Startmunka mintaprogram záró beszámolója
foglalkoztatók részére
Szerződés száma:

4383-0/2012-1204

Projektl{b megnevezése: BELVÍZELVEZETÉS
1. A támogatott foglalkoztató adatai:
Neve: Varsány Község Önkormányzata
Címe: 3178 Varsány, Rákóczi u.1.
Program megvalósításának felelőse: Pintérné Kanyó Judit
Program felelős elérhetősége (telefon, e-mail): 06-70-3767482, nogradtur@gmail.com
Megítélt támogatás összege: 7.619.962,-Ft
Bér +járulékok: 5.378.538,-Ft
Egyéb közvetlen költségek: 2.241.424,-Ft
Önerő, ill. nem tervezett önkormányzati ráfordítások (Ft): 250eFt

2. Szakmai megvalósítás indokoltsága, menete, eredmények bemutatása:
a.) Induló állapot bemutatása:

A község területén húzódó vízelvezető árkok hossza: 27 612 m, míg a
patakmedrek 1549 métert tesznek ki. A programba bevonásra került egy
külterületen lévő vízelvezető árok, amely közvetlenül a belterületi határ mellett
húzódik.
A településnek erre a részére nagy vízgyűjtő területről érkezik a csapadékvíz és
azzal együtt a hordalék, tehát indokolt a folyamatos karbantartás.
Évek óta komoly problémát jelent településünkön a váratlanul lehulló nagy
mennyiségű esővíz elvezetése, vagy a téli időszakot követően a hóolvadáskor
jelentkező problémák megoldása. Elsősorban az érintett területek melletti
ingatlanokban keletkezett kár, de előfordult, hogy az utak állapota is jelentősen
romlott a kritikusabb helyeken. A belvíz elvezetési program során célul tűztük
ki, hogy a településen húzódó vízelvezető árkokat kitisztítjuk, ahol szükséges
mélyítjük, vagy mederlapokat építünk be. A munka elvégzéséhez szükséges kézi
szerszámokról készítettünk egy előzetes felmérést, figyelembe véve a dolgozói
létszámot és az elvégzésre váró munka nagyságrendjét. Az előző évek
gyakorlata alapján fontosnak tartottuk, hogy a foglalkoztatás időtartama alatt
mindenkinek megfelelő szerszám álljon a rendelkezésére.
Komposztáló megépítését külterületre terveztük, a levágott fű és egyéb
komposztálható anyagok tárolása céljából.
Kapcsolatfelvétel vált szükségessé a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád
Megyei Igazgatóságával. Mederlapok beépítését vettük tervbe a buszmegállók
közelében húzódó árkokba. Mindez azért vált szükségessé, mert ezen a részen az
útpadkák és az árkok állapota egyre rosszabbá, balesetveszélyessé vált.
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b.) A projekt megvalósításának menete, eredmények bemutatása (számszaki kimutatás,
értékteremtés, hatékonyság, költségcsökkentés stb) a projekt megvalósítása során a
tervtől való eltérések bemutatása, indokolása:

A projekt magvalósítása a tervek szerint történt, attól lényeges eltérés nem volt.
Valamennyi vízelvezető árkot, patakmedret kitisztítottak az alkalmazottak. Több
olyan terület is volt, amit az év során 2 alkalommal kellett rendbe tenni, a
megnőtt fű és egyéb hulladék miatt.
A mindennapi munkát az önkormányzat alkalmazásában álló munkaszervező
irányította a polgármester felügyelete mellett. Napi rendszerességgel ellenőrzés,
hetente munkaterület kijelölés történt.
Kiemelten foglalkoztunk a település központjában lévő buszmegállók és a
mellettük húzódó árkok mélyítésével. Mederlapokat -közel 100 db-ot- kaptunk a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságától, melyek
beépítésre kerültek. Ezáltal jelentősen javult a biztonságos megállási és
parkolási feltétel. Kisteherautót vásároltunk a program keretében, melyet jól
tudtunk használni föld, sitt, építőanyagok szállítására. Az árkok és patakmedrek
nem csak a biztonságos vízelvezetést teszik lehetővé, de a faluképre is hatással
vannak. Rendezettebb, tisztább benyomást keltve ezzel. Egyúttal arra ösztönzi a
lakókat is, hogy jobban figyeljenek oda a közvetlen környezetük tisztaságára.
Tehát megállapítható, hogy a belvíz program során is értékteremtő munkát
végeztek az alkalmazottak.
Tervezett tevékenység
megnevezése (a kérelemnek
megfelelően kérjük kitölteni)
Kölesvölgyi patak tisztít{sa
+közterületek j{rd{i mentén
húzódó {rkok, buszmeg{llók
környezetében takarít{s
Jókai út, Mező I. út Zrínyi út
belvízelvezető {rkok
karbantart{sa
+Dankó út és S{gv{ri út
összekötő {rok tisztít{sa,
iszapfogó készítése
Miksz{th, Bajcsy utak {rkainak
tisztít{sa
+iskola előtti kerítés bont{sa,
tereprendezés, földmunk{k,
kavics terítés
Közterületek, {rkok, sportp{lya
rendbetétele
+közintézmények területein
fűnyír{s
R{kóczi út menti {rok
rendbetétele
+Szent Istv{n úti

2012. 02.01-2012.03.14.

Az eltérés indokol{sa.
A + tevékenység az első
oszlopban került leír{sra.
Negatív értelemben eltérés
nem volt.
nem volt eltérés

2012.03.16-2012.04.10

nem volt eltérés

2012.04.11-2012.04.24

nem volt eltérés

2012.04.25-2012.05.15.

nem volt eltérés

2012.05.16-2012.06.06

nem volt eltérés

Teljesítés
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önkorm{nyzati telkek kasz{l{sa
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Dobó út, S{gv{ri, Dankó út
{rkok tisztít{sa
+fűnyír{s, kasz{l{s az
intézmények környékén
rendezvények elő-és utómunk{i
Kölesvölgyi patak tisztít{sa.
+iskola előtti {rok {s{sa,
mederlapok beépítése
Temető út, T{ncsics út {rkok
rendezése
+fesztiv{l elő-és utómunk{i
{rok mélyítés a R{kóczi út
Szécsényi út kereszteződésében
Hunyadi út, Petőfi út {rkok
tisztít{sa
+{rok tisztít{s a Közösségi h{z
előtt, Dankó úti lej{ró
betonoz{sa, fűnyír{s, kasz{l{s
az intézmények területén
Béke út, Móricz Zsigmond út,
Ady E út. Arany J{nos út {rkok
tisztít{sa.

2012.06-06-2012-07.05

eltérés nem volt

2012.07.06-2012-07.24

eltérés nem volt

2012.07.25-2012.08.28

eltérés nem volt

2012.08.29-2012.09.19

eltérés nem volt

2012.09.20-2012.10.31

eltérés nem volt

Ifjús{g út, + földutak {rkainak
rendezése

2012.11.02-2012.11.28

eltérés nem volt

Kossuth út , József A út
{rkainak karbantart{sa

2012.11.29-2012.12.31

eltérés nem volt

3. Létszám adatok:
Tervezett létszám (fő): 6 fő
Belépők száma (fő):
6 fő
Kilépők száma (fő):
- fő
A kilépések okainak ismertetése:
1) elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon (felmondás közös megegyezéssel) (fő):
2) rendkívüli felmondás a munkáltató részéről (okok bemutatása a szöveges részben (fő):
3) rendkívüli felmondás a munkavállaló részéről (fő):
4) egyéb ok (fő):
A munkáltatói és munkavállalói kezdeményezésű rendkívüli felmondás indokai, egyéb
észrevételek a foglalkoztatással kapcsolatosan:
Nem volt felmondás sem a munkáltató, sem a munkavállaló részéről.
Egyéb észrevétel a foglalkoztatással kapcsolatosan:
Valamennyi foglalkoztatott tisztességesen elvégezte a rábízott feladatokat. A
teljesítményüket is megfelelőnek tartjuk. A + feladatokat is becsülettel ellátták.

4. A programmal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények, javaslatok:
A belvíz elvezetési programot hasznosnak ítéltük meg. Jelentősen javított a településen
jelentkező vízelvezetési problémákon. Bár kiemelten veszélyesnek nem nevezhető a község
míg csapadékos időjárást követően sem, az ingatlanok védelme miatt érdemes minden évben
elvégezni a tisztítási munkákat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a belvíz programban
dolgozók más feladatokat is el tudnak látni, megfelelő szervezés és irányítás mellett.
4. Csatolt dokumentumok, fényképek az eredmények bemutatásáról:

Start munka 2012. Varsány Belvízelvezetés
Dankó út, belvíz-elvezető árok karbantartás 2012.

Köles-völgyi patak tisztítása 2012.
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Start munka 2012. Varsány Belvízelvezetés
Vízelvezetés megoldása, árkok tisztítása

2012. februári induló állapot

Dátum: Varsány, 2013. 01. 22.
…………………………………
aláírás
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Startmunka 2012. Varsány Belvízelvezetés
2012. február-december

Vars{ny, 2013-01-29
Pintérné Kanyó Judit
polg{rmester

Startmunka mintaprogram záró beszámolója
foglalkoztatók részére
Szerződés száma:

4388-0/2012-1204

Projektláb megnevezése: KÖZÚTHÁLÓZAT
5. A támogatott foglalkoztató adatai:
Neve: Varsány Község Önkormányzata
Címe: 3178 Varsány, Rákóczi u.1.
Program megvalósításának felelőse: Pintérné Kanyó Judit
Program felelős elérhetősége (telefon, e-mail): 06-70-3767482, nogradtur@gmail.com
Megítélt támogatás összege: 5.607.138,-Ft
Bér +járulékok: 5.378.538,-Ft
Egyéb közvetlen költségek: 228.600,-Ft
Önerő, ill. nem tervezett önkormányzati ráfordítások (Ft):250e Ft
6. Szakmai megvalósítás indokoltsága, menete, eredmények bemutatása:
a.) Induló állapot bemutatása:

Varsány község területén a közúthálózat, illetve a mellette húzódó vízelvezető
árkok hossza 13 km. Az alábbiakról beszélhetünk: a Varsány Szécsény közötti
és a Varsány Nógrádsipek közötti szakaszról.
Sajnos közúton történő közlekedésünk során az tapasztalható, hogy rendkívül
elhanyagoltak, bozóttal, gazzal benőttek, szemetesek az árkok. Ez egy országos
probléma. Nagyon időszerű, hogy az egészségesebb és az élhetőbb környezet
miatt tegyünk ennek a megváltoztatásáért. A start munkaprogramot megelőzően
a 2011-es évben –közmunkásokkal-, már tettünk lépéseket a fentiekben jelzett
problémák kezelésére. Mivel jó tapasztalatokat szereztünk, ezért döntöttünk úgy,
hogy a közút programba belevágunk.
b.) A projekt megvalósításának menete, eredmények bemutatása (számszaki kimutatás,
értékteremtés, hatékonyság, költségcsökkentés stb) a projekt megvalósítása során a
tervtől való eltérések bemutatása, indokolása:
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Tervezett tevékenység
megnevezése (a kérelemnek
megfelelően kérjük kitölteni)
Szőlővölgyi út bekötő
szakasz{nak karbantart{sa
Dencsi patak medertisztít{sa
+Nógr{dsipek felé vezető út
menti {rok tisztít{sa, bozótirt{s
+iskola előtti park
kialakít{s{n{l földmunk{k
Közútra vezető földutak
rendbetétele
+Templomkert tereprendezés
Közút külterületi szakasz{nak
karbantart{sa. Bozótirt{s.
+Szőlővölgy felé vezető
önkorm{nyzati út kasz{l{sa.
+T{bi kastély mellett bozótirt{s
Közút belterületi részén {rkok
rendbetétele.
+Iskola előtti {rok
mederlapoz{sa, betonoz{s.
Fesztiv{l elő-és utómunk{i.
Árkok karbantart{sa a közút
külterületi részén.
+Szécsény felé vezető út mentén
fűnyír{s, bozótirt{s.
+Iskola melletti híd föld
munk{i.

Teljesítés
2012.02.01-2012.03.14.
2012.03.16-2012.04.24

2012.04.25-2012.06.05

2012.06.06-2012.07.24.

2012. 07.25-2012.09.07.

2012.09.10-2012.11.19.
2012.11.20-2012.12.31.

Az eltérés indokol{sa
nem volt eltérés
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7. Létszám adatok:
Tervezett létszám (fő): 6 fő
Belépők száma (fő):
8 fő
Kilépők száma (fő):
2 fő
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A kilépések okainak ismertetése:
1) elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon (felmondás közös megegyezéssel) 2fő
2) rendkívüli felmondás a munkáltató részéről (okok bemutatása a szöveges részben (fő):
3) rendkívüli felmondás a munkavállaló részéről (fő):
4) egyéb ok (fő):
A munkáltatói és munkavállalói kezdeményezésű rendkívüli felmondás indokai, egyéb
észrevételek a foglalkoztatással kapcsolatosan:
nincs
Egyéb észrevétel a foglalkoztatással kapcsolatosan:
A foglalkoztatottak hátrányos helyzetű, iskolázatlan emberek
jövedelemszerző lehetőségük a szűkebb környezetükben nincs.

voltak.

Más

8. A programmal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények, javaslatok:
Rendkívül fontos, hogy ez a munkaprogram folytatódjon, hiszen a szakmával nem
rendelkezők csak így juthatnak jövedelemhez.
Az általuk elvégzett munkát fontosnak tartjuk. A kitisztított, folyamatosan rendben
tartott árkok jó hatással vannak az itt közlekedő emberekre. Tapasztalataink szerint
kevesebb volt az eldobált szemét az év második felében, mint amikor a munkák
elkezdődtek. Többen megjegyezték (telefonon, e-mailon), hogy meg lehet állapítani, hol
kezdődik Varsány közigazgatási határa. Ez is egyfajta elismerés.

5.

Csatolt dokumentumok, fényképek az eredmények bemutatásáról:

Start munka 2012. Varsány Közúthálózat
2012. februári induló állapot
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Start munka 2012. Varsány Közúthálózat
Szőlővölgy (2012. február-március) és Nógrádsipek (2012. június-július) felé vezető út
melletti árok tisztítása, bozótirtás
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Start munka 2012. Varsány Szécsény felé vezető út melletti árok karbantartása, bozótirtás
2012. február-március, augusztus-november

Varsány, 2013-01-29

Startmunka mintaprogram záró beszámolója
foglalkoztatók részére
Szerződés száma:

2579-03/2012-1204

Projektláb megnevezése: MEZŐGAZDASÁGI
9. A támogatott foglalkoztató adatai:
Neve: Varsány Község Önkormányzata
Címe: 3178 Varsány, Rákóczi u.1.
Program megvalósításának felelőse: Pintérné Kanyó Judit
Program felelős elérhetősége (telefon, e-mail): 06-70-3767482, nogradtur@gmail.com
Megítélt támogatás összege: 9.234.254,-Ft
- Bér +járulékok: 7.207.250,-Ft
- Egyéb közvetlen költségek: 2.027.004,-Ft
Önerő, ill. nem tervezett önkormányzati ráfordítások (Ft): 600e Ft

10. Szakmai megvalósítás indokoltsága, menete, eredmények bemutatása:
a.) Induló állapot bemutatása:

Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek részbeni megművelése volt a
cél az alábbiak szerint: 7 ezer négyzetméter málnaültetvény telepítése, 5 ezer
négyzetméteren burgonya termesztése, 360 m2-en konyhakert kialakítása. A
talajmunkát helyben bérelt nagyteljesítményű mezőgazdasági gépekkel, az
önkormányzat tulajdonát képező kisgépekkel és kézi erővel terveztük elvégezni.
Komposztáló kialakítása indokolt volt, mivel a 24.000 m2 területről lenyírt
füvet, és az őszi avart így lehet majd hasznosítani.
A település virágosítása, köztereinek, parkjainak folyamatos ápolása, a
településen élők jobb közérzetét, valamint a rendezvényekre látogató több ezer
vendég megelégedését szolgálja. Intézmények (Közösségi Ház, Iskola, Óvoda,
Gondozási Központ, Orvosi rendelő, Gyerekház, Könyvtár) kertjeinek,
udvarainak rendben tartása kiemelt feladat. Lombhullató fák és örökzöldek
ültetését céloztuk meg. Évente legalább 100 db fát,ezen felül bokrokat, cserjéket
szeretnénk elültetni. 41 db virágládába és 130 db nagyméretű, oszlopra
kihelyezhető virágcserépbe kerülnek egynyári dísznövények.
A konyhakertben fóliasátor építését kívánjuk megvalósítani. Egyszerű,olcsó
saját kezűleg történő kivitelezésre törekszünk. A közétkeztetésben terveztük
felhasználni a megtermelt zöldségnövényeket. Sikeres program esetén további
önkormányzati földterületeket kívánunk bevonni a termesztésbe.
Málna ültetvény telepítése indokolt, mivel településünkön hagyománya volt a
bogyósgyümölcs termesztésnek. Erre alkalmas földterületek vannak az
önkormányzat tulajdonában. Az értékesítésre is megvannak az elképzelések.
A fentieket összevetve, évek alatt kialakítható egy jól termelő gazdasági egység,
(Falugazdaság) ami elsősorban a közétkeztetést segítheti, de elindíthat egy
értékesítési folyamatot is. (termelői piac)
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b.) A projekt megvalósításának menete, eredmények bemutatása (számszaki kimutatás,
értékteremtés, hatékonyság, költségcsökkentés stb) a projekt megvalósítása során a
tervtől való eltérések bemutatása, indokolása:
Tervezett tevékenység
megnevezése (a kérelemnek
megfelelően kérjük kitölteni)
Fólias{tor helyének kialakít{sa,
tereprendezés. Fólias{tor
elkészítése. Magok elültetése.
Tr{gy{z{s, vir{g{gy{sok
előkészítése. M{lna telepítés az
előkészített talajba.
Fólias{torban lévő konyhakerti
növények gondoz{sa.
+meleg{gyak elkészítése
+meleg{gyak beültetése
+pal{ntanevelés
+borsó, bab, dughagyma vetése
+vir{g{gy{sok, vir{gl{d{k
kihelyezése, beültetése,
folyamatos gondoz{sa
+iskola előtti park beültetése
dísznövényekkel
+hónapos retek szedése,
sz{llít{sa a konyh{ra
dróthúz{s a m{lna
ültetvényben, m{lnavessző
kötözése, vetőburgonya
rakod{sa, ültetés
+musk{tlik ültetése,kihelyezése
a villanyoszlopokra, folyamatos
gondoz{s, 2 naponként locsol{s,
t{poldatoz{s.
+sal{ta folyamatos szedése,
sz{llít{s a konyh{ra
+paradicsom és paprika
pal{nt{k kiültetése
m{lna ültetvény kap{l{sa,
burgonya kap{l{sa,
elültetett konyhakerti növények
és vir{gok gondoz{sa
+templomkert parkosít{sa,
dísznövények ültetése
Elültetett konyhakerti
növények és vir{gok
gondoz{sa, {pol{sa.
Rakt{roz{s előkészítése.
Burgonya kap{l{sa.
+Paradicsom és paprika

Teljesítés

Az eltérés indokol{sa

2012. 03.01-2012.04.31

m{lna ültetvényben a
faoszlopok be{llít{sa későbbi
időpontban történt.

2012.05.02-2012.05.31.

Vir{g{gy{sok, vir{gl{d{k,
konyhakerti növények
beültetése megtörtént az előző
időszakban.

2012.06.01-2012.07.06

2012.07.07-2012.08.31.

szedése, sz{llít{sa az óvod{ba.
Lecsó befőzése, tartósít{s.
Hagyma betakarít{sa, sz{llít{s a
konyh{ra.
Burgonya ki{s{sa, felszedése.
Termények betakarít{sa.
+paradicsom, paprika, bab
szedése, t{rol{sa.
+lecsó befőzése.
Burgonya rakt{roz{s, sz{nt{s,
t{rcs{z{s.
+sövények nyír{sa
+locsol{s az intézmények
parkjaiban, kertjeiben
+fűnyír{s az intézmények
környezetében
Növények téliesítése.
Vir{g{gy{sok rendezése.
+tavaszi vir{ghagym{k ültetése
+musk{tlik beszedése,
visszav{g{sa, téliesítése
+temető rendbetétele
Megtermelt növények és
gyümölcsök tartósít{sa.
+vir{gok téli gondoz{sa
+parkok rendbetétele
+vir{gl{d{k, padok beszedése
+szersz{mos műhelyek
rendbetétele
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2012.09.03.-2012.09.14

2012.09.17-2012.09.30

2012.10.01-2012.11.15

2012.11.16-2012-12.31.

11. Létszám adatok:
Tervezett létszám (fő): 10 fő
Belépők száma (fő):
11 fő
Kilépők száma (fő):
1 fő
A kilépések okainak ismertetése:
1) elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon (felmondás közös megegyezéssel) (fő): 1
2) rendkívüli felmondás a munkáltató részéről (okok bemutatása a szöveges részben (fő):
3) rendkívüli felmondás a munkavállaló részéről (fő):
4) egyéb ok (fő):
A munkáltatói és munkavállalói kezdeményezésű rendkívüli felmondás indokai, egyéb
észrevételek a foglalkoztatással kapcsolatosan:
nincs
Egyéb észrevétel a foglalkoztatással kapcsolatosan:
A 2012.évi Start munkaprogram egyik sikeres projektjének mondható a mezőgazdasági
program. Lehetővé váltak azok az elképzelések, melyeknek a megvalósítására már akkor
törekedtünk, amikor megcéloztuk a Falugazdaság létrehozását.
12. A programmal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények, javaslatok:
A programban dolgozókkal elégedettek vagyunk, emelt létszámmal szeretnénk a jövőben
tovább folytatni. Rendkívül fontos, hogy a terveknek megfelelően indulhasson a
foglalkoztatás, mivel a programban dolgozóknak ez az egyetlen lehetősége a
jövedelemszerzésre.
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5.

Csatolt dokumentumok, fényképek az eredmények bemutatásáról:

Start munka 2012. Varsány Mezőgazdasági program
2012. márciusi induló állapot

Málnatelepítésre kijelölt földterület

Az önkormányzat tulajdonát képező földterület előkészítése, valamint
a burgonya betakarítása
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Start munka 2012. Varsány
Málnatelepítés 2012. április

Málnavesszők válogatása, gödör előkészítés
2012. május
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Málnavesszők ültetése
2012. május-június

Start munka 2012. Varsány Málnaoszlopok előkészítése
2012. június-július

Start munka 2012. Varsány Málna földterület oszlopolás, dróthúzás, kötözés
2012. július-november
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Start munka 2012. Varsány Kertészet
Fóliasátor helyének kialakítása, elkészítése 2012. február-március
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Start munka 2012. Varsány
Konyhakerti növények ültetése, fóliasátorba veteményezés
2012. április-május
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Start munka 2012. Varsány
Fóliasátor első termésének, a salátának és a reteknek a betakarítása 2012. május

Melegágyak kialakítása. Paradicsom és paprikamag ültetése
2012. május
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Paradicsom, paprika palánta kiültetése, gondozása
2012. május-június
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Start munka 2012. Varsány
Termények betakarítása 2012. júniustól-szeptemberig
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Start munka 2012. Varsány
Termények betakarítása, befőzés 2012. júniustól-szeptemberig

Varsány, 2013-01-29
Pintérné Kanyó Judit
polgármester

