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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését  
 

2016. április 8-án (péntek) 12.00 órára 
összehívom. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
 
N A P I R E N D I    J A V A S L A T  

 

1.) Döntés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés 
felmondásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 

2.) Döntés a vízszolgáltató vagyonelemekről 
 Előadó: Berényi András polgármester 

3.) Döntés a Szociális földprogramban való részvételről 
Előadó: Berényi András polgármester 

 

4.) K ü l ö n f é l é k 
 
 

Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
Hosszúpályi, 2016. április 4.  

Berényi András  sk.                          
     polgármester  
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Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-10/2016. (IV. 8.) számú jegyzőkönyve 

 

TARTALOM 

 
Rendeletek: 
 
7/2016. (IV. 29.) rendelet a 2016. évi szociális földprogramban való 

részvételről 
 
Határozatok: 
 
47/2016. (IV. 8.) határozat Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel 

kötött üzemeltetési szerződés felmondá-

sáról 

 

48/2016. (IV. 8.) határozat  Vízszolgáltató vagyonelemekről 

 

49/2016. (IV. 8.) határozat  A 2016. évi szociális földprogramban való 

részvételről  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. április 8-i   

r e n d k í v ü l i  üléséről. 

 

 

Az ülés helyszíne: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. alatti Hosszúpályi Polgármesteri 

Hivatal tanácsterme. 

Az ülés időpontja: 12:00 óra. 

Jelen voltak:  

Jelen voltak: Berényi András polgármester 

 Zara András alpolgármester  

 Czirinkó Gyula képviselő 

 Miléné Fényi Györgyi képviselő 

 Szabó István képviselő 

 dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

 Takács Attila képviselő 

 dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos tanácsos 

Távollétét jelezte: Kiss Csaba képviselő 

 

 

Köszönti a megjelent képviselőket, Dr. Széles Szabolcs jegyző urat, Zara András alpol-

gármester urat, valamint az állandó jegyzőkönyv-vezetőt, Pozsonyi Ákost.   

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 9 testületi tagból 6 képviselő 

jelen van. Takács Attila és Czirinkó Gyula képviselő úr késésüket jelezték, hamarosan 

megérkeznek. Ezt követően megnyitja az ülést.  Ismerteti az írásban kiadott napirendi 

javaslatot. 

 

Megérkezik Takács Attila és Czirinkó Gyula képviselő. A jelenlévő képviselők száma 8 fő. 

 

Megkérdezi a Képviselő-testületet, van-e más javaslat, észrevétel a napirendi pontokkal 

kapcsolatban. Mivel nincs, kéri, hogy aki az indítvánnyal együtt a napirendi pontokat elfo-

gadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D  

 

1. Döntés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés 
felmondásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 
 
 

2. Döntés a vízszolgáltató vagyonelemekről 
Előadó: Berényi András polgármester 

 
 
3. Döntés a Szociális földprogramban való részvételről 

Előadó: Berényi András polgármester 
 

 

4. Különfélék 
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1.) Döntés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött üzemel-

tetési szerződés felmondásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 

 

 

A TRV Zrt-vel megkötött üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő felmon-

dásáról kell döntést hozni. Az e-mailen kiküldött dokumentum lényegét gyorsan össze-

foglalja. 

A közös megegyezéssel történő határozat meghozatala után a szükséges dokumentációt 

minden képviselő aláírhatja, ezzel felhatalmazva a polgármestert a felmondás aláírására. 

A felmondás okaként több tényezőt fel lehet sorolni, de egy mondattal is összefoglalha-

tó: a szolgáltatás minőségének folyamatos romlása. A Önkormányzatnak nem kötelessé-

ge tűrni mindezt, ezért tette meg a szükséges lépéseket. Nyolc hónapos felmondási idő-

vel számol, megkéri a TRV Zrt-t, mint jelenlegi szolgáltatót, hogy a felmondási idő lejártáig 

legyen szíves ellátni a feladatát, és felkészülni a felmondásra. Ez a probléma ugyebár nem 

csak Hosszúpályit érinti, hanem összesen 25 települést. A levél elküldése után egy hét 

haladékot szeretne hagyni a TRV Zrt-nek arra, hogy válaszoljon. Ha a közös megegyezés-

sel történő felmondásba nem egyezik bele a szolgáltató, annak az lesz a következménye, 

hogy 2017. 01. 01-től egyoldalúan felmondja az önkormányzat a szerződést.  

Hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az első napirendi pontot. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött üzemeltetési 

szerződés felmondásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

4 7 / 2 0 1 6 .  ( I V .  8 . )  h a t á r o z a t  

T i s z a m e n t i  R e g i o n á l i s  V í z m ű v e k  Z r t - v e l  k ö t ö t t  ü z e m e l t e t é s i  

s z e r z ő d é s  f e l m o n d á s á r ó l  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

2016. december 31-i hatállyal felmondja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-

vel kötött ivóvíz és szennyvíz üzemeltetési szerződést. 

Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés felmondásával 

kapcsolatos lépések megtételére. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) Döntés a vízszolgáltató vagyonelemekről 
Előadó: Berényi András polgármester 

 

 

Kapott egy meghívót a jövő héten tartandó testületi ülésre, melyen napirendi pontok kö-

zött szerepel a végelszámolás alatt lévő Hajdú-Bihar Megyei Vízművek Zrt. vagyonelemei-

nek sorsa. A Közgyűlés már kimondta egyszer, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Vízművek Zrt. 

vagyonelemeit nem lehet olyan áron értékesíteni, mint amennyiért azt a TRV Zrt. szeret-

né.  

Kéri, utasítsák el a jelenlegi vagyonértékelést. Véleménye szerint, az nem felel meg a va-

lóságnak, mivel azóta jelentősen változtak az ingatlanárak is. A TRV Zrt. például 15 hónap 

alatt 60 millió forint bérleti díjat fizetett ki a laborért, amire most mindössze 25 millió fo-

rintos ajánlatot tett, ami nem arányos, főleg úgy, hogy a könyv szerinti érték 46,5 millió 

forint. Ezért azt javasolja, hogy az ajánlatot utasítsák el, mivel annak árai nyomottak. Ha a 

25 településből mondjuk 20 átmegy az új szolgáltatóhoz, a Debreceni Vízmű Zrt-hez annak 

is szüksége lesz az eszközökre az üzemeltetéshez, ezért is érdemes megtartani az eszkö-

zöket. Amit nem vásárol meg, azt a tagok egymás között értékesíthetik.  

Hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a második napirendi pontot. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a vízszolgáltató vagyonelemeiről az alábbi határozatot hozta: 

 

 

4 8 / 2 0 1 6 .  ( I V .  8 . )  h a t á r o z a t  

a Hajdú -Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. 

vagyonelemeiről  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. által a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-

mányzatok Vízmű Zrt. „v. a.” vagyontárgyaira tett vételi ajánlatot elutasítja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 
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3.) Különfélék 

 

 

  

Kokad község önkormányzat polgármestere eljuttatta hozzá Képviselő-testületük egyik 

határozat kivonatát. Témája az, hogy a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XIII. törvény, szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó 21/C. § -ban leírtak-

kal Kokad település Képviselő-testülete nem ért egyet.  Egyrészt azért, mert úgy vélik ez 

által túlzott állami szerepvállalás lép fel illetve a helyi lakosságot megosztó tényezővé vált 

a szünidei étkeztetés.  

Kokad polgármestere kéri, hogy azok a Hajdú-Bihar megyei települések, ahol egyetérte-

nek a leírtakkal, hozzák meg hasonló témájú Képviselő-testületi határozatukat.   

Nem kívánja ezt elfogadni, ha szavazásra kerülne sor. Tudja, nagyon bosszantó, mikor a 

gyerekek, szülők felháborító magatartást tanúsítva mennek az ételért, de ha nem kapná-

nak ellátást, tényleg sok gyermek éhezne.  

 

A szülő felelőssége, hogy jelezze szeretne-e élni az étkeztetés lehetőségével, ami minden 

évben nagy számban meg is történik.  Elmondja, hogy ha Hosszúpályi ebben nem akar 

állásfoglalást tenni, akkor nem muszáj. 

 

  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata nem ért egyet Kokad település kezdeményezé-

sével.  

Az Önkormányzat idén is szeretne pályázatot benyújtani a szociális földprogram folytatá-

sához, amiről határozatot kell elfogadni, és a korábbi évekhez hasonlóan rendeletet is kell 

alkotni. 

 

  

Már negyedik éve folyik a szociális földprogram, aminek keretében 10-15 embernek tud-

nak folyamatosan munkát adni, és a megtermelt zöldségek is jelentős segítséget nyújta-

nak az önkormányzati konyhák működésében. Kéri a Képviselő-testületet, hogy idén is 

támogassa a pályázat benyújtását. 

 

  

Mivel további hozzászólás nincs, kéri a Képviselő testületet, hogy először a pályázat be-

nyújtásáról szóló határozatról, majd az annak részét képező rendeletről szavazzanak. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a szociális földprogramról az alábbi határozatot hozta: 
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a 2016. évi szociális földprogramban való részvételről  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy pályázatot nyújt be a 2016. évi SZOC-FP-16-KOZ azonosítószám alatt 

megjelent pályázati felhívásra szociális földprogram megvalósítására. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről 

és benyújtásáról. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: 2016. április 22. 

 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a szociális földprogramról az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

7/2016. (IV. 9.) rendelet  

 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által hirdetett  

szociális földprogramban való részvétel feltételeiről 

 

Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 42. §. 1. pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya kiterjed az Emberi Erőforrások Minisztériuma által „SZOC-FP-16-KOZ” 

kódszámmal meghirdetett szociális földprogram pályázat alapján a Hosszúpályi Nagyköz-

ségben „Értékteremtő helyi termelés” címmel 2016-2017. évben megvalósuló szociális 

földprogram résztvevőire, a program végrehajtásának feltételeire és bonyolítására. 
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2. § 

 

A program szervezeti és működési szabályzata 

 

Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testülete saját hatáskörében a szociális földprogram 

működési szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg: 

 

(1) A program célja 

- Csökkentse a munkanélküli családok megélhetési gondjait, enyhítse a szociális 

feszültséget, a szociálisan hátrányos helyzetű, de munkaképes réteg anyagi 

gondjait. 

- Elősegítse a nyilvántartott álláskeresők, elsősorban a foglalkoztatást helyettesí-

tő támogatásban résztvevők munkavállalását, értékteremtő munka biztosításá-

val, ezáltal is javítva életminőségüket. 

- Hozzájáruljon a társadalmi jólét javításához, a települési önellátás és fenntart-

hatóság megteremtéséhez. 

- Növénytermesztési projekt működtetésével ellássa a közétkeztetést végző 

konyhákat (Egységes Óvoda-Bölcsőde, Szociális Szolgáltató Központ) primőr 

zöldségekkel. 

 

(2) A közfoglalkoztatottak köre 

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők. 

- Nyilvántartott álláskeresők. 

 

(3) Szervezet 

- A szociális földprogram működtetője: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányza-

ta. 

- Az operatív irányítást a polgármester megbízása alapján az alpolgármester, 

mint programvezető végzi. Szervezi a programon belüli tevékenységet. 

- A program működtetésének adminisztratív teendőit a Polgármesteri Hivatal 

dolgozói látják el. 

- A kifizetések és bevételezések vonatkozásában a számviteli törvényben foglal-

takat kell alkalmazni. Utalványozásra és kötelezettségvállalásra a polgármester 

jogosult, akadályoztatása esetén az alpolgármester. Ellenjegyzésre a gazdasági 

vezető, érvényesítésre a gazdálkodási előadó jogosult. 

- Az önkormányzat szakképzett kertészmérnök által a program folyamatos 

szakmai felügyeletét biztosítja. 

 

(4) A program végrehajtása, koordinálása 

- A program végrehajtása során a program minden résztvevője köteles jóhisze-

műen és egymást segítve együttműködni, az esetleges akadályokat időben je-

lezni. 
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- A szakmai munkatársak szervezik a projektszintű operatív feladatokat, ennek 

során különösen: 

a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően átveszik és a bi-

zonylati rendnek megfelelően kiosztják a szükséges anyagokat és eszközöket a 

közfoglalkoztatottaknak; 

szervezik a növényvédelmet és szaktanácsadást, 

a konyhák ellátása céljából átadott nyersanyagokról pontos és napra-

kész nyilvántartást vezetnek. 

- A közfoglalkoztatottak közül kiválasztott 1 fő koordinátor saját hatáskörében 

megteszi a szükséges intézkedéseket, szükség esetén értesíti a programveze-

tőt. 

- A program végrehajtásáról és tapasztalatairól a programvezető beszámol az 

Önkormányzat Képviselő-testületének. 

 

 

A program részletes szakmai tartalma 
 

3.§ 

A program költségvetése, önerő biztosítása 

 

Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzata az Önkormányzat által benyújtott „Értékterem-

tő helyi termelés” című, SZOC-FP-16-KOZ jelű szociális földprogram pályázatban foglaltak 

végrehajtásához vállalja a pályázatban megjelölt önerő biztosítását, az alábbiak szerint: 

- a projekt költségvetése:  1.750.000,- Ft 

- igényelt támogatás összege:  1.500.000,- Ft 

- vállalt saját erő (önrész) összege:  250.000,- Ft 

 

 

 

4. § 

Közfoglalkoztatás 

 

Az Önkormányzat a támogatásról szóló döntésnek kézhezvételét követően 15. napon 

belül a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. 

rendelet alapján, az illetékes munkaügyi központhoz a rendelet 4. §-a szerinti közfoglal-

koztatás támogatására irányuló előzetes kérelmet nyújt be, a projekt 2016. május 01-től 

2017. április 30-ig tartó időszakára. 
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5. § 

Megelőző tevékenységek 

 

(1) A közfoglalkoztatási szerződések megkötését követően (a termesztési munkákat 

megelőzően) a programban résztvevők számára szakmai tanácsadásra kerül sor, me-

lyet az önkormányzat megbízásából a falugazdász végez. Ennek során válaszol a fel-

tett szakmai kérdésekre, és ajánlásokat, javaslatokat tesz a konkrét termesztési mun-

ka módjára. 

 

(2) A vetőmagvakat (magok, gumók) az önkormányzat beszerzi, s arról tájékoztatja az 

érintetteket.  

 

 

6.§ 

A teljesítés 

 

(1) A munkák elvégzését a koordinátor felügyeli és heti rendszerességgel fényképfelvéte-

leket készít, ezzel is dokumentálva a program elvégzését. A konyhák számára átadott 

nyersanyagokról pontos és naprakész nyilvántartást vezet, mely az átadott javak 

megnevezését, mennyiségét és értékét is tartalmazza, az átadó és az átvevő aláírásá-

val egyetemben. 

 

(2)  A program befejezését követően a programfelelős a program végrehajtásáról értéke-

lő és összesített beszámolót készít, melyet benyújt az Önkormányzat Szociális Bi-

zottságának, valamint egy példányával tájékoztatja a pályázatot kiíró szervezetet. A 

beszámolóban egyúttal javaslatot is tesz a program helyi továbbfejlesztésére. 

 

(3) Jelen szabályzat a SZOC-FP-16-KOZ pályázat által támogatott projekt megvalósítási 

időszakának kezdetével lép hatályba és a szakmai és pénzügyi beszámolóval záruló 

teljesítésig hatályos. 

 

 

7. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet 2016. április 9. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamat-

ban levő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

Hosszúpályi, 2016. április 09. 

 

dr. Széles Szabolcs 

jegyző 

Berényi András 

polgármester 









Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2016. (IV. 9.) rendelet  
 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által hirdetett  

szociális földprogramban való részvétel feltételeiről 
 

Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 42. §. 1. pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

1.§ 

A rendelet hatálya 
 
A rendelet hatálya kiterjed az Emberi Erőforrások Minisztériuma által „SZOC-FP-16-KOZ” 
kódszámmal meghirdetett szociális földprogram pályázat alapján a Hosszúpályi 
Nagyközségben „Értékteremtő helyi termelés” címmel 2016-2017. évben megvalósuló 
szociális földprogram résztvevőire, a program végrehajtásának feltételeire és bonyolítására. 
 
 

2.§ 

A program szervezeti és működési szabályzata 
 
Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testülete saját hatáskörében a szociális földprogram 
működési szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
(1) A program célja 

- Csökkentse a munkanélküli családok megélhetési gondjait, enyhítse a szociális 
feszültséget, a szociálisan hátrányos helyzetű, de munkaképes réteg anyagi 
gondjait. 

- Elősegítse a nyilvántartott álláskeresők, elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban résztvevők munkavállalását, értékteremtő munka biztosításával, 
ezáltal is javítva életminőségüket. 

- Hozzájáruljon a társadalmi jólét javításához, a települési önellátás és 
fenntarthatóság megteremtéséhez. 

- Növénytermesztési projekt működtetésével ellássa a közétkeztetést végző 
konyhákat (Egységes Óvoda- Bölcsőde, Szociális Szolgáltató Központ) primőr 
zöldségekkel. 

 
(2) A közfoglalkoztatottak köre 

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők. 
- Nyilvántartott álláskeresők. 

 
 
 



(3) Szervezet 

- A szociális földprogram működtetője: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata. 
- Az operatív irányítást a polgármester megbízása alapján az alpolgármester, mint 

programvezető végzi. Szervezi a programon belüli tevékenységet. 
- A program működtetésének adminisztratív teendőit a Polgármesteri Hivatal 

dolgozói látják el. 
- A kifizetések és bevételezések vonatkozásában a számviteli törvényben 

foglaltakat kell alkalmazni. Utalványozásra és kötelezettségvállalásra a 
polgármester jogosult, akadályoztatása esetén az alpolgármester. Ellenjegyzésre 
a gazdasági vezető, érvényesítésre a gazdálkodási előadó jogosult. 

- Az önkormányzat szakképzett kertészmérnök által a program folyamatos 
szakmai felügyeletét biztosítja. 

 
(4) A program végrehajtása, koordinálása 

- A program végrehajtása során a program minden résztvevője köteles 
jóhiszeműen és egymást segítve együttműködni, az esetleges akadályokat 
időben jelezni. 

- A szakmai munkatársak szervezik a projektszintű operatív feladatokat, ennek 
során különösen: 

 a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően átveszik és a 
bizonylati rendnek megfelelően kiosztják a szükséges anyagokat és eszközöket a 
közfoglalkoztatottaknak; 

 szervezik a növényvédelmet és szaktanácsadást, 

 a konyhák ellátása céljából átadott nyersanyagokról pontos és 
naprakész nyilvántartást vezetnek. 

- A közfoglalkoztatottak közül kiválasztott 1 fő koordinátor saját hatáskörében 
megteszi a szükséges intézkedéseket, szükség esetén értesíti a programvezetőt. 

- A program végrehajtásáról és tapasztalatairól a programvezető beszámol az 
Önkormányzat Képviselő-testületének. 

 
 
 

A program részletes szakmai tartalma 
 

3.§ 
A program költségvetése, önerő biztosítása 

 
Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzata az Önkormányzat által benyújtott „Értékteremtő 
helyi termelés” című, SZOC-FP-16-KOZ jelű szociális földprogram pályázatban foglaltak 
végrehajtásához vállalja a pályázatban megjelölt önerő biztosítását, az alábbiak szerint: 
- a projekt költségvetése:     1.750.000,- Ft. 
- igényelt támogatás összege:    1.500.000,- Ft. 
- vállalt saját erő (önrész) összege:        250.000,- Ft. 

 
 



 

4.§ 

Közfoglalkoztatás 
 
Az Önkormányzat a támogatásról szóló döntésnek kézhezvételét követően 15. napon belül 
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 
alapján, az illetékes munkaügyi központhoz a rendelet 4. §-a szerinti közfoglalkoztatás 
támogatására irányuló előzetes kérelmet nyújt be, a projekt 2016. május 01-től 2017. április 
30-ig tartó időszakára. 
 
 

5. § 
Megelőző tevékenységek 

 
(1) A közfoglalkoztatási szerződések megkötését követően (a termesztési munkákat 

megelőzően) a programban résztvevők számára szakmai tanácsadásra kerül sor, 
melyet az önkormányzat megbízásából a falugazdász végez. Ennek során válaszol a 
feltett szakmai kérdésekre, és ajánlásokat, javaslatokat tesz a konkrét termesztési 
munka módjára. 

 
(2) A vetőmagvakat (magok, gumók) az önkormányzat beszerzi, s arról tájékoztatja az 

érintetteket.  
 
 

6.§ 
A teljesítés 

 
(1) A munkák elvégzését a koordinátor felügyeli és heti rendszerességgel 

fényképfelvételeket készít, ezzel is dokumentálva a program elvégzését. A konyhák 
számára átadott nyersanyagokról pontos és naprakész nyilvántartást vezet, mely az 
átadott javak megnevezését, mennyiségét és értékét is tartalmazza, az átadó és az 
átvevő aláírásával egyetemben. 

 
(2)  A program befejezését követően a programfelelős a program végrehajtásáról értékelő 

és összesített beszámolót készít, melyet benyújt az Önkormányzat Szociális 
Bizottságának, valamint egy példányával tájékoztatja a pályázatot kiíró szervezetet. A 
beszámolóban egyúttal javaslatot is tesz a program helyi továbbfejlesztésére. 

 
(3) Jelen szabályzat a SZOC-FP-16-KOZ pályázat által támogatott projekt megvalósítási 

időszakának kezdetével lép hatályba és a szakmai és pénzügyi beszámolóval záruló 
teljesítésig hatályos. 

 
 
 
 
 
 



7.§ 
Záró rendelkezések 

 
(1) Ez a rendelet 2016. április 9. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban 

levő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

Hosszúpályi, 2016. április …. 
 
 
 
 
 
  Berényi András     dr. Széles Szabolcs  
    polgármester      jegyző 
 


