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Startmunka programok Varsányban 2012. 

A 2011-es év jó tapasztalatai, melyet az értékteremtő munkaprogram 

során szerzett településünk, arra ösztönzik az önkormányzat vezetőit, hogy 

egyrészt tovább folytassák, másrészt kibővítsék a foglalkoztatottak körét 

valamint a munkaköröket és a feladatokat. 

Megállapítható, hogy akkor van értelme és hozadéka a munkának, ha 

hosszútávon legalább napi 6 órában, de célszerűbb a napi 8 órában történő 

szakemberek, közmunkások foglalkoztatása. Arra kell törekedni, hogy ne a 

munkanélküli segélyre, vagy az egyéb támogatásokra, bérpótló vagy más 

juttatásokra várjanak az embereknek, hanem értelmesen, munkával töltsék az 

idejüket. A kereset pedig legyen elég arra, hogy el tudják magukat tartani. A 

helyzet egyre súlyosabb, tehát folyamatosan keresni kell a megoldásokat. 

Jelentős előbbre lépés egy település életében ha megújulnak az 

intézményei, közterei, tiszta rendezett a  főutcája, megfelelő a csapadékvíz 

elvezetés, hosszútávú mezőgazdasági munka, földművelés biztosítja a 

megélhetést stb. Jelentős költségcsökkentés lehet a közétkeztetésben ha helyben 

termelt zöldségek, gyümölcsök kerülnek feldolgozásra. 

Fontos azonban, hogy a fentiek megvalósítása érdekében figyelembe 

vegyük a településünk adottságait, mind személyi mind pedig tárgyi 

infrastruktúra vonatkozásban. Ezért Varsányban az alábbi programok indítását 

javasoljuk: 

1. Téli foglalkoztatás projekt 

A foglalkoztatás időtartama: 2012. február 01-2012. december 31. 

Foglalkoztatott létszám: 5 fő 

Asztalosok (3), festő(1), karbantartó(1) alkalmazása. Feladatuk: tovább 

folytatni a településen lévő intézmények környékének a rendezését, 

kulturáltabb és biztonságosabb környezet megteremtésének érdekében.  

A templom melletti járda és árok közötti területre fa korlát 

kialakítása, mintegy 60 méter hosszan. A járda mellett egy 

kibetonozott árok húzódik, mely jelenlegi formájában 

balesetveszélyes.  E szakaszon közelíthető meg a Gondozási Központ, 

ahol napi szinten történik a gyerekétkeztetés, továbbá az intézmény 

szolgáltatásait szintén napi rendszerességgel veszik igénybe idősek.  
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  Szeméttárolók elkészítése és kihelyezése a falu központjában és 

a főutcán, tehát a leginkább gyalogosan igénybe vett területeken, 

összesen 6 db. Tapasztalataink szerint e területeken képződik a legtöbb 

szemét, melyet napi rendszerességgel kell kezelni. A takarításban 

közmunkások vesznek részt. 

A már meglévő 22 db utcai pad és 41 db virágláda, a meglévő 

buszmegállók (3db) újra festése, sérülések javítása.  Leader 

pályázatból megvalósított „utcabútorok” állagának a megóvása a cél. 

Az önkormányzat tulajdonát képező összes műhely, garázs (11 db) 

területét tekintve kb. 200 négyzetméter kitakarítása, felújítása. Kézi 

szerszámok rendbetétele, kisgépek karbantartása javítása . Az 

elmúlt években a különböző közmunka programoknak köszönhetően 

vásárolt kézi szerszámok és kisgépek megfelelő tárolásának és 

karbantartásának  a megoldása. Jelenleg a műhelyek többsége beázik, a 

nyílászárók cserére szorulnak.  

Az Általános Iskola előtt lévő kerítés (beton alapon vas szerkezet) 

lebontása, valamint az élelmiszer bolt és az iskola területe közötti 

hullámpala kerítés megszüntetése . Az iskola és a szomszédos telek 

között a lebontást követően kialakuló udvar  elkerítése. Fa kerítés 

kialakítása, mely megegyezik a közösségi ház előtti kerítéssel, annak 

mintázatával, stb.  

A jelenleg Gyerekházként működő önkormányzati ingatlanon 

kisebb javítások, a hozzá tartozó udvarban lévő kihasználatlan raktár 

lebontása. A Gyerekház és a szomszédos Kézművesporta közötti 

kerítés megjavítása (festés, drótcsere) .  

Az óvoda kerítésének javítása, újra festése.  

Hidak, átjárók  építése, felújítása az alábbi önkormányzati 

ingatlanok előtt: Könyvtár, Polgármesteri Hivatal, Iskola.  

Kertészeti program továbbfolytatását tervezzük. 

Kedvező tapasztalatokat szereztük 2011-ben. Településünk a Virágos 

Nógrádért pályázaton különdíjat kapott.  A kertészek feladata: a 

település virágosítása, köztereinek, parkjainak folyamatos ápolása. 

Intézmények kertjeinek, udvarainak rendben tartása.  Lomhullató fák 

és örökzöldek ültetése. A téli időszakban a villanyoszlopokról 

begyűjtött 130 db virágcserépben lévő növények ápolása, a hagymák, 

virág magok raktározása: A tavaszi időszakban a sövények, örökzöldek 

ápolása, metszése, alakítása  stb. Március-április hónapokban a főutcán 

elhelyezett 41 db virágláda feltöltése virágfölddel, beültetése egynyári 
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virágokkal. A virágok termesztéséhez  fóliasátor építését tervezzük, 

melynek kialakításával csökkenthetők az egynyári virágokra fordítható 

költségek.   

A nyár folyamán  az önkormányzat tulajdonában lévő 360 

négyzetméteres belterületi kertbe bab ültetése. Mely termék a 

közétkeztetésben kerül felhasználásra. Nyár végén, ősszel feladatuk a 

betakarítás, a virágok begyűjtése, a téli raktározásra való előkészítés. 

 Közreműködés a befőzésben, lekvár készítésben. Az alapanyag a 

településen élő vállalkozó által művelt gyümölcsösből származik. A 

gyümölcsöt ajándékba kapja a település, a befőttet és a lekvárt a 

közétkeztetésben kívánjuk felhasználni.  

 

2. Mezőgazdasági projekt 

A foglalkoztatás időtartama: 2012.április 01-2012.szeptember 30. 

Foglalkoztatott létszám:8 fő 

Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek részbeni 

megművelése, az alábbiak szerint: 7 ezer négyzetméter málnaültetvény 

telepítése. A terület előkészítéséhez szükséges szántás és egyéb 

munkát helyben bérelt mezőgazdasági gépekkel kívánjuk elvégeztetni. 

A telepítéshez az alábbiak szükségesek: 

7.000 tő málna, 100 Ft/tő  összesen :700.000 Ft 

450 tartó oszlop, 1000 Ft/db összesen: 450.000 Ft + a szükséges 

drót mennyiség ára 100.000 Ft 

A terület előkészítése: szántás 2x, 30.000Ft+áfa/hektár 

kombinátorozás 2X 30.000 Ft +áfa /hektár Helyben bérelt géppel. 

A terület tárgyázása: 400 mázsa birka trágyával, melynek 

összege:100.000.-Ft 

 

Az Önkormányzat tulajdonát képező 5 ezer négyzetméter 

földterületen burgonya termesztése. A közétkeztetésben történő 

felhasználásra. 

Talajmunka, helyben bérelt mezőgazdasági gépekkel, melynek ára: 

szántás:30.000 Ft +áfa/hektár kombinátorozás 

+30.000 Ft+áfa/hektár 

vetőmag mennyisége 25 mázsa/hektár ára: 10.000 Ft/mázsa 

vegyszerezés: gomba+bogár3X, gyomirtás 2X: 105.000Ft/hektár 

műtrágya:5mázsa/hektár (komplett) 14.000Ft/mázsa+áfa műtrágya 

szórás:5.000Ft/hektár részletesen: 3.sz. melléklet 

A krumpliföldön adódó kézi munkát közmunkásokkal kívánjuk 

megoldani. Vagy a málna telepítést követően felszabaduló 

munkaerőt kihasználni.  
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3. Kertészeti projekt  

A foglalkoztatás időtartama: 2012. január 01- 2012. december 31. 

Foglalkoztatott létszám: 5fő 

Kedvező tapasztalatokat szereztük 2011-ben. Településünk a Virágos 

Nógrádért pályázaton különdíjat kapott  Ezért kívánjuk a kertészeti 

programot tovább folytatni. Feladatuk a település virágosítása, 

köztereinek, parkjainak folyamatos ápolása. Intézmények kertjeinek, 

udvarainak rendben tartása.  Lomhullató fák és örökzöldek ültetése. A 

téli időszakban a villanyoszlopokról begyűjtött 130 db virágcserépben 

lévő növények ápolása, a hagymák, virág magok raktározása, 

sövények, örökzöldek ápolása, metszése, alakítása  stb. Március-április 

hónapokban a főutcán elhelyezett 41 db virágláda feltöltése 

virágfölddel, beültetése egynyári virágokkal. A nyár folyamán az 

önkormányzat tulajdonában lévő 360 négyzetméteres belterületi kertbe 

bab ültetése. Mely termék a közétkeztetésben kerül felhasználásra. 

Nyár végén, ősszel feladatuk a betakarítás, a virágok begyűjtése, a téli 

raktározásra való előkészítés. Közreműködés a befőzésben, lekvár 

készítésben. Utóbbi a településen megtermelt gyümölcsösből 

származik. Továbbá a Hősök kertjének, és a temető kertnek a rendbe 

tétele (virágosítás, fásítás) emlékművek karbantartása. 

 

 

4. Belvíz elvezetés, belterületi utak melletti árkok 

karbantartása. Komposztáló kiépítése. 

 

A foglalkoztatás időtartama: 2012. január 01-2012. december 31. 

Foglalkoztatott létszám: 12 fő 

   

Varsány község kiépített úthálózatának a hossza: 9,698 km. A kiépítetlen út 

hossza: 2,026 km. Az utak mentén lévő árkok (23,448 km) karbantartása. 

Patakmedrek kézi erővel történő tisztítása. Bozótirtás. Intézmények parkjaiban, 

kertjeiben, temető teljes területén fűnyírás. Összes terület: ………. 

Komposztáló kiépítése. Javasolt nagyság: 10X15m. kézi erővel történő 

megmunkálás. Fenti munkák elvégzéséhez szükséges szerszámok: ásó, lapát, a 

komposztálóhoz kerítésdrót, oszlopok. 

Az árkokból kitermelt föld elszállításhoz szükséges egy kisebb teherautó. 

 

Varsány, 2011-11-17. 

 

 

Pintérné Kanyó Judit 

polgármester 


