles gondoskodni a vagyonkezelői jogának az
ingatlan-nyilvántartásba és a földhasználati-nyilvántartásba történő bejegyzéséről. Ez a
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kötelezettség vonatkozik az ingatlanrészlet esetén az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges változási vázrajz készíttetésére is.
4. A vagyonkezelői jogviszony fennállása alatt a vagyonkezelő önkormányzat évente január
31-ig beszámol az NFA-nak
a) a szerződésben foglaltak betartásáról,
b) a program megvalósulásáról,
c) a vagyonkezelésbe vett földrészletek hasznosításáról, továbbá
d) köteles az NFA-t tájékoztatni a jogviszony körülményeinek minden olyan lényeges
változásáról, amely a vagyonkezelési szerződés módosítását teszi indokolttá.
5. Az NFA a vagyonkezelési szerződésben foglaltak betartását ellenőrizheti.
6. A vagyonkezelési szerződés részletes tartalmát jogszabályok határozzák meg.
7. Az NFA fenntartja azon jogát, hogy a megjelent Hirdetményt a kérelmek benyújtására
nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonja.
VI. Az NFA nem készít szakmai javaslatot az alábbi esetekben
1. Az NFA nem javasolhatja a Kormány számára a vagyonkezelésbe adást, ha
a) az önkormányzat a hirdetményben nem szereplő vagy a hirdetmény II. 2. pontjának nem
megfelelő földrészletre nyújtott be kérelmet,
b) az önkormányzat a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított
határidő meghosszabbítását sem kérte,
c) az önkormányzat kérelme nem felel meg jelen hirdetményben előírt tartalmi és formai
követelményeknek,
d) az önkormányzatra tekintetében a VII. pontban foglalt kizáró feltételek valamelyike fennáll.
2. A kérelem határidőn túl érkezett be.
Az 1. és 2. pontban nem szereplő esetekben az NFA a kérelmezőt megfelelő határidő
kitűzésével, hiánypótlásra szólítja fel.
VII. Kizáró feltételek
1.

Nem nyújthat be kérelmet az az önkormányzat,
a) amely a földhasználati nyilvántartás szerint más személy tulajdonát képező, száz
hektárt meghaladó termőterületet használ és a bejegyzett földhasználat
határozatlan időtartamú, vagy határozott időtartamú, de a földhasználat a kérelem
benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján még nem járt le;
b) amelynek száz hektárt meghaladó termőterületen vagyonkezelői joga áll fenn, és
a vagyonkezelés határozatlan időtartamú, vagy határozott időtartamú, de a
kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján még nem járt le.

2. A program céljára nem szerezhet vagyonkezelői jogot az az önkormányzat,
a) amely a tulajdonában álló termőföldek, és mező-, erdőgazdasági művelési alatt
álló belterületi földek (a továbbiakban együtt: termőföldek) területnagyságának
több mint 50%-át vagyonkezelésbe vagy haszonbérbe adta;
b) amellyel szemben a hirdetmény közzétételének napját megelőző két évben a
területileg illetékes Kormányhivatal földvédelmi bírságot szabott ki, valamint
parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot hozott, vagy
növényvédelmi, illetve erdőgazdálkodási bírságot szabott ki.
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Vili. A kérelem benyújtása
Az önkormányzat a kérelmét postai úton (NFA címe: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) vagy
személyesen (NFA ügyfélszolgálati iroda címe: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.;
ügyfélfogadási idő alatt: hétfő-csütörtök 8:00-14:00; pénteken 8:00-13:30) nyújthatja be,
jelen hirdetmény közzétételének napjától számított 30. napig. A határidőn túl beérkezett
kérelmeket az NFA érdemben nem vizsgálja. A kérelmében, kérjük hivatkozzon az alábbi
tárgyra: Szociális földprogram 2019.
VIII. Információ kérése
A
hirdetménnyel
kapcsolatban
információ
kérhető
kozfogesszocprogram2019@nfa.gov.hu. Megkeresésében,
Szociális földprogram 2019.

alábbi

e-mail-címen:
ábbi tárgyra:

zervezet
Nagy János
elnök
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1. sz. melléklet
A szociális programra meghirdetett földrészletek listája
Település

Fekvés

Helyrajzi szám

Rétság
Rétság
Rétság

Külterület
Külterület
Külterület

0117
0117
0117

Alrészlet
betűjel
a
b
c

művelési ág

terület (ha)

Aranykorona

Megye

Rét
Fásított terület
Fásított terület

0,4513
0,2072
0,6897

10,61
0,87
2,90

Nógrád
Nógrád
Nógrád
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2. melléklet

ADATLAP
kérelem benyújtásához
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális
földprogram megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló
hirdetményéhez
1. Az önkormányzat azonosító adatai:
a) neve
b) székhelye
c) KSH száma
d) adószáma
e) törzsszáma
f) ügyfél-azonosító száma*
g) aláírásra jogosult képviselőjének
neve, tisztsége
*Amennyiben felvett korábban az MVH útján támogatást és szerepel az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.
2.
Az igényelt földrészletek adatai (amennyiben a táblázat sorai nem
elegendőek, külön lapon folytatható annak kitöltése):
település

helyrajzi
szám

művelési ág

térmérték
hektárban

3. A kérelem indokai, a földrészlet(ek) használatának, hasznosításának tervezett
módja (amennyiben nem elegendő a hely, új lapon folytatható az indokolás):

4. A szociális földprogramban kedvezményezettjeinek létszáma:
fő
Jövedelemmel rendelkező személyek:
Jövedelemmel nem rendelkező személyek:

5. Amennyiben rendelkezik állami forrásból megítélt és most beadott szociális
földprogramra fordítható támogatással, kérjük, adja meg a következő adatokat:
A támogatás összege:
A támogatás mely időszakra szól?
A támogatást mikor ítélték meg?

6. A programban részt vevő agrár-szaktanácsadó vagy mezőgazdasági szakirányú
végzettségű személy(ek):
Az NFA-nak biztosítania kell az állami földvagyon gondos kezelését, ezért szükséges szaktanácsadó
bevonása a programba. A szakembernek itt több, nem agrárvégzettségű résztvevő, illetve az
önkormányzat számára kell szakmai segítséget nyújtani, alapvetően szántó és kertészeti munkák
elvégzéséhez, ezért elsősorban ilyen szakirányú végzettség az elfogadható.

neve

végzettsége

részvétel módja

7. A programhoz kapcsolódó képzési programok ismertetése:
A programba bevontak számára biztosítani kell, hogy a rájuk bízott földet szakszerűen tudják
művelni. A képzési programnak az a célja, hogy biztosítva legyen a kedvezményezettek számára a
szükséges mezőgazdasági ismeretekhez való hozzáférés.
Nem kell akkreditált, oktatási intézmény által szervezett képzési programot biztosítani, nincs részletes
előírás, de a szociális földprogramhoz kell, hogy kapcsolódjon.

A képzés tematikája (a mezőgazdasági ismereteknek mely témaköreit, milyen időtartamban

8. A program működtetéséhez rendelkezésre álló pénzügyi fedezet bemutatása és az
önkormányzat közreműködésének módja (a táblázat folytatható, kiegészíthető):
/Az NFA az önkormányzat programját az állami termőföldek biztosításával támogatja. A program
más, szükséges forrásait az önkormányzatnak kell biztosítania, illetve megszerveznie.
Ilyen támogatás lehet
a) a földhasználati lehetőség,
b) a mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások,
c) a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszközök,
d) a szaktanácsadás, a szakképzés
biztosítása.
Ebben a részben ezeket a támogatási formákat és az azokhoz szükséges források rendelkezésre
állását kell bemutatni.
Fontos, hogy az itt bemutatott költségvetés legyen összhangban az igényelt föld nagyságával,
a résztvevők számával és a bemutatott gazdálkodási módokkal.

Közreműködés módja

Mezőgazdasági
szolgáltatások
(pl. szántás, tárcsázás stb.)
Munkaeszközök és a
munkavégzéshez
szükséges forgó eszközök
(pl. kéziszerszámok,
vetőmag, palánta stb.)
Szaktanácsadás,
szakképzés

Mértéke
(gépóra, forint, db stb.)

Forrása
(pl. meglévő eszközök,
gépek, költségvetésbe
betervezett összeg, egyéb,
rendelkezésre álló pályázati
támogatás stb.)

9. A kérelem benyújtásakor az önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében,
használatában álló termőterületek használatára, hasznosítási módjára vonatkozó
adatok. A saját tulajdonban álló földrészletek esetében a hasznosítás módját is kérjük
megjelölni (pl.: saját tulajdon - magánszemély részére haszonbérbe adva)
Település

Helyrajzi szám

művelési ág

térmérték
hektárban

hasznosítás
módja

9. Az önkormányzati szociális földprogram megvalósítását szolgáló önkormányzati
rendelet száma:.........................................................................................

hó ......... nap

................., 2019.

P. H.

aláírás

Nyilatkozat
Alulírott .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................(név, születési hely, idő) mint
a(z)

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

önkormányzat

képviselője

nyilatkozom,

hogy az

önkormányzat
a tulajdonában álló termőföldek, és mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló földek
területnagyságának több mint 50%-át nem adta vagyonkezelésbe vagy haszonbérletbe,
a földhasználati nyilvántartás szerint más személy tulajdonát képező, száz hektárt
meghaladó termőföldet nem használ, melyre a bejegyzett földhasználat határozatlan
időtartamú, vagy határozott időtartamú, de a földhasználat a kérelem benyújtásakor nyitva
álló határidő utolsó napján még nem jár le,
nem rendelkezik száz hektárt meghaladó területen vagyonkezelői joggal, melyre a
vagyonkezelés határozatlan időtartamú, vagy határozott időtartamú, de a vagyonkezelés a
kérelem benyújtásakor nyitva álló határidő utolsó napján még nem jár le,
az igényelt földrészlet a település igazgatási területén belül beépítésre nem szánt
mezőgazdasági terület és az(oka)t az önkormányzat a vagyonkezelési szerződés időtartama
alatt
o a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti más célra nem
hasznosítja,
o az azokra vonatkozó területfelhasználási egységet nem módosítja.
A program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben
felmerülő költségeket, és kockázatot az alábbi felek viselik:
költségek és kockázatok viselésének módja,
név/megnevezés, lakcím/székhely
aránya

................., 2019..................... hó ..........nap

P. H.

aláírás

Nyilatkozat
Alulírott ....................................................................................................................................................
................................................................................................................ (név, születési hely, idő) mint
a(z)

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

önkormányzat képviselője

nyilatkozom,

hogy az

önkormányzat csekély összegű (de minimis) támogatást* 2017., 2018. és 2019. évben

1) nem vett igénybe

2) .......................................... forint összegben vett igénybe. (Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!)

20...,

hó ..........nap

P. H.

aláírás

* Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra

való alkalmazásáról szóló,

2013.

december

18-i

1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást (A jelenlegi és az azt megelőző két
évben legfeljebb 15000 euró összegben egy és ugyanazon vállalkozások esetében. Ezen összeghatár
felett a kedvezményezett csekély összegű támogatás igénybevételére nem jogosult.)

Nyilatkozat
Alulírott ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................(név, születési hely, idő) mint
a (z )................................................................ önkormányzat képviselője nyilatkozom, hogy az adatlap
6. pontjában megjelölt agrár-szaktanácsadó részt vesz a programban.
Továbbá büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy önkormányzat képviseletében a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet ........................ számú felhívására benyújtott adatlapon valamint
nyilatkozatokban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
................., 2 0 ...,..................... hó ........... nap

P. H.

aláírás

Csatolni kell a kérelemhez az alábbiakat:
(Az adatlaphoz csatolt dokumentumokat laponként a jegyző hitelesítésével, aláírásával,
pecsétjével kell ellátni.)

a) a hatályos helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet, valamint a képviselőtestület által jóváhagyott településszerkezeti terv kivonatát, amely szerint az
önkormányzat által igényelt földrészlet a település igazgatási területén belül
beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület,
b) a program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással
összefüggésben felmerülő költségek és kockázat viselését alátámasztó
dokumentumokat (pl. nyilatkozat, kivonat önkormányzati rendeletből),

c) az agrár-szaktanácsadó rendelkezésre állásának dokumentumait (nyilatkozat,
szerződés stb.).
d) az önkormányzat szociális földprogramját és a program elfogadásáról szóló
önkormányzati rendeletet,
e) a program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással
összefüggésben felmerülő költségek és kockázat viselését alátámasztó
dokumentumokat (pl. nyilatkozat, kivonat önkormányzati rendeletből),
f) az önkormányzat nyilatkozatát az agrár-szaktanácsadó rendelkezésére állásáról
g) a Kormányhivatal igazolását arról, hogy az önkormányzattal szemben a hirdetmény
közzétételének napját megelőző két évben a területileg illetékes Kormányhivatal
földvédelmi bírságot nem szabott ki, parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő
határozatot nem hozott vagy növényvédelmi illetve erdőgazdálkodási bírságot nem
szabott ki.

AZ ADATLAPOT ÉS MELLÉKLETEIT POSTAI ÚTON (NFA címe: 1149 BUDAPEST,
BOSNYÁK TÉR 5.) VAGY SZEMÉLYESEN (NFA ÜGYLÉLSZOLGÁLATI IRODA CÍME:
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ ALATT (HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK
8:00-14:00; PÉNTEKEN 8:00-13:30), JELEN HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉNEK
NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 30. NAPIG BEÉRKEZŐEN KELL BENYÚJTANI!

3. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
a kérelem benyújtásához
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül
termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek szociális földprogram
megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló hirdetményéhez

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet feladata egyebek mellett az önkormányzatok
szociális programjainak támogatása a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
ingyenes vagyonkezelésbe adásával
- a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény, valamint
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása
céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy
vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletben
megfogalmazottak szerint.
Az önkormányzatok a természetbeni szociális ellátások keretében családi szükségletek
kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatást is nyújthatnak földhasználati
lehetőség, a mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások, a munkaeszközök és a
munkavégzéshez szükséges forgó eszközök, a szaktanácsadás, a szakképzés
biztosításával.
Ehhez járul hozzá az NFA földalap biztosításával.

Útmutató
az Adatlap (2. melléklet) kitöltéséhez
Az 1. Az önkormányzat azonosító adatai című ponthoz
Az f) pontban kért ügyfél-azonosító szám alapján tartja nyilván a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban MVH) a kedvezményezettet. Ez azt is feltételezi,
hogy a kedvezményezett előzetesen regisztrálta magát az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél
nyilvántartási Rendszerben az MVH-nál. A regisztráció az alábbi oldalon keresztül érhető el:
http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu
A 2. Az igényelt földrészletek adatai című ponthoz
Kérjük, hogy az itt megjelölt földrészletek adatai egyezzenek meg a Hirdetményben közzétett
adatokkal. Az önkormányzat kérelme nem szükséges, hogy a Hirdetményben megjelent
összes földrészletre vonatkozzon, azokból szabadon választhatja a programjának
legmegfelelőbbe(ke)t.
Az NFA a hirdetményében megjelenteknek megfelelően 5 évre kívánja vagyonkezelésbe
adni a földrészleteket.
A kérelemben olyan mértékű földrészlet kérelmezhető, hogy 1 főre legfeljebb 1 hektár
földrészlet jusson.
A 3. A kérelem indokai, a földrészlet(ek) használatának, hasznosításának tervezett
módja című ponthoz
Ebben a pontban kérjük az önkormányzat, a település lakosságának helyzetét, valamint a
szociális földprogramjának bemutatását az alábbiak szerint:
az igényelt földrészletek használatának, hasznosításának tervezett módja
bemutatásánál a tervezett mezőgazdasági tevékenység leírása szükséges,
a kedvezményezettek, résztvevők körének, szociális helyzetének bemutatása,
A szociális földprogram a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek megélhetésének
elősegítése érdekében szervezett, családi szükségletek kielégítését szolgáló,
gazdálkodást segítő támogatást jelent, melyben rögzíteni kell a támogatott jogait és
kötelességeit, ezen belül a személyes közreműködésének módját is. A program
céljára kapott földrészlet(ek) használatát, hasznosítását az önkormányzat nem
engedheti át a programban részt nem vevő személynek.
az önkormányzati feladat bemutatása, melyet a szociális földprogrammal segítenek.
Fontos, hogy az itt leírtak legyenek összhangban a kérelmezett földrészletek
sajátosságaival, művelési ágával, mértékével, elhelyezkedésével, és feleljenek meg az
önkormányzat által a tárgyban esetlegesen hozott rendeletnek illetve a bemutatott pénzügyi
fedezetnek.

A 6. A programban részt vevő agrár-szaktanácsadó vagy mezőgazdasági szakirányú
végzettségű személy(ek) című ponthoz
A szociális földprogram működtetése során agrár-szaktanácsadó bevonása szükséges
annak érdekében, hogy a mezőgazdasági munkavégzés eredményes legyen és
megvalósuljon az állami tulajdonú földön a gondos gazdálkodás. Ebben a pontban a
tanácsadó adatait kell megjeleníteni. Szükséges még a részvétel módját is részletezni. Lehet
az önkormányzat alkalmazásában álló személy, de lehet önkéntes munkát végző is. A
szaktanácsadó közreműködését az önkormányzat a nyilatkozatával igazolja.

A 7. A programhoz kapcsolódó képzési programok ismertetése című ponthoz
A szociális földprogramba bevont foglalkoztatottak számára biztosítani kell, hogy a rájuk
bízott földet szakszerűen tudják művelni. A képzési programnak az a célja, hogy biztosítva
legyen a kedvezményezettek számára a szükséges mezőgazdasági ismeretekhez való
hozzáférés.
A képzési program során szükséges
a tematikának,
a képzési módszereknek,
- az előadók személyének,
a képzés tárgyi, technikai, finanszírozási feltételeinek, valamint
a képzés lezárásának
bemutatása.
A 8. A program működtetéséhez rendelkezésre álló pénzügyi fedezet bemutatása és az
önkormányzat közreműködésének módja című ponthoz
Az NFA az önkormányzat szociális föld programját az állami termőföldek biztosításával
támogatja. A program más, szükséges forrásait az önkormányzatnak kell biztosítani, illetve
megszerveznie.
Fontos, hogy az itt bemutatott költségvetés legyen összhangban az igényelt föld
nagyságával, a résztvevők számával és a bemutatott gazdálkodási módokkal.

