
ZÁRÓ BESZÁMOLÓ Téli 

 

A kistérségi startmunka mintaprogram kötelezettségeinek teljesítéséről 

 

Kedvezményezett neve: Községi Önkormányzat Ináncs 

Hatósági szerződés száma: 50502/26/00199 

Kedvezményezett székhelye:  3851 Ináncs, Kossuth út 26. 

A programban érintett település(ek) felsorolása: Ináncs 

A program összes költsége: 12 176 287 Ft 

A program időtartama: 2012. év 02. hótól 2012. év 12 hóig 

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

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma:  10 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 8 120 200 7 898 000 

2. Foglalkoztatott álláskeresők szociális 

hozzájárulási adója 

1 096 227 1 066 230 

Programban foglalkoztatott álláskeresők bére 

és szociális hozzájárulási adója összesen 1+2 

sor 

9 216 427 8 964 230 

3. Beruházási és dologi költségek 2 959 860 3 072 982 

Összesen A (1+2+3 sor): 12 176 287 12 038 212 

 

A bérjellegű kiadásokat nem tudtuk teljes mértékben igénybe venni, mert nem volt szakirányú 

végzettséggel rendelkező dolgozónk (száraztészta készítő). ______________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

 

 



 

 

 A program megvalósításának szakmai tapasztalatai: 

A közétkeztetéshez szükséges tésztamennyiséget teljes mértékben ki tudtuk elégíteni. A 

gyermekek és idősek visszajelzései szerint az étel minősége nagymértékben javult. Húshoz való 

tésztagyártó-gépet nem tudunk beszerezni, habár erre is lenne igény. A külső vásárlók igényeit 

nem tudjuk teljesíteni az értékesítés szabályozatlansága miatt. ___________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

 

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

megfelelnek. 

 

Kelt: 2013. január 2. 

 

PH. 

 

 

 

…………………………………… 

               Kedvezményezett 

 


