1. melléklet a 7/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
a helyi szociális földprogramban való részvételhez
Alulírott
1. Név: ……………………………………………………………….………….
2. Születési hely, idő: ……………………………...…………………………..
3. Anyja neve: …………………………………………………………………..
4. Lakcíme: 4251 Hajdúsámson, ………………………………………utca ……. szám alatti lakos azzal a
kéréssel fordulok Hajdúsámson Város polgármesteréhez, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi szociális földprogramról szóló 7/2020. (III. 25.) önkormányzati
rendeletében foglaltak alapján szíveskedjen támogatásban részesíteni.
Szeretnék részt venni a 20… évi szociális földprogramban, és vállalom a rendeletben foglaltak
teljesítését.
Közös háztartásban élők adatai:
Név
Születési idő

Foglalkozás

Jövedelem/hó

1. …………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………………………….
Közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme: …………………………………. Ft/hó.
Figyelem!
A jövedelmi viszonyokat igazoló dokumentumokat a kérelemhez mellékelni kell.
Az alábbiakról nyilatkozom:
▪ legalább egy éve bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezem Hajdúsámsonban,
▪ rendelkezem legalább 100 m2-es konyhakerti növénytermesztésre alkalmas területtel, továbbá
(a megfelelő aláhúzandó):
▪ egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülök,
▪ foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök,
▪ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök,
▪ olyan, megváltozott munkaképességű személy vagyok, akinek egészségügyi állapota a
programban való részvételt lehetővé teszi
▪ azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy vagyok, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.
Tudomásul veszem, hogy a szociális földprogramban résztvevőket Hajdúsámson Város Önkormányzata
Polgármestere választja ki.
Hajdúsámson, 20……………………..

………………………………
kérelmező aláírása
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2. melléklet a 7/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
Együttműködési megállapodás (tervezet)
mely létrejött egyrészről
Hajdúsámson Város Önkormányzata (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., adószám: _________,
képviseli: Antal Szabolcs polgármester, mint Támogató (a továbbiakban Támogató),
másrészről
……………………………….születési helye, ideje: …………………… an: ………………………. szig.
szám: ……………………………….……., lakcím: 4251 Hajdúsámson, ………………………………szám
alatti lakos, mint Kedvezményezett (a továbbiakban Kedvezményezett, a továbbiakban együtt: Felek)
között a következők szerint:
1. Kedvezményezett vállalja, hogy részt vesz Hajdúsámson Város Önkormányzata által a helyi szociális
földprogramról szóló __/2020. (III. __.) önkormányzati rendelete alapján indított és szabályozott helyi
szociális földprogramban.
2. A Kedvezményezettel egy háztartásban élő, támogatásban részesülő családtagok:
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
3. Támogató kötelezettségei
3.1. Támogató vállalja az 1. pontban meghatározott, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi szociális földprogramról szóló ../2020. (__. __.) számú rendelete alapján, a
Hajdúsámson Város Önkormányzatának 20... évi költségvetése terhére biztosított, mezőgazdasághoz
kapcsolódó javaknak Kedvezményezett részére történő átadását.
3.2. Támogató külön térítés nélkül vállalja jelen megállapodáshoz kapcsolódó szervezési, adminisztratív
és pénzügyi tevékenység ellátását.
3.3. Támogató külön térítés nélkül vállalja a megfogalmazott növénytermesztéshez szükséges anyagok,
áruk, stb., beszerzését és Kedvezményezett részére előre egyeztetett időpontban történő átadását.
3.4. A vetőmagok, növények, élő állatok, tápok, stb., átvételére Kedvezményezett, vagy
meghatalmazottja jogosult. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet Felek aláírásukkal
látnak el.
4. Kedvezményezett kötelezettségei
4.1. Kedvezményezett köteles a Támogató által szervezett tájékoztatókon részt venni.
4.2. Kedvezményezett köteles a jó gazda gondosságával eljárni.
4.3. Kedvezményezett köteles a rá bízott javakat megőrizni, azok állagát fenntartani.
4.4. Kedvezményezett köteles a programot oly módon megvalósítani, hogy az abból származó előnyök
lehetőség szerint biztosítsák Kedvezményezett és a 2. pontban meghatározott természetes személyek
hosszú távú megélhetését.
4.5. Kedvezményezett köteles a növény- és állat- és élelmezés-egészségügyi szabályok betartására.
4.6. Kedvezményezett köteles a megtermelt javakat saját célra felhasználni.
5. Támogató képviselője jogosult a szerződésben foglalt kötelezettségeket ellenőrizni.
6. Ha a Kedvezményezett valamilyen előre nem látható okból nem tudja vállalni a szerződés teljesítését,
azt az ok keletkezésétől számított 8 munkanapon belül jeleznie kell a Támogató felé. A Támogató az
általa biztosított javakat visszaveszi, és más kedvezményezettnél helyezi el. Ebben az esetben
ellenszolgáltatásra Kedvezményezett nem tarthat igényt.
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7. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a programban foglaltak szerinti tevékenységet
nem megfelelőn végzi, vagy program folytatásából kilép, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségét
neki felróható okból nem teljesítette, a programból kizárható és kártérítési kötelezettséggel tartozik.
8. A programból kizárt Kedvezményezett köteles megtéríteni a felhasznált anyag ellenértékét.
9. Amennyiben a program megvalósítása olyan ok miatt hiúsul meg, mely egyik Fél számára sem róható
fel (vis maior), Felek egymással szemben semmiféle igényt nem támasztanak.
10. A Felek a szerződés során kötelesek mindenben együttműködni. A szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
11. Jelen megállapodás 2 számozott oldalból áll, melyet Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
előzetes értelmezés után 2 példányban aláírnak.
Hajdúsámson, 20... ……………...
Támogató

Kedvezményezett
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