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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. május 30-ai ülésére 

Beszámoló a 2013. évi Kistérségi Startmunka Mintaprogramról 

Az előterjesztést készítette: Hőgye Edit mezőgazdasági és pályázatkezelési ügyintéző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. 

rendelet alapján a Belügyminisztérium a BM/4398-2/2013. számú döntésének 

megfelelően, Füzesgyarmat Város Önkormányzata által megfogalmazott célok és 

feladatok megvalósítása érdekében, a 6295-1/2013-0406 számú Hatósági 

Szerződésben foglaltak szerint legfeljebb 110.846.124 Ft összegű vissza nem térítendő 

céltámogatásban részesíti az Önkormányzatot az alábbiak szerint: 

 

A) A ’Belvíz- és vízelvezetés programelem’ keretében 21 fő regisztrált álláskereső 

közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális 

hozzájárulási adóhoz 18.650.410 Ft, a beruházási és dologi költségeihez és 

kiadásaihoz 3.265.400 Ft támogatást nyújt. A kifizethető támogatási összeg a program 

teljes időtartamára legfeljebb 21.915.810 Ft. A program időtartama: 2013.03.01.-

2013.12.31. 

 

A projekt keretében megvalósítandó célok: 

Elsődleges feladatnak tekintjük a városon belüli fő vízelvezető csatornák tisztítását, a 

feliszapolódások megszüntetését, átereszek tisztítását, esetleges pótlását. Alapvető 

szempont, hogy a lefolyó vízmennyiségek fogadására képes övcsatornákat megfelelő 

és folyamatos karbantartással tudjuk megóvni. 
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A program kezdete óta elvégzett munkálatok: 

- szivattyúk karbantartási munkája 

- közterületeken hó eltakarítása lapáttal és munkagéppel 

- zsilipek és gyűjtőtavak ellenőrzése 

- műszerrel történő szintezés 

- vízelvezető árkok tisztítása, átereszek takarítása és cseréje  

- a 0153 hrsz.-ú csatorna tisztítása, átereszek takarítása 

- csatornázási munkálatok utáni helyreállítás 

- szivattyúzás 

 

B) A ’Mezőgazdasági földutak karbantartása és rendbetétele programelem’ 

keretében 32 fő regisztrált álláskereső közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási 

béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 28.887.580 Ft, a beruházási és 

dologi költségeihez és kiadásaihoz 2.987.400 Ft támogatást nyújt. A kifizethető 

támogatási összeg a program teljes időtartamára legfeljebb 31.874.980 Ft. A program 

időtartama: 2013.03.01.-2013.12.31. 

 

A projekt keretében megvalósítandó célok: 

A 2012-es évben kitisztított és átprofilozott utaknak és árkoknak karbantartása a 

célunk a 2013-as évben is. Továbbá az alábbi helyrajzi számok alatt lévő utak és a 

hozzájuk tartozó árkok karbantartását tervezzük: 0120 hrsz.; 0132 hrsz.; 0141 hrsz.; 

0113 hrsz.; 0122 hrsz.; 076/1 hrsz.; 0599 hrsz.;. A kitakarítandó útszakaszok hossza 

körülbelül 2 km. 

 

A program kezdete óta elvégzett munkálatok: 

- mezőgazdasági utak melletti vízelvezető csatornák takarítása, fűkaszálás 

(0861 hrsz. - hagymási bekötő út) 

- földút karbantartási munkálatok elvégzése 

- belvíz elleni védekezés, szivattyúzás 

- átereszek takarítása 

- ágaprítás 
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C) Az ’Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása programelem’ keretében 7 fő 

regisztrált álláskereső közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt 

terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 6.325.950 Ft, a beruházási és dologi 

költségeihez és kiadásaihoz 1.781.740 Ft támogatást nyújt. A kifizethető támogatási 

összeg a program teljes időtartamára legfeljebb 8.107.690 Ft. A program időtartama: 

2013.03.01.-2013.12.31. 

 

A projekt keretében megvalósítandó célok: 

Legfontosabb feladatok közé tartoznak az alábbiak: a település szélén fekvő ún. "répa 

placc" szilárd hulladéktól (elsősorban építési, útépítési törmelék) való megtisztítása és 

egy szabályozottan működő törmeléklerakó terület kialakítása; a régi állati 

hulladéklerakó telep felszámolása; a régi szennyvíztisztító telep és környezetének 

törmelék és szemétmentesítése; a régi szeméttelep környezetének időnkénti 

körbejárása, az esetlegesen a bezárt szeméttelepről kijutott vagy illegálisan lerakott 

szemét összegyűjtése végett; a be- és kivezető utak rendszeres bejárása (beleértve a 

kerékpárutat, a piacteret és a játszótereket) a keletkezett szemét összegyűjtése miatt; 

 

A program kezdete óta elvégzett munkálatok: 

- közterületek rendszeres szemétmentesítése 

- mivel a Belügyminisztérium engedélyezi a programokban az 

átjárhatóságot, ezáltal a szükségszerűbb munkafolyamatok elvégzése 

érdekében a munkavállalók át lettek irányítva a Kossuth utcán történő 

gyalogos járdaépítéshez, valamint az Önkormányzat udvarán időközben 

lebontott szociális épület bontási és újraépítési munkafolyamatainak az 

elvégzéséhez 

 

D) A ’Közúthálózat javítása a települések belterületén programelem’ keretében 40 fő 

regisztrált álláskereső közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt 

terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 35.586.960 Ft, a beruházási és dologi 

költségeihez és kiadásaihoz 13.360.684 Ft támogatást nyújt. A kifizethető támogatási 

összeg a program teljes időtartamára legfeljebb 48.947.644 Ft. A program időtartama: 

2013.03.01.-2013.12.31. 
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A projekt keretében megvalósítandó cél: 

Legfontosabb feladatnak tartjuk a főutcán, 2 km hosszúságú szakaszon a járdaépítést, 

ugyanis megrongálódott és elavult a járdaszerkezet, ebből adódóan balesetveszélyes. 

A főutca kiemelt szerepet játszik a település pozitív megítélésében, mind a helyi 

lakosság, mind pedig az ide látogató fürdővendégek szemszögéből nézve. Jól példázza 

ezt, ha végignézzük a környező településeken megvalósult járdafelújításokat. 

Véleményünk szerint ez elengedhetetlen feltétel és egy újabb mérföldkő városunk 

megújulásában. 

 

A program kezdete óta elvégzett munkálatok: 

- járdafelbontás, homok feltöltés, járdalapok visszarakása 

- járdaalap készítés, földdel való feltöltés 

- kőzúzalék feltöltés, gépi tömörítés 

- padkahengerezés 

- anyagszállítás, térkő méretre vágása, lerakása 

- térburkolat döngölése 

- szegélykövek lerakása 

- KRESZ tábla állítása 

 

2. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. 

rendelet alapján a Belügyminisztérium a BM/4001-2/2013. számú döntésének 

megfelelően, Füzesgyarmat Város Önkormányzata által megfogalmazott célok és 

feladatok megvalósítása érdekében, a 6262-1/2013-0406 számú Hatósági 

Szerződésben foglaltak szerint legfeljebb 10.994.876 Ft összegű vissza nem térítendő 

céltámogatásban részesíti az Önkormányzatot az alábbiak szerint: 

 

A ’Téli és egyéb értékteremtő programelem’ keretében 23 fő regisztrált álláskereső 

közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális 

hozzájárulási adóhoz 8.463.956 Ft, a beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz 

2.530.920 Ft támogatást nyújt. A program időtartama: 2013.03.01.-2013.04.30; 

2013.10.01.-2013.11.30. 
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A program időtartama alatt elvégzett munkálatok: 

- hó eltakarítása a közterületeken 

- az Önkormányzat udvarán a volt szociális épület bontási és újraépítési 

munkafolyamataiban való közreműködés: kipakolás az épületből, 

fűtéscsövek levágása, tetőbontás, fal- és födémbontás, alap bontása, 

cserepek elhordása, bontott tégla tisztítása, raklapra rakása 

- kerítés építése során való munkálatok elvégzése, kerítésalapozás, 

kerítésoszlop állítás, zsaluzás, betonozás 

 

3. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. 

rendelet alapján a Belügyminisztérium a BM/4001-2/2013. számú döntésének 

megfelelően, Füzesgyarmat Város Önkormányzata által megfogalmazott célok és 

feladatok megvalósítása érdekében, a 6264-1/2013-0406 számú Hatósági 

Szerződésben foglaltak szerint legfeljebb 79.996.047 Ft összegű vissza nem térítendő 

céltámogatásban részesíti az Önkormányzatot az alábbiak szerint: 

 

A ’Mezőgazdasági programelem’ keretében 58 fő regisztrált álláskereső 

közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális 

hozzájárulási adóhoz 62.748.984 Ft, a beruházási és dologi költségeihez és 

kiadásaihoz 17.247.063 Ft támogatást nyújt. A program időtartama: 2013.03.01.-

2014.02.28. 

 

A program időtartamának kezdete óta elvégzett munkálatok: 

 Az önkormányzat tulajdonában az 512/28 helyrajzi szám alatt lévő kertészeti 

egység fóliaházaiban különféle zöldségek termesztése folyik: fejes saláta, 

hónapos retek, karalábé, zöldhagyma, zöldpaprika, paradicsom. A megtermelt 

zöldségfélék értékesítése szabadpiacon történik, a mindenkori piaci áraknak 

megfelelően. A szabadföldi szántóterületen burgonya, kelkáposzta, fejes 

káposzta és dughagyma került elvetésre. 

 Az Önkormányzat épülete mögött lévő szabadföldi területen különböző 

fűszernövények termesztése folyik, amelyek az alábbiak: szárzeller, szurokfű, 

koriander, majoránna, tárkony, lestyán, kakukkfű, bazsalikom, citromfű. A 

különféle magok elvetése hajtató edénybe történik. A megtermelt 

fűszernövényféleségeket szabadpiaci értékesítésre szánjuk. 
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 A szántóföldi növénytermesztés is a Mezőgazdasági programelem része. 

2013.05.06.-án 4,2 ha-on kukorica, 2013.05.14.-én 6,2 ha-on napraforgó került 

elvetésre. 

 Az Önkormányzat tulajdonában a 3524 helyrajzi szám alatt lévő baromfi 

istállóban, 1000 db Lohmann-Lite típusú tojótyúk tartása folyik, amelynek az 

állatorvosi felügyeletét Dr. Bodó Lajos látja el. Tenyészetkód: 8224486. Az 

eddig megtermelt tojás egy része természetbeni juttatásként kiosztásra került a 

Szociális csoport által meghatározott családok között. A tojás értékesítése 

folyamatosan történik, amelynek feladatát Németi József Attila látja el. 

 Az Önkormányzat tevékenységei közé tartozik 50 db méhraj tartása is, 

amelyeknek beszerzését a 2012. évi Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram 

pályázat keretében nyert el. Az idei program kezdete óta elvégzett munkálatok: 

kaptárak körüli terület megtisztítása; kaptárelemek gyártása; kaptárfóliák 

ellenőrzése; keretek gyártása; az állomány ellenőrzése; méhcsaládok 

vándoroltatása; 

Füzesgyarmat, 2013. 05. 21. 

 

      

 

 

 

Bere Károly 

polgármester 

 


