
 

 

 
 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye encsi kistérségének egyik leghátrányosabb települése Ináncs, 

1278 lakos lakja településünket. Térség adottságaiból adódóan sajnálatos módon új 

munkahelyek nem épülnek, inkább az a tendencia, hogy a meglévőek is sajnálatos módon 

inkább leépülnek. Ennek köszönhetően drasztikusnak mondható a munkanélküliségi mutató. 

817 fő van, aki keresőképes, lakosaink 47%-a munkanélküli. A térség adottságaiból adódóan 

más lehetőségünk nincs az elmúlt években is kihasználtunk minden közfoglalkoztatási 

lehetőséget és igyekeztünk értelmes, értékteremtő munkalehetőséget biztosítani a 

munkanélküliek részére. 

 

Munkanélküliségi mutatók

 
 

2011-ben kiváló feltételekkel, megjelent a Start közfoglalkoztatási lehetőség, amellyel 

jelentősebb eredményeket tudtunk elérni. Községünkben a közfoglalkoztatásnak hosszú 

évekre visszanyúló hagyományai vannak. Önkormányzatunk gazdasági programjának is 

fontos része a foglalkoztatás bővítése, a lehetőségek megragadása. Jelenleg legnagyobb 

foglalkoztató az önkormányzat, az emberek nagy része tőlünk várja a problémája megoldását. 

A Start közmunka programok adta lehetőségekkel élve - folytatva a korábbi években jól 

bevált foglalkoztatási formákat és hagyományokat -, azokat alapul véve és továbbfejlesztve, 

felépítettük az elmúlt hónapokban egy komplex programot 4 projekttel – mezőgazdaság, 



tészta, belvíz, mezőgazdasági földutak rendbetétele - , melyekben összesen 105 főt 

foglalkoztattunk. Az alapot a mezőgazdasági ágazat adta és adja. A mezőgazdasági projekt 2 

fő részből áll, a növénytermesztésből és az állattartásból. Ebben a programban összesen 50 főt 

foglalkoztattunk. Közel 10 éves az 5 ha területen lévő gyümölcsösünk, melyet bevontunk a 

programba, ennek a művelése, a gyümölcs leszedése és befőzése bekerült a programba. A 

korábbi években két fóliasátorban próbálkoztunk palánta, majd primőrök nevelésével. 

Bővítettük a fóliasátrakat, így fűthető fólia is épült, mely szalmabála-tüzelésű kazánnal 

üzemel. Ezek szolgálnak január-március hónapokban a virág és egyéb palántanevelésre. Az itt 

kinevelt virágpalántákkal parkosítjuk településünk közterületeit, intézményeit. Az egyéb 

palántákat szántóföldre ültetjük, ahol további gondozásuk folyik. Szántóföldi kapás és egyéb 

növénytermesztést is folytatunk, a saját és az NFA-tól igényelt közel 33 ha területen. 

Elindítottuk a sertéstartást 30 darab növendék állattal, valamint 200 darab tojótyúkot 

vásároltunk. Kibővítettük a korábbi években kis létszámmal beindított tésztaüzemünket, ahol 

a nőknek tudunk folyamatos munkát adni. Erre a programra különösen büszkék vagyunk, 

mert nálunk indult be először és most már országos szinten több mint száz önkormányzat 

átvette a gyakorlatot. Szükség szerint a konyhánkra tésztát készítenek, gyümölcsöt 

szüretelnek és befőznek. A tojótyúkok beállítása a tésztaüzem és konyha kiszolgálására 

történt. Ezt célozza a sertéstartás is. A fóliás és a szántóföldi kapás növények termesztése a 

női munkaerő foglalkoztatási lehetőségének megteremtését is célozta. 

 

 
 

 További két projekt működik, melyek a mezőgazdasági földutak rendbetételét és a 

vízelvezető árkok saját gyártású betonelemekkel történő kiburkolását célozzák.  

A gyakorlat a polgármester irányításával, a hivatal és a saját Kft. közreműködésével, saját 

területen zajlik. A hozzájárulás külön nem kimutatható, saját költségvetésen belül történik.  

A Start programot az 5/2012. BM. rendeletben kiírt pályázatra benyújtott és elnyert pincés 

tároló megvalósításával fejlesztettük tovább. Ennek eredményeképpen egy 120 m2-es pincét 

építettünk a megtermelt zöldségfélék és gyümölcsök megfelelő tárolása céljából. A pince 

tetején kialakított fedett szín alatt kapott helyet a betonelemgyártó-gép, ahol a térkövek, 

medenceburkoló lapok gyártása történik. 

2013-ban sikerrel pályáztunk és szintén 4 projektelemmel indul március 1-jével a start 

mintaprogram, mely az előző években megszerzett alapokra épül és bővítjük a 



tevékenységünket, illetve lehetőség szerint igyekszük elmozdulni a szociális szövetkezet 

irányába. 

 

 

 

 

 

Nők foglalkoztatása I.

 


