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BESZÁMOLÓ
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
2011. október 13-án tartandó ülésére a kertészet munkájáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 28-i rendkívüli
testületi ülésén arról döntött, hogy kertészeti termelőegységet hoz létre a Kastélypark fürdő
mögötti önkormányzati területen közfoglalkoztatás és értékteremtő munka céljából.
(206/2010. (X. 28.) Kt. hat.) Erre 2 millió forintot biztosított a vállalkozói alapra betervezett
összegből a 2010. évi költségvetésből. (207/2010. (X. 28.) Kt. hat.)
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 24-i ülésén a
kertészet tevékenységét 2011. április 1-jei hatállyal a Kastélypark fürdőhöz integrálta.
(67/2011. (III. 24.) Kt. hat.) Ebből kifolyólag a Kastélypark fürdő alapító okiratát
módosította és kiegészítette. (72/2011. (III. 24.) Kt. hat.)

Elsődleges célok között szerepel a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás, és a nyereséges
kertészet kiépítése.

Szakmai beszámoló:

2010. november közepétől kezdődött el a kertészet területének kialakítása, mely a növényzet,
a fák, a bokrok irtása, a terepmunkálatok, és a talaj egyenletes elegyengetéséből tevődött
össze közfoglalkoztatottak munkavégzésével. Ezek a munkálatok áthúzódtak januárra. Az
enyhe tél segítségével hamar megkezdődött a fóliaváz-szerkezet felállítása. Az első fóliaház
150 m2 alapterületű előnevelő fóliaként működik, ahol május 25-én került beültetésre 4darab
23 méteres fóliavályúban 480 darab paradicsom palánt.

1

A második fóliaház munkálatai májusban kezdődtek el. Itt már egy utónevelő fóliaházat
hoztunk létre, amelyben 7 darab 42 méter hosszú fóliavályú található, amelyben sikeresen
1560 darab paradicsom palántot ültettünk el. A fóliaház alapterülete 435 m2, így
összességében 585 m2 –re nőtt a művelésbe bevont fóliaházak alapterülete.

A megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban
megyei/fővárosi munkaügyi központok) a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján
meghívásos pályázatot hirdettek
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, értékteremtő közfoglalkoztatási program
2011. évi támogatására.
A pályázat megírásában 4 hivatali dolgozó vett részt, amely sikeresen nyert.
(A támogatás elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek, illetve hátrányos helyzetű
álláskeresők részére átmeneti munkalehetőség megteremtése értékteremtő közfoglalkoztatás
keretében lehetett megpályázni azon kritériumokkal, hogy a település egésze számára hasznos
termelő vagy szolgáltató jellegű tevékenységet végezzenek.)
A hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatás támogatás keretében Füzesgyarmat
Város

Önkormányzata

2011.

március

25-én

14

fő

foglalkoztatására

április 1-jétől november 30-ig tartó időszakra összességében 10.149.600 Forint pénzösszeget
nyert, amely bontásban
- 8.488.728 Ft bér-és járulékok,
- 141.000 Ft munkaruha és egyéni védőeszköz,
- 1.519.872 Ft szükséges technológia és egyéb eszközök kiépítésére.
Ennek a forrásnak köszönhetően tudtuk az előbb említett 585 m2-i fóliaházaknak a teljes körű
technológiai beruházását elvégezni.

A fóliaházak egy középszintű technológiai alapokra épült fel, amelynek jellemzői hajlított
acélcsöves fóliaváz keret, amelyen 1,25 mikro vastagságú fénystabil (UV álló) fóliák kerültek
fel. A növénykultúra számára fóliavályús rendszert építettünk ki, amelynek feltöltésére
100 mázsa általános virágföldet és termőföldet megfelelő arányban elosztva kevertünk be és
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helyeztünk el a vályú rendszerekbe. Így tudtuk biztosítani ez előre elültetett palántok
elhelyezését a megfelelő tápanyagban gazdag termőfelületre. Az utólagos tápanyag biztosítást
vízben előre kevert csepegtető rendszeren keresztül juttatjuk ki a növények számára. A
legnagyobb költségcsökkentő beruházásunk a termálvizes fűtésrendszer kiépítése, amely
csőregiszterek beépítésével lehetővé teszi, hogy az egész éves termelési folyamat a legkisebb
költséggel biztosítható legyen.
Jelenleg a kertészet területén Füzesgyarmat Város Önkormányzata 14 főt foglalkoztat a
pályázatban előírt feltételek alapján. Az első sikeres palánt beültetéshez számított 7 hét
elteltétel az első paradicsomok leszedésre kerültek. Az előnevelő fóliaházban több, mint 7
mázsa paradicsomot szedtek le, ebből 6,6 mázsa értékesítésre került. Így az elsődleges ütem
sikeresnek mondható számunkra. Ebből kifolyólag, ugyanebből a fajtatípusból 1560 darab
palántot sikerült kinevelnünk, amiket átültettünk az utónevelő fóliaházba.
Az eladás szempontjából egyre több füzesgyarmati lakos veszi ki részét a szombatonként
megtartott piaci értékesítéskor, és reményeink szerint egyre több füzesgyarmati vállalkozó is
részt fog venni a felvásárlásban.
Az elért eredmények alapján egy újabb pályázat megírását tűztük ki célul, amely a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a
Wekerle Sándor Alapkezelő nyílt pályázatot hirdetett a szociális földprogramok
működtetésének támogatására.
A szociális földprogram általános célja a szociálisan hátrányos helyzetű emberek
megélhetését segíteni, életminőségét javítani, önálló egzisztenciateremtési esélyeit
növelni.
A cél a szociális földprogram működtetése az állam közfoglalkoztatásra irányuló
törekvéseivel összhangban: a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző
képességének erősítése, a szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony
jövedelmű emberek gazdasági aktivizálása, tevékenységük bővítése értékteremtő munka
lehetőségének biztosításával.
A pályázat megírásában 5 hivatali dolgozó vett részt.
A

szociális

földprogramok

működtetésének

támogatására

elnevezésű

pályázaton

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2011. szeptember 16-án 2.000.000 Forint vissza nem
térítendő támogatást nyert újabb technológia kiépítésére a kertészeti egységben. Két
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művelési típusra lehetett pályázni, egy fóliaházas és egy szabadtéri termesztésre. Mind a két
lehetőséget megpályáztuk, amelyben egy 470 m2-es fóliaház felépítését és teljes körű
technológiai költségét nyertük meg, illetve 1 hektár szántóföld művelési ágú területnek a
betelepítéséhez szükséges kultúrnövény fajták költségeit.
A projekthez hozzácsatolt 13 fő foglalkoztatásának ügyintézése folyamatban van, mely
remélhetőleg október hónapban elkezdődik, és I. ütemben 2011. december 31-ig tart.

A 207/2010. (X. 28.) Kt. hat. értelmében a kertészet számára biztosított 2 millió
forintot, mely a vállalkozói alapból lett betervezve a 2010. évi költségvetésből,
nem lett felhasználva a sikeres pályázatoknak köszönhetően.

Füzesgyarmat, 2011. október 6.

Bere Károly
polgármester

Németi József
városgondnok
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