
ZÁRÓ BESZÁMOLÓ Mezőgazdaság 

 

A kistérségi startmunkamintaprogram kötelezettségeinek teljesítéséről 

 

Kedvezményezett neve: Községi Önkormányzat Ináncs 

Hatósági szerződés száma: 50502/26/00291 

Kedvezményezett székhelye: 3851 Ináncs, Kossuth út 26. 

A programban érintett település(ek) felsorolása: Ináncs 

A program összes költsége: 59 999 860 Ft 

A program időtartama: 2012. év 03. hótól 2012. év 12. hóig 

A kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszáma:  54 fő 

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma:  50 fő 

 

 

 Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt 

foglalkoztatási kötelezettséget, annak indoklása, esetleges szerződésmódosítás oka(i), tárgya(i), 

időpontja(i): 

A hatósági szerződésben vállalt foglalkoztatási kötelezettséget az előírt határidőre teljesíteni 

tudtuk.  ____________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

 A hatósági szerződésben rögzített foglalkoztatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos, egyéb 

információk illetve adatok: 

A pályázatban előírt létszámkeretet teljes mértékben kihasználtuk. A programban volt személyi 

mozgás, de ezek közös megegyezéssel szűntek meg, új munkahelyet létesítettek. ___________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

 A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges 

információk/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt támogatási 

összeg 

Ténylegesen 

felhasznált összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott álláskeresők bére 37 718 000 38 106 800 

2. Foglalkoztatott álláskeresők szociális 

hozzájárulási adója 

5 091 930 5 138 175 

Programban foglalkoztatott álláskeresők bére 

és szociális hozzájárulási adója összesen 1+2 

sor 

42 809 930  43 244 975  

3. Beruházási és dologi költségek 17 189 930 18 419 809 

Összesen A (1+2+3 sor): 59 999 860 61 664 784 

 

A tényleges felhasznált bérköltség növekedését indokolja, hogy a szakmunkás béreket csak 

meghatározott iskolai végzettségre lehetett adni, így az önkormányzat egészítette azon emberek 

bérét, akik generátorai voltak a program megfelelő megvalósításának. A bérköltségek növekedését 

a többletmunkálatokból (őszi talajelőkészítés) eredő nagyobb mennyiségű üzemanyag-, illetve 

fenntartási költség, vegyszerek indokolják. ____________________________________________________   



 

 A program megvalósításának szakmai tapasztalatai: 

A közétkeztetéshez szükséges, általunk megtermelt zöldségfélék, gyümölcsök, illetve a sertéshús 

nagyban hozzájárultak jobb minőségű, ízletesebb ételek készítéséhez.  Emellett ezek 

megtermelésével csökkenteni tudtuk a nyersanyagnorma költségét, így nem kellett térítési díjat 

emelnünk.  _________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok, információk a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Kelt: 2013. január 2. 

 

PH. 

 

 

 

…………………………………… 

               Kedvezményezett 

 


