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       terménysegélyről szóló rendelet  
       Mell:  2 pld rendelet-tervezet 
        (hatásvizsgálati lap, indokolás) 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat a „kistérségi startmunka mintaprogram” mezőgazdasági programeleme keretében 
különböző mezőgazdasági terményeket termel: zöldborsót, zöldbabot, tököt, uborkát, paradicsomot, 
hagymát, burgonyát, stb.  
 
A pályázati program szerint a megtermelt terményt elsősorban az önkormányzat saját konyhái nyersanyag 
szükségletének kielégítésére kell felhasználni (közvetlenül friss állapotban, vagy tartósítás útján), az ezután 
fennmaradó felesleget szociális alapon rászorultak részre lehet kiosztani, (átmeneti segélyként és képviselő-
testületi döntés alapján támogatásként) vagy esetleg értékesíthető. A megtermelt termények hosszabb idejű 
raktározása jelentős állagromlást eredményez. A bölcsődekonyhai hasznosítás, feldolgozás után fennmaradó 
többlet mielőbbi kiosztásáról gondoskodni kell, ezért indokolt az érés ütemében történő, folyamatos 
felhasználásról szociális rászorultsági alapon gondoskodni.  
 
A szociális rászorultság alapján meg kell határozni a természetbeni juttatásban részesíthetők csoportjait. 
Rászorultsági csoportok lehetnek – többek között - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, az aktív 
korúak ellátására, a települési támogatásra jogosultak, az időskorúak járadékában részesülők.  
 
A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazást ad arra, hogy a 
kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról az önkormányzatok szabadon dönthessenek, 
valamint az általuk nyújtott támogatások nagyságáról és eljárási szabályairól szintén rendelkezzenek.  
 
A mezőgazdasági termények betakarításának folyamatosságát figyelembe véve, ezen természetbeni szociális 
támogatásra való jogosultságot elsősorban hivatalból induló eljárás keretében javaslom megállapítani. A 
termények állapotromlásának megelőzése érdekében gyors döntéshozatalra van szükség, ezért célszerű, hogy 
a jogosultságról átruházott hatáskörben a polgármester döntsön. 
A rendelet megalkotásával Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet vonatkozó 
rendelkezését is módosítani kell (a polgármesterre átruházott hatáskörök). 
 
A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő rendeletet a rendelet-
tervezet alapján a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet vitassa 
meg és a rendeletet valamint az SZMSZ-t módosító rendeletet a melléklet szerinti tartalommal alkossa meg. 
 
Kiszombor, 2015. június 25.  

Tisztelettel: 
 
 

Szegvári Ernőné 
                                                                                                                                       polgármester 



           TERVEZET 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
______/2015. (______) önkormányzati rendelete 

 
a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről  

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  
132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 
22.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) pontjában meghatározott véleményezési 
jogkörében eljáró Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, 
Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága véleményének ismeretében - a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
E rendelet célja, hogy a „kistérségi startmunka mintaprogram” mezőgazdasági programeleme 
keretében megtermelt mezőgazdasági terményfeleslegből természetben nyújtott mezőgazdasági 
terménysegélyt biztosítson, megállapítsa az igénybevételének helyi szabályait és rendelkezzék a 
jogosultság feltételeiről. 
 

2.§ 
 
(1) Mezőgazdasági terménysegély állapítható meg a szociálisan rászorultak részére. 
 
(2) A mezőgazdasági terménysegély szempontjából szociálisan rászorult, aki  

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint 
aa) aktív korúak ellátására, vagy  
ab) időskorúak járadékára, vagy 
ac) települési támogatásra jogosult, vagy 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő család 
tagja. 

 
(3) A közös háztartásban élők közül egy alkalommal egyszerre csak egy személy jogosult a 

mezőgazdasági terménysegélyre. 
 

3.§ 
 
(1) A mezőgazdasági termékek terménysegély formájában történő kiosztása tekintetében 

figyelemmel kell lenni a termékek idényjellegére, ezért a kiosztott egységcsomagok 
időszakonkénti összetétele eltérő lehet. 

 
(2) A mezőgazdasági terménysegély kizárólag természetben nyújtható. 
 
(3) A mezőgazdasági terménysegély átadása-átvétele e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatvány 

kitöltésével történik. 
 



4.§ 
 
A mezőgazdasági terménysegélyre való jogosultság megállapításával kapcsolatos első fokú 
hatáskört Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza 
át. A támogatást határozattal – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben – a polgármester 
állapítja meg.  
 

5.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 

 
Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
     polgármester        jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2015. __________ 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor  
          jegyző 



1. melléklet a ___/2015. (____) önkormányzati rendelethez 
 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv és nyilatkozat  
a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegély jogosultsági feltételeiről 

 

1. Átvevő (terménysegélyre jogosult) személyes adatai: 
Név:   

Születési név:   

Születési hely, idő:   

Anyja neve:   

Lakóhely:   

Tartózkodási hely:   

TAJ szám:   

 

2. Az átadott mezőgazdasági terménysegély: 
terményfajtája  mennyisége (darabszám vagy kilogramm) 

  

  

   

 

3. Alulírott nyilatkozom, hogy jogosult vagyok * 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint 

aa) aktív korúak ellátására  (a megállapító határozat száma: ……………...), 
ab) időskorúak járadékára  (a megállapító határozat száma:………..……..), 
ac) települési támogatásra  (a megállapító határozat száma: ……….……..); 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő 
család tagja vagyok   (a megállapító határozat száma:………………..). 

*(a megfelelő rész bekarikázandó, a megállapító határozat számát kötelező megadni) 
 

4. Alulírott jogi felelősségem tudatában kijelentem, 
hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek, 
életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ** 
**(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

5. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóságok ellenőrizhetik. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási 
eljárás során történő felhasználásához.  

 

  ……………………………….. 
nyilatkozatot tevő, átvevő 
 aláírása 

Kiszombor, ……év ………………. hó …….. nap  
 

Átadó és átvevő aláírásukkal igazolják, hogy 1. pontban megjelölt átvevő részére a 2. pont szerinti 
terményfajta az ott meghatározott mennyiség szerint a fenti napon mezőgazdasági terménysegély 
jogcímén az Önkormányzat munkatársa által átadásra került. 
 

 ……………………………….. ……………………………….. 
 átadó aláírása átvevő aláírása 



TERVEZET 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2015. (_______) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az R. 36. § (1) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki: 
 
„ae) a mezőgazdasági terménysegélyre,” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: ______________ 
     

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 

______/2015. (______) önkormányzati rendeletéhez 
 

 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 

I. Társadalmi hatás: átláthatóan, egységes rendszerben történik a termények szétosztása a 
szociálisan rászorultak részére. 

 
II.  Gazdasági hatása: nincs jelentős hatása. 

 
III.  Költségvetési hatásai: nincs hatása. 

 
IV.  Környezeti következményei: a megtermelt termények a gyors hasznosítás miatt nem 

romlanak. 
 

V. Egészségi következményei: friss, egészséges élelmiszerek jutnak a szociálisan rászorultak 
részére. 

 
VI.  Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: az adminisztratív terhet jelent a 

mezőgazdasági termények nyilvántartása, valamint a jogosultsággal kapcsolatos döntés 
előkészítése. 

 
VII.  A megalkotás szükségessége: a rendelet megalkotásának elmaradása esetén nincs 

megnyugtatóan rendezve a közfoglalkoztatás révén megtermelt termények mielőbbi, gyors 
hasznosítása.  

 
VIII.  A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotása nélkül, a 

jelenlegi szabályozással, hosszabb időt vesz igénybe a természetbeni juttatásra való 
jogosultság megállapítása, így a döntés késlekedése az élelmiszerek romlásához és 
esetlegesen megsemmisüléséhez vezethet. A gyors döntéshozatal érdekében szükséges, hogy 
a jogosultságról átruházott hatáskörben a polgármester döntsön. 

 
IX.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: a személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. 
 
Kiszombor, 2015. június 25. 
 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző   
 
 



INDOKOLÁS 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 
______/2015. (______) önkormányzati rendeletéhez,  

valamint 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
______/2015. (______) önkormányzati rendeletéhez 

 
A pályázati program szerint a megtermelt terményt elsősorban az önkormányzat saját konyhái 
nyersanyag szükségletének kielégítésére kell felhasználni (közvetlenül friss állapotban, vagy 
tartósítás útján), az ezután fennmaradó felesleget szociális alapon rászorultak részre lehet kiosztani, 
(átmeneti segélyként és képviselő-testületi döntés alapján támogatásként) vagy esetleg 
értékesíthető. 
 
A rendelet megalkotása utána a mezőgazdasági termények felhasználása, hasznosítása gyorsabb 
lesz, mert a természetbeni támogatásra szociális alapon való jogosultság megállapítása rövidebb 
időt vesz igénybe, így az élelmiszerek romlását és esetlegesen megsemmisülését előzhetjük meg. 
 
A termények állapotromlásának megelőzése érdekében gyors döntéshozatalra van szükség, ezért 
szükséges, hogy a jogosultságról átruházott hatáskörben a polgármester döntsön. 
 
A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló rendelet megalkotásával Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezéseit is 
módosítani kell. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével 
szemben nem áll fenn. 
 
 
Kiszombor, 2015. június 25. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyző   
 


