13. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. május 31-i rendes ülésére

Tárgy:

START mintaprogram keretében megvalósult „Mezőgazdasági”
programban megtermelt termények értékesítése, elosztása

Előterjesztő: Hegedüs Csaba Pénzügyi Bizottság elnöke

Készítette:

Humán Iroda

Tárgyalta:

Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
Vida Tamás, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. ügyvezetője
Forrayné Csete Emília, „Kapaszkodó” Szociális Központ vezetője

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontjából ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata 2011-ben lehetőséget kapott a START
mintaprogram megvalósítására. Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási program
végrehajtásával a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-t bízta meg.
A mintaprogramon belül megvalósuló „Mezőgazdasági” program 2012. évi tervezett
célkitűzése az Önkormányzat intézményei által üzemeltetett konyhák friss és részben
feldolgozott zöldséggel történő folyamatos ellátása. A mezőgazdasági program
Belügyminisztériumi módosítása, illetve az intézmények közbeszerzési szabályainak
kötelezettsége miatt ez a lehetőség az idei év végére halasztódik. A Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási NKft. a közfoglalkoztatáshoz biztosított 6 ha nagyságú szántó
művelési ágú ingatlanon egyes terményekből többlettermelést is folytat. Az elfogadott
program lehetővé teszi a megtermelt zöldség egy részének az értékesítését, illetve az
arra szociálisan rászoruló családok részére történő elosztását. A programban termelt
zöldségek közül a burgonya, vöröshagyma és a fokhagyma javasolt szociális
elosztásra, mivel ezek hosszabb ideig elállnak és a tárolásuk is megoldható. A program
szerint a megtermelt hozam közel 30%-a értékesítésre, 70%-a szociális juttatásként
elosztásra kerülne, de figyelemmel kell lenni az intézmények esetleges ellátására is,
ezért javaslom, hogy a különböző célokra szánt hányadok meghatározását a
programnak megfelelően az Nkft. végezze.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban:
Szt.) 47. §-a szerint az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. A 47.
§ (3) bekezdése szerint természetbeni ellátás a családi szükségletek kielégítését
szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás is. Az Szt. 47. § (5) bekezdése kimondja hogy
a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás nyújtására
akkor van mód, ha a települési önkormányzat rendeletben szabályozza a támogatás
eljárási szabályait, a támogatás formáit és értékét, a támogatott jogait és
kötelezettségeit, illetve a kötelezettség megszegésének következményeit.
A termény elosztása azonban az arra rászorulóknak elsősorban megélhetést segítő
támogatást jelentene és nem a gazdálkodásukat segítené, hiszen nem minden rászoruló
család rendelkezik gazdálkodásra alkalmas területtel, kerttel. A felosztásra kerülő
termény mennyisége, annak pontos beérési ideje, betakarítása és ebből adódóan a
kiosztás ideje nagyban függ a külső tényezőktől. Mivel a tényleges mennyiség és
konkrét kiosztási határidő előre nem tervezhető ezért nem célszerű a termények
szociális elosztására vonatkozó szabályokat az önkormányzat rendeletében rögzíteni.
A termény szociális elosztásának végrehajtásával javaslom a „Kapaszkodó” Szociális
és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központot megbízni, mivel az ott dolgozók sokkal
közvetlenebb napi kapcsolatban állnak a szociálisan nehéz helyzetben élő
családokkal, reálisabban tudják a családok helyzetét megítélni, mint a hivatal
munkatársai a – jövedelemigazoláson alapuló – különböző segélykérelmek felvétele
során.
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A Központ saját feladatkörében, akár az ESZI házi segítségnyújtóinak a javaslatait is
figyelembe véve egységes szempontrendszert tud kidolgozni annak érdekében, hogy
meghatározza azon családoknak, személyeknek a körét, akiknek a zöldségfélék
juttatása valóban segítséget nyújtana a napi megélhetésükhöz. Javaslom, hogy az
NKft. és a Kapaszkodó Központ a termények beszállításának, átvétel-átadásának
szabályait, az elosztás végrehajtásához szükséges feltételeket együttműködési
megállapodásban rögzítse egymás között.
A program jelenlegi szakaszában a termény szociális elosztása mellett a zöldségek
értékesítése történhet. Az értékesítés a program olyan részfolyamatának tekinthető,
amely szorosan kapcsolódik a végrehajtás eshetőleges körülményeihez, ezért
célszerűnek tartanám az Nkft-t felhatalmazni a szociális elosztásra nem tervezett
zöldségek, illetve a burgonya, vöröshagyma, fokhagyma általa meghatározott
hányadának az értékesítésével. Az értékesítésből származó bevételt javaslom, hogy
az Nkft. a program során felmerülő költségekre, illetve a program fejlesztését célzó
beruházások költségeire fordíthassa, melynek felhasználásáról a program
végrehajtását követően kellene a képviselő-testületet tájékoztatnia.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat
1.)

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ vezetőjét a
kistérségi startmunka mintaprogram keretében megtermelt burgonya,
vöröshagyma, fokhagyma Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. által
meghatározott hányadának szociális alapon történő elosztására.
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szociális juttatás
jogosultsági feltételeinek egységes szempontrendszer alapján történő
meghatározására, továbbá felkéri az intézményvezetőt és az ügyvezetőt arra,
hogy együttműködési megállapodásban rögzítsék a termény szociális alapon
történő elosztásának végrehajtási feltételeit.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a „Kapaszkodó” Szociális
Központ megbízására vonatkozó szerződés tartalmának jóváhagyására és
aláírására.

2.)

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. ügyvezetőjét a kistérségi
startmunka mintaprogram során megtermelt zöldségek Nkft. által
meghatározott hányadának értékesítésére.
A testület felhatalmazza az ügyvezetőt arra, hogy az értékesítésből származó
bevételt a startmunka mintaprogram során felmerülő költségekre, illetve a
program fejlesztését célzó beruházások költségeinek finanszírozására
fordíthassa. Az ügyvezető a bevételek felhasználásáról a program 2012. évi
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végrehajtását követően, de legkésőbb 2013. január 31-ig köteles beszámolni a
képviselő-testületnek.
A testület felkéri az ügyvezetőt arra, hogy a „Kapaszkodó” Szociális Központ
vezetőjével együttműködési megállapodásban rögzítsék a termény szociális
alapon történő elosztásának végrehajtási feltételeit.
Határidő: 2013. január 31.-program végrehajtásáról szóló beszámoló
Felelős: Hegedüs Csaba képviselő
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.
ügyvezetője, „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ vezetője

Hegedüs Csaba
bizottsági elnök
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