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ELŐTERJESZTÉS
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-i ülésére
Beszámoló a 2015. évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról, elért eredményeiről

Tisztelt Képviselőtestület!
2015 évben lehetőség szerint folytattuk a Start, valamint hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást.
A programok 2015.03.02 napjától kezdődtek, rövidebb, hosszabb ideig tartottak, mintegy 145 fő
ellátásban (FHT; ÁJ) részesülő személynek adtunk lehetőséget közfoglalkoztatásban való
részvételhez, jövedelem kiegészítéshez. Az év folyamán összesen 10 programba nyújtottunk be
pályázatott melyek szerint:
Személyi juttatás (munkabér) 77 440 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék

10 592 000 Ft

Dologi kiadás

16 814 000 Ft

Összesen:

104 846 000 Ft támogatás került megállapításra

Start mezőgazdasági program
A programban 55 fő vett részt 2015.03.02- részben 2016.11.30; ill.2016.02.29-ig tartott.
Bér+járulék

49 064 000 Ft

Közvetlen dologi kts.

8 940 000 Ft

Összesen:

58 004 000 Ft

A programban 2 ha málna, szeder ápolását, majd termés leszedését 4000 fm kordonos uborkát, 2
ha uborkát, burgonyát, óvoda konyha részére konyhakerti zöldségféléket termesztettek 2 ha
körüli tritikálé, rozs valamint olaj napraforgót termeltünk saját sertés állomány részére.
Pályáztunk 20 db malac beszerzésére is, melyek az év folyamán kerültek levágásra az óvoda
konyha részére, közétkeztetésben kerültek felhasználásra. Az óvoda konyhájára szállítottunk a
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mezőgazdaságban megtermelt burgonya, bab, káposzta, konyhakerti zöldségfélék, paprika
mintegy 1.4-1,5 M Ft értékben, beleértve a levágott sertéseket is.
Mezőgazdasági termékek közül paprika, málna, uborka, burgonya, értékesítése került 13 570 000
Ft. értékben, valamint település lakosai részére kedvező áron értékesítettük a terményeket.
Mezőgazdasági földút karbantartása
Programban 18 fő vett részt 2015.03.19-2016.02.29-ig.
Bér+járulék
Közvetlen kts
Összesen:

18 841 000 Ft
7 046 000 Ft
25 887 000 Ft.

A programban az év során folyamatosan több alkalommal is meg javítottunk, ill. helyre
állítottunk mintegy 26-28 km külterületi földutat
Elvégeztünk 1500-1600 fm szikkasztó árok takarítását, szükség szerint ujjat készítettünk. Az
utakat lehetőség szerint megszélesítettük, fát, cserjét, bokrokat kivágtuk, veszélyes gyomokat
(parlagfű) folyamatosan kaszáltuk.
A tanyasi utak egy része teljesen járhatatlan volt, funkcióját ellátni nem tudta, a programnak
köszönhetően mezőgazdasági területeken a taposási kár lényegesen csökkent.
E programban építettünk szilárd burkolatú utak csatlakozásánál mintegy 30-40 m hosszan 3 m
szélességben darált betonból sárrázót.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Hosszú közfoglalkoztatás keretében közútjavítása és belvízcsatorna takarítás címén 18 főt
foglalkoztattunk 3 ill. 4 hónap időtartamig
Bér és járulékai
Közvetlen kts
Összesen:

5 502 000 Ft
1 099 000 Ft
6 601 000 Ft

- A belvízelvezetés programban elvégeztünk 9-10 km csatorna tisztítását, takarítását (bozót, sás
nád) kaszálását. 20 db áteresz iszap mentesítését takarítását, kerékvetők pótlását.
- A közúthálózat javítása programelembe az Önkormányzat tulajdonában lévő szilárd burkolatú
utak mentén lévő padkák szükség szerinti javítását, azok mentén lévő 1 m szélességű sávban föld
gyalulását, elszállítását valósítottuk meg a következő utcákban (Kossuth utca, Deák Ferenc utca,
Híd utca, Munkácsy, Darvaskert). A padkák leszedése során, az aszfalt burkolaton a csapadék
nem áll meg, lefolyik az útmentén kialakított szikkasztó árokba így a téli időszakban kevésbé
rongálja az aszfaltot. élettartalma meghosszabbodik
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- Hosszú közfoglalkoztatás keretén belül további 7 programban pályáztunk mintegy 54 fővel 2 ill.
4 hónapig tartó foglalkoztatás mellett.
Az alábbi munkákat végeztük el: település parkjainak gondozása, temető, játszótér, buszvárók,
közterületek takarítása. Óvoda konyha szakácsi feladatok ellátása, idősek, szociálisan rászorulók
részére ebédkihordás, házimunkákban való besegítés, gyógyszerkiváltás
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.
Tisztelt Képviselőtestület!
Az elmúlt évben elnyert 145 fő foglalkoztatásához szükséges 104 157 000 Ft valamint saját
megtermelt értékesítésből származó árbevétel 13 578 000 Ft összesen: 117 735 000 Ft.
Kiadásként szerepel bér+járulék, dologi kiadások eszközök, szerszámok beszerzése 104 157 000
Ft. .teljes összegben felhasználtuk.
Az önkormányzat vagyona gyarapodott egy 5 800 000 Ft+áfa Catter elnevezésű homlokrakodó
géppel, 431 000Ft+áfa kis értékű tárgyi eszközökkel (kézi szerszámok, permetező, szivattyú,
rotációskapa) ill. a mezőgazdasági program eredményéből vásároltunk egy 4 500 000 Ft értékű
ingatlant. 2016 közfoglalkoztatási programok tovább fejlesztésére önerőként 500 000 Ft. körüli
összeget használhatunk fel. A 2015. évi pályázati összeggel valamint tervezett programok
végrehajtásával sikeresen elszámoltunk.
Tisztelt Képviselőtestület!
Ennyiben kívántam számot adni a 2015 évi start i.. a közfoglalkoztatásban végzett, munkák
tevékenységek eredményéről kérem önöket , hogy beszámolóm megvitatása után szíveskedjenek
elfogadni, ötleteikkel javaslataikkal segítsék a 2016 évben elkezdődött programok eredményes
végrehajtását

Készítette: Furó Tibor
Településüzemeltetési munkatárs

Fülöp, 2016. március 22.
Hutóczki Péter
polgármester
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Határozati javaslat:
……../2016. (III.31.) KT. sz. Határozat
Fülöp, Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatási programjairól szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: --Határidő: ----
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