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A Start közmunkaprogramok 2011. évi megvalósulásáról 

 

 

 

A Belügyminisztérium nevében eljáró B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

és az Ináncs Község Önkormányzata között létrejött 20796-4/2011-0502 számú Hatósági 

szerződésben foglaltak szerint a startmunka mintaprogram keretében az alábbi feladatokat 

valósítottuk meg: 

 

Önkormányzatunk 63 főt foglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyban 2011.10.01-

2011.12.31. közötti időszakban 3 közmunkaprogram – a Téli közfoglalkoztatási program, a 

Közút program és a Növénytermesztési program - keretében, mely megvalósításához összesen 

21.601.465 Ft megítélt támogatást kaptunk. 

 

Téli közfoglalkoztatási program: 

Ebben a program két feladatkört különítettünk el: tésztakészítés és folyómeder takarítás 10-10 

fő közfoglalkoztatott bevonása mellett. 

A tésztaüzem a programban kitűzött cél szerint egy nagyobb épületbe költözött, ahol 

elvégeztük a szükséges tisztító festést. Az eszközök beszerzésével könnyebbé tettük az 

asszonyok számára a munkát, többféle tésztát tudnak készíteni. 

A medertakarítási munkák elvégzésével az ár- és belvíz esetére csökkentettük a vészhelyzet 

kockázatát, enyhítve a károk keletkezését. 

 

Közút program: 

Az elmúlt évek ár- és belvizeinek hatására az önkormányzat kezelésében lévő utak rossz 

állapotba kerültek. Sok kátyú keletkezett, illetve a padkák jelentős mértékben megsüllyedtek. 

Ezen problémák kiküszöbölésére az Ady Endre utat 1350 m2-en, a Petőfi utat 582 m2-en, a 

Táncsics utat 426 m2-en, a Széchenyi utat 432 m2-en, illetve a Jókai út egy részét 450 m2-en  

finn aszfalttal javítottuk, illetve kézi munkaerővel lapvibrátoroztuk. Az útpadkákat 2160 m 

hosszan 50 cm szélességben meddővel terítettük. 

 

Növénytermesztési program: 

Ezen program keretén belül 33 főt foglalkoztattunk, akik segítségével a 2012-es év 

növénytermesztési munkáinak megalapozását végeztük el. 

A rendelkezésünkre álló közel 12 ha-os földterületen a következő évben szántóföldi zöldség, 

burgonya szárazbab termesztést kívánunk folytatni, melyhez az őszi talajelőkészítés 

munkálatait végeztük el. 

A már meglévő fóliás termesztést 2 db 150 m
2 

alapterületű fóliasátorral bővítettük, az 

egyikben bálás kazánnal, a talajra fektetett műanyag csövekkel fűtést alakítottunk ki. Így a 

palántákat korábban és biztonságosabban tudjuk nevelni.  

A 4,87 ha-os gyümölcsös is sok embernek biztosított munkát, akik a kerítés felújításán, a fák 

ápolásán és az elszáradt fák kivágásán, feldolgozásán dolgoztak. 

A régi erőgépünk elhasználódása miatt egy nagyobb teljesítményű és új traktort 

vásároltunk a hatékonyabb munkavégzés érdekében.  

 



Összességében elmondható, hogy a 2011. évre benyújtott pályázatokban kitűzött célok 

sikeresen megvalósítottuk. Mindehhez nagy segítséget jelentett, hogy a programokba bevont 

közfoglalkoztatottak bérét, illetve a feladatok megvalósításához szükséges eszközök, 

üzemanyag beszerzését 100 %-ban támogatták, amire ellenkező esetben az önkormányzatnak 

nem lett volna lehetősége.  

 

A programot összességében nagyon sikeresnek minősítem, hisz a nagy létszámú 

foglalkoztatáson kívül jelentős beruházásokat, vásárlásokat tudtunk végrehajtani a 

településen.  

 

Szeretném kifejezni köszönetemet az encsi Munkaügyi központ vezetőinek és dolgozóinak a 

program megvalósításához nyújtott segítségükért. 

 

 

 

Ináncs, 2012. január 12.  
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