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Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől  

4266 Fülöp, Arany János út 19.  

Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com 

 

2. Napirend 

 

„ Az előterjesztés törvényes” 

 

 

ELŐTERJESZTÉS    
                                               

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 29-i  soros ülésére 

 az önkormányzat 2017. évi közfoglalkoztatási programjának végrehajtásáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2017 évben az alábbi programokban nyújtottunk be pályázatot, start program keretében: 

mezőgazdaság, külterületi földutak karbantartása, belvíz, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás.  

Összesen 76 fő vett részt a programokban 4-12 hónap időtartamban. Diákok foglalkoztatására is 

volt lehetőség július hónapban, mintegy 6 fő részére. Az év folyamán a ki-és beléptetések során 

84 fő  FHT, ÁJ részesülő személy részére tudtunk kereseti lehetőséget biztosítani. 

Pályázaton nyert bér+járulék valamint közvetlen költségtámogatás összesen: 80 107 667 Ft. Az 

önkormányzati önerő 1 200 905 Ft. A pályázatban szereplő közvetlen költség szinte 100 %-an 

felhasználtuk, a programokban a közvetítések hiánya miatt a bér és járulék kb. 85 %-át sikerült 

felhasználni. 

 

Start programjaink 

 

1.) Mezőgazdaság (2017.03.01-2018.02.28) 49 fő 

tervezett: 

bér+járulék               30 981 106 Ft 

közvetlen költség     19 542 933 Ft 

összesen:       50 524 039  Ft támogatást nyertünk, a program sikeres megvalósításához  1 200 

905 Ft önerőre volt szükség, mivel 2 nagy értékű eszközt  vásároltunk egy 6,5 t pótkocsit 

valamint 1 RK-185 - ös fűkaszát.  

A program során  

12,6 ha területen gazdálkodtunk melyből 1,3 ha málna ültetvény, 0,6 ha burgonya, 2 ha 

cseresznye paprika; 4000 fm kordonos uborka, alma-tv paprika 0,3 ha; vegyes zöldség 0,4 ha 

területen termesztettünk.  

Tovább folytattuk a sertésállomány tartását, igyekeztünk az állatok takarmányozásához szükséges 

(kukorica, napraforgó, búza, rozs) termesztését mintegy 5,7 ha-on biztosítani. 

A mezőgazdasági programban termelt zöldségfélék egy részét a közétkeztetésben használtuk fel, 

majd a felesleget piaci áron, a lakosságnak önköltségesen értékesítettük, igyekeztünk még a 

lakosság felé természetben is juttatni. A termények értékesítéséből nettó 11 300 000 Ft árbevétel 

keletkezett.  
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17 db hízó levágásra került melynek nagy része óvoda konyháján közétkeztetésben felhasználásra 

került, továbbá burgonya, káposzta, zöldségek mintegy 1 310 000 Ft értékben. 

Természetbeni juttatásként 210 000 Ft értékű paprika, uborka, burgonya, zöldségféle került 

kiosztásra. 

 

 

2.) Mezőgazdasági földút karbantartása (2017.03.20-2018.02.28)  6 fő 

tervezet: 

Bér+járulék    6 662 270 Ft 

Közvetlen kts    1 095 883  Ft 

Összesen :    7 758  153 Ft. 

 

A program során mintegy 25 km hosszan a külterületi út javítását elvégeztük, hozzátartozó 

belvízelvezető árkok tisztításával együtt. Ezen utak javítását időjárás függvényében több 

alkalommal is, javítás során nagy figyelmet fordítottunk a veszélyes, fertőző gyomok (parlagfű) 

irtására, kaszálására mintegy 50 000 m2-en. 

A tervezett bér és járulék összegét a program létszámmal való feltöltése miatt  

(6 helyett 5 fő átlag létszám) 100%-osan nem tudtuk felhasználni, de a közvetlen költség teljes 

mértékben felhasználásra került. 

 

 

3.) Belvíz (2017.06.01-2017.10.30) 6 fő 

Bér+járulék    2 760 315  Ft 

Közvetlen kts      616 871  Ft 

Összesen:     3 377 186  Ft. 

 

A tervezett létszám feltöltése itt sem sikerült a program teljes időtartama alatt átlagosan 4 fő vett 

részt, így a bér és járulék valamint közvetlen költség felhasználása 2 266 796 Ft volt. 

Elvégeztünk 8 km kül-és belterületi csatorna cserje-bozót irtását, kaszálását, rajta lévő átereszek 

tisztítását mintegy 30 000 m2 parlagfű kaszálását. 

 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.03.10-2018.02.28)  15 fő 

 

Tervezett: bér+jár               16 771 189 

közvetlen költség                    1 677 099 

összesen   18 448 288 

 

A programban szinte a teljes költséget felhasználtuk. A 15 fővel az alábbi munkákat végeztük el: 

- Település parkjainak gondozása, temető, játszótér, buszvárók, közterületek takarítása. 

- Óvoda konyha szakácsi feladatok ellátása, gyermekfelügyelő (dajka kisegítő) egyéb 

adminisztrációs feladatok ellátása.  

- Önkormányzati lakások, épületek javítása, állagmegóvása, téli síktalanítás, önkormányzati 

utak mentén favágás. 

- Szociális tűzifa szállítása. 

Minden olyan nap, mint napjelentkező feladatot közfoglalkoztatottakkal végeztük el, ami az 

önkormányzat feladatai közzé tartozik. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az elmúlt évben a programok során árbevétel csak a mezőgazdaságból származott összesen nettó 

11 300 000 Ft. a többi programokban végzet munkák során az önkormányzatnak megtakarítás 

jelentkezett pl. a földutak karbantartása, csatornák tisztítása illetve a közfoglalkoztatásban nap 

mint nap jelentkező feladatok ellátása melyek összegszerűen nem mutathatók ki. Eredménynek 

mondható talán az is, hogy összesen mintegy 84 fő részére igyekeztünk munkát biztosítani. 

Programok során lehetőség volt. nagy értékű eszközök, gépek beszerzésére (1 db. 6,5 t pótkocsi 

3 492 000 Ft; 1 db RK 185-ös fűkasza 1 400 000 Ft értékben) kis értékű kézi szerszámok 

beszerzése megtörtént ez által önkormányzat vagyona gyarapodott.  

 

A 2017. évi pályázati összeggel valamint tervezett programok végrehajtásával sikeresen 

elszámoltunk. 

2018 évben is tovább folytatjuk start ill. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokat, 

melyek 2018.03.01 napjával elindult 56 fővel melynek feltöltése folyamatos. 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Ennyiben kívántam számot adni a 2017 évi start ill. hosszabb időtartamú  közfoglalkoztatásban 

végzett, munkák eredményeiről kérem önöket, hogy beszámolóm megvitatása után 

szíveskedjenek elfogadni, ötleteikkel javaslataikkal segítsék a 2018 évben elkezdődött programok 

eredményes végrehajtását. 

 

Fülöp, 2018. március 23. 

 

Tisztelettel: 

 

Hutóczki Péter sk. 

polgármester  


