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BESZÁMOLÓ 
a Startmunka program megvalósulása során 2012-ben elért eredményekrıl 

 
Közfoglalkoztatási csoport 
 
Hajdúnánáson 2012-ben 4 programmal vette kezdetét a Startmunka program, melynek 

megvalósulása során 297 fı álláskeresı folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetıség. A 

Startmunka mintaprogramok sikeres lebonyolításához Hajdúnánás Városi Önkormányzat új 

irodát hozott létre a Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatt. 

A közfoglalkoztatási iroda feladatköre a mintaprogram megvalósulásának koordinálása, 

adminisztrációs feladatok ellátása, pénzügyi elszámolások elkészítése, a 2013. évi pályázatok 

megírása. 

A pályázati leírásokban vállalt kötelezettségeknek a közfoglalkoztatási csoport 

maradéktalanul eleget tett, a projekt elszámolások benyújtásra kerültek a Hajdú – Bihar 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja felé. Mind a 4 program tekintetében a 

munkabér és a dologi költségek elszámolása megtörtént. 

A közfoglalkoztatottak a munkabérüket folyószámlára heti kifizetési rendszer keretében 

kapták. Az új fizetési rendszer nehézségei ellenére Hajdúnánáson a közfoglalkoztatottak 

idıben komolyabb fennakadás nélkül jutottak munkabérükhöz. 

2012-ben közfoglalkoztatásba bevont álláskeresık közül, kiemelt célcsoportként 47 fı 25 év 

alatti, míg 134 fı ötven év feletti volt. 

A 2012. évi Startmunka program a közfoglalkoztatás új formáját hozta létre, a hagyományos 

fıleg köztisztasági feladatokat ellátó közmunka mellett megjelent az úgynevezett valódi 

értéktöbbletet teremtı munka bevezetésével. 

 
 
Startmunka program megnevezése, és a folyamatosan foglalkoztatottak létszáma 
 
 

1. Mezıgazdasági projekt – 100 fı 

2. Belvízelvezetı árkok rendbetétele - 75 fı 

3. Mezıgazdasági utak karbantartása – 100 fı 

4. Illegális hulladéklerakók felszámolása – 22 fı 
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Mezıgazdasági startmunka mintaprogram 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat sikeresen pályázott a 2012. évi startmunka program 

Mezıgazdasági mintaprojekt megvalósítására, melynek feltételeit a 2012. február 29-én kelt 

3763-2/2012-0905 ügyiratszámú Hatósági Szerzıdés rögzítette. 

A 2012. március 1-tıl 2012. december 31-ig 100 fı álláskeresı bevonásával mőködı 

mezıgazdasági startmunka mintaprogram pályázati leírásban vállalt valamennyi elképzelés és 

kötelezettség megvalósulásra került. A program mőködésének 10 hónapja alatt 117 fı 

dolgozott kertészetünkben. 2 fınek rendkívüli felmondással szőnt meg a munkaviszonya 9 fı 

közfoglalkoztatott az elsıdleges munkaerıpiacon helyezkedett el, további 6 fınek egyéb ok 

miatt szőnt meg a munkaviszonya. A megszőnt munkaviszonyokat minden esetben a Hajdú – 

Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltsége által 

kiközvetített álláskeresık felvételével pótoltuk. A program megvalósulása során 83 fı a 

foglalkoztatás teljes idıtartama alatt folyamatosan dolgozott. A munkavállalók 

magatartásával, munkához való hozzá állásával elégedettek voltunk. A 2012. évi sikerekhez 

nagyban hozzájárult, hogy az ott dolgozók önmagukénak érezték a Hajdúnánási Kertészetet 

így lelkességben, áldozatos munkában nem volt hiány. 

 
A Mezıgazdasági mintaprogramba bevont 100 fı álláskeresı munkakörök szerinti 
megoszlása: 

Segédmunkás 67 fı 
Egyéb növénytermesztı 10 fı 
Készlet és anyagnyilvántartó 4 fı 
Traktoros 2 fı 
Gépkocsivezetı 2 fı 
Telepır 6 fı 
Kártevı és gyomirtó 1 fı 
Mezıgazdasági gépkezelı 6 fı 
Mezıgazdasási és ipari karbantartó 1 fı 
Adminisztrátor 1 fı 
Munkairányító 3 fı 

 
 
A Hajdúnánási Kertészetben végzett fıbb tevékenységek: 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 14 hektárt bérelt, 2 hektár saját tulajdonú, 4 hektár a 

Magyar Államtól visszakapott területen folytatott mezıgazdasági tevékenységet. 

Kertészetünkben termelt növények: főszerpaprika, görög – és sárgadinnye, hagyma, borsó, 

szárazbab, uborka, patisszon, burgonya, sárgarépa, petrezselyem, zeller, fokhagyma, cékla, 
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karfiol. Kertészetünkben 600 m2 fóliasátor van. A fóliasátrak kiépítésével célunk, hogy a 

késıbbiekben a kertészetben ültetni kívánt palántákat saját magunk tudjuk megtermelni. 

A Hajdúnánási Kertészetben megtermelt kultúrnövények, gyümölcsök jelentıs része a 

Hajdúnánási Gyermek – és Közétkeztetési Nonprofit Kft. számára került beszállításra kettıs 

cél figyelembe vétele mellett:  

- egyrészt Hajdúnánás Városi Önkormányzat számára fontos, hogy a közétkeztetésben 

résztvevık, helyben megtermelt egészséges alapanyagokból elkészített ételekhez jussanak,  

- másrészt ez által az önkormányzat jelentıs megtakarításhoz jut 

A mögöttünk hagyott év tapasztalatai alapján a kettıs cél maradéktalanul teljesült. 

A megtermelt növények és gyümölcsök azon részét melyet a közkonyha nem tudott fogadni, a 

szabadpiacon értékesítettük, valamint a kertészetben dolgozók között került kiosztásra, 

jutalmazásként. 

A Hajdúnánási Kertészet mőködéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása: 

• 6 ha területen csepegtetıs öntözés kiépítése 

• a betonüzemben gyártott oszlopok felhasználása az uborka támrendszer kialakításában 

• 600 m2 fólia sátor építése 

• fúrott kutak kiépítése 

• áramhálózat kiépítése 

• Tanyaépület felújítása 

• szociális helységek és fedett pihenı helyek kialakítása  

 
Eszközbeszerzés: 
 
A dolgozók a 2012-es évben részesültek munkavédelmi oktatásban, munkaruhában és 

munkavédelmi eszközökben, valamint foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatban. 

A 2012. évben megvásárolt kis – és nagy értékő tárgyi eszközök, nagyban segíthetik a 

kertészet sikeres mőködését a következı években is. A program megvalósulásához 

megvásárolt és bevételezett eszközök listáját a 4. számú melléklet tartalmazza részletesen. 

 

A 2012. évben, a kertészetünkben zajló tevékenységek kiegészítéseként, állattenyésztési 

programot indítottunk, melyet a mezıgazdasági programból befolyó bevételekbıl 

finanszíroztunk. A mai napig az alábbi jószágok kerültek beszerzésre: 

250 db tojótyúk, 74 db kecske, 34 db ıshonos rackajuh, 23 db sertést 2 102 781 forint 

értékben.  
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Tanfolyamok: 
 
A Mezıgazdasági projektbe bevont álláskeresık részére tanfolyamok indultak, melyek 2012. 

októbertıl kezdıdıen 56 fı bevonásával a mai napig is folyamatosan mőködnek. 29 fı 

részére „növénytermesztés és állattartás” míg 27 fı részére „növénytermesztés és tartósítás” 

tárgykörben elméleti és gyakorlati képzésre nyílt lehetıség. Az eddig eltelt több mint három 

hónap során, a tanfolyamokon rendben megjelentek a közfoglalkoztatottak és hasznos késıbbi 

munkájuk során használható ismeretekhez és képességekhez jutottak. 

A 2012. évi Mezıgazdasági Startmunka Mintaprogram fıbb eredményei: 

• Mindösszesen 117 fı álláskeresı valódi értékteremtı foglalkoztatásba való bevonása 

• A program hosszú távú mőködéséhez szükséges infrastruktúrák kialakítása 

• Az önkormányzat számára bevételt jelentı termelı tevékenység megvalósítása 

• MAGOSZ különdíj 

• Országosan is ismert és elismert mintaprogrammá válás 

• A belügyminisztérium 2012-es rendelkezése alapján, minden közfoglalkoztatott 

kötelezıen parlagfő-mentesítésben kell részt vennie. Városunkban a parlagfő-

mentesítés megoldott, ugyanis meghatározott idınként szervezett formában történik. 

Célok:  

Fent leírtak alapján a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által szervezett Mezıgazdasági 

mintaprogramnak minden esélye megvan, hogy hosszú távon munkát biztosítson az 

elsıdleges munkaerıpiacról kiesık számára. Ennek elsı állomása, hogy a 2013. évi 

Mezıgazdasági Startmunka mintaprogram nem csak folytatását jelenti a mögöttünk hagyott 

évnek, hanem kibıvült tevékenységekkel újabb lépést tehet egy önfenntartó szociális 

szövetkezet létrejöttéhez. 170 fı bevonásával a kertészeti növénytermesztés mellett 2013-ban 

megjelenik a szántóföldi növénytermesztés, tovább bıvül a gyümölcstermesztés, megerısödik 

az önerıbıl elkezdıdött állattartás. 
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MELLÉKLETEK 

A 3763-2/2012-0905 ügyiratszámú Hatósági Szerzıdés alatt mőködı  
Mezıgazdasági Mintaprogram megvalósulási tanulmányához 

 
1. számú melléklet 

Termıterület és az értékesített mennyiség 

Termelt növény 
megnevezése 

Terület 
nagysága  

Értékesített 
mennyiség 

(kg) 

Brokkoli 0,6 ha 4333,07 

Burgonya 1,79 ha 10195,7 

Cékla 1,4 ha 1919,8 

csemege kukorica 2 ha 2880 

Cukkini 0,7 ha 1390,2 

Darálásra 
főszerpaprika 0,05 ha  3735 

Fekete retek 0,2 ha 250,8 

Fokhagyma 200 m2 6,5 

Főszerpaprika 2 ha 23955 

Görög Dinnye 1 ha 40853 

Hagyma 0,2 ha 805 

Káposzta 0,7 ha 20739,6 

Karalábé 0,1 ha 408,08 

Karfiol 1,3 ha 13131 

Padlizsán 0,2 ha 7021,4 

Paprika 0,3 ha 4103,95 

Sárga dinnye 0,2 ha 848 

Sárgarépa 0,2 ha 1025,4 

Száraz bab 0,1 ha 116 

Tavaszi Búza 3 ha 7570 

Uborka 1 ha 11979 

Zöldbab 0,1 ha 888 

Zöldborsó 0,2 ha 780,5 

Kelkáposzta 0,1 ha 32 

Paradicsom  100 m2 10 

 
Egyéb termékek 

 
Termék megnevezése Mennyiség 

Savanyú káposzta 300 kg 
Tojás  3596 db 
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2. számú melléklet 
A 2012. december 31-ig a kertészetben megtermel növények értékesítésébıl befolyt 

összegek: 
 

 
Bruttó érték 

(Ft) 
A hajdúnánási piacon zöldségekbıl befolyt összeg 2 402 751 
A hajdúnánási Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére beszállított 
zöldségek 1 513 519,96 
Feldolgozó üzemeknek szállított zöldségek 7937221 
  Mind összesen: 11 853 492 
 
 
 

3. számú melléklet 
2013. január 28-án raktárkészleten található termékek 

 
Termék 
megnevezés 

mennyiség 
kg 

burgonya 20 000 
karalábé 400 
sárgarépa 300 
káposzta 2000 
cékla 6000 
fekete retek 200 
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5. számú melléklet 
A program pénzügyi értékelése 

 
 
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutattuk a Hadú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltsége részére. Az elszámolás 

pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar Államkincstár mind a 

Munkaügyi Központ felelıs ügyintézıjével. A munkabérek kifizetésének biztosítására utalt 

elılegeket két részben számoltuk el, melyek az elızetes vállalásunknak megfelelıen az 

októberi illetve a novemberi hónapokat érintették. 

A dologi költségek elszámolása két részletben történt. Az elıleg elsı részletének 

elszámolásakor a program dologi kiadásaira biztosított források 70 százaléka került 

engedélyezésre. Az elszámolás elfogadását követıen a fennmaradó 30 százalék került 

kiutalásra mellyel december hónapban számoltunk el. 

A dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében többször 

nyújtottunk be módosító kérelmet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja részére. A kimaradt pénzmaradványokból a program sikeresebb mőködését 

biztosító eszközök kerültek megvásárlásra. Így az eredeti pályázati leírásban nem szereplı 

függesztett tárcsa illetve permetezıgép beszerzésére nyílt lehetıség. A korábban 9,5 hektár 

területre tervezett mezıgazdasági tevékenység az év során kibıvült 16 hektárra. A nagyobb 

terület megmőveléséhez több talajmunkára, illetve üzemanyagra volt szükség. A 

pénzmaradványok segítségével tudtuk finanszírozni a megnövekedett költségeket. 

A program során beszerzett, elsısorban nagy értékő tárgyi eszközök nagyban segíthetik az 

önkormányzatot hosszú távú céljainak megvalósításában. A 2012-ben megvásárolt és 2013. 

évben kibıvült géppark hatékonyságot biztosíthat a fıleg kézi erıvel mőködı kertészetünk, 

illetve szántóföldi növényi kultúráink számára. 

A program sikeres mőködése érdekében 2 000 000 Ft saját forrás került felhasználásra, melyet 

a hatósági szerzıdés is tartalmaz. A program hosszú távú mőködése érdekében Hajdúnánás 

Városi Önkormányzat Képviselı testülete további 20 000 000 forint önerıt biztosított a 

Mezıgazdasági és a párhuzamosan futó Start munkaprogramok megvalósításhoz. 
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Sors
zám

Költség megnevezése
Tervezett bruttó ár 

( Ft )
Tényleges kiadás 

( Ft )
Átcsoportosított 
Maradvány ( Ft )

1.

Munka- és védıruházat, 
egyéni védıeszköz, 
foglalkozás eü. vizsgálat 
költsége 1 089 160 1 075 200 13 960

2. Kis értékő tárgyi eszköz 2 523 580 2 639 061 -115 481

3. Nagy értékő tárgyi eszköz 16 910 536 16 522 540 387 996

4. Egyéb költségek 10 397 300 9 867 813 529 487

Összesen 30 920 576 30 104 614 815 962

Sors
zám

Maradvány felhasználás Ft

1. permetezıgép 406 400

2. függesztett tárcsa 406 400

Összesen 812 800

Elszámolás Ft

Tervezett bruttó ár 30 920 576

Beszerzett bruttó ár 30 104 614

Maradvány felhasználás 815 962

Elszámolva 30 920 576

 MEZİGAZDASÁGI KERTÉSZETI PROJEKT   ELNYERT PÁLYÁZAT 
TÁMOGATÁSA: 30 920 576,-FT.
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012-ben sikeresen pályázott a három projektbıl álló 

1551-3/2012-0905 ügyiratszámú Hatósági Szerzıdés alatt mőködı kistérségi startmunka 

mintaprogramra. A 2012. február 8-án kelt Hatósági Szerzıdésben meghatározott Startmunka 

programok megnevezése: 

A. Mezıgazdasági utak rendbetétele projekt 

B. Belvízelvezetı rendszerek karbantartása projekt 

C. Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt 

 
A, Mezıgazdasági utak karbantartása 

 
Szakmai értékelés 
 
2012. április 1-tıl 100 fı álláskeresı foglalkoztatására nyílt lehetıség a mezıgazdasági utak 

rendbetétele program keretében. 

A külterületi mezıgazdasági földutak karbantartásának részét képezte a padka rendbetétele, 

valamint a közlekedési őrszelvény szabaddá tétele. Ennek keretében az út fölé nyúló ágak, 

gallyak, elszaporodott bokrok, cserjék kivágását motoros főrész használatával oldottuk meg.  

A motorfőrész kezeléséhez kezelıi képesítéssel rendelkezı személy szükséges, akinek a 

képzésben való bevonása megtörtént. 

A kiválasztott 83 km-nyi földút karbantartási munkáinak elvégzéséhez összesen 100 fı 

közfoglalkoztatott munkaerı folyamatos alkalmazása megvalósult, amelybıl 15 fı 

szakmunkás végzettségő és 85 fı segédmunkás közfoglalkoztatott volt. 10 fı 

közfoglalkoztatott munkaviszony közös megegyezéssel szőnt meg, mert az elsıdleges 

munkaerıpiacon tudtak elhelyezkedni. 10 fı munkaviszonya a munkáltató által 

kezdeményezett rendkívüli felmondással szőnt meg. 1 fı munkaviszonya a munkavállaló 

megromlott egészségügyi állapota, 9 fı munkaviszonya egyéb ok miatt szőnt meg. A 

megszőnt munkaviszonyokat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

Hajdúnánási Kirendeltsége által kiközvetített álláskeresıvel pótoltuk. Két kilépı esetén nem 

valósult meg pótlás, ennek oka, hogy 1 fı segédmunkás munkaviszonya 2012. november 7-én 

szőnt meg, így nem volt lehetıség a kötelezıen elıírt minimum 1 hónapos foglalkoztatásra. 

További 1 fı motorfőrész kezelı munkaerıpótlására nem került sor, mivel a Munkaügyi 

Központ rendszerében nem volt a foglalkoztatási feltételeknek megfelelı álláskeresı. 

2012-ben a mezıgazdasági földutak projektben dolgozók által mintegy 63110 méter dőlıút 

rendbetétele valósult meg. 
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A „mezıgazdasági utak karbantartása” elnevezéső startmunka-program 2012. április 1-jén 

indult. A projekt elképzelés szerint az utak profilozása vontatott gréderrel történik. A 

terveknek megfelelıen a vontatott grédert május elején megvásároltuk.  

A vontatott gréder mozgatásához szükséges traktor közbeszerzési eljárás útján került 

beszerzésre. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az MTZ típusú traktor csak június 

elején lett leszállítva. Vontatóeszköz hiányában sem a tárcsázást, sem a gréderezést nem 

lehetet az út profilozására alkalmas tavaszi idıszakban elkezdeni.  

A traktor megérkezéséig a dőlık melletti árkok partján cserje-, és bozótirtási tevékenységet 

végeztek a projekt dolgozói.  A nyári idıszakban bekövetkezett szárazság a mezıgazdasági 

utak profilozási munkáit jelentısen hátráltatta. A csapadékhiány miatt megkeményedett 

útfelület gépi megmunkálása nehézkessé vált. Ebben az idıszakban kisebb kátyúzási munkák 

történtek.  Október végén vált ismét a dőlık felülete könnyen megmunkálhatóvá. A lemaradás 

bepótlása érdekében két traktor végezte a karbantartási munkákat tárcsával, illetve gréderrel. 

A Csepüsszılıben a földutak karbantartása folyamatosan zajlott. Az út járható állapotát kézi 

szerszámokkal tartották fenn. 

A Belügyminisztérium BM6602-1/2012. számú rendelkezésének megfelelıen az állomány 

jelentıs hányada foglalkozott a parlagfő elleni védekezéssel. 

A program sikeresnek tekinthetı, hiszen a pályázati leírásban vállalt kötelezettség mindegyike 

megvalósult. A jelenlegi program lehetıséget adott a külterületi és a különleges külterületi 

(zártkerti) fı dőlıutak állapotának javítására, segítve ezzel a mezıgazdasági területek 

megközelítését. A program sikerességén felbuzdulva Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

2013-ban is pályázott ezen Startmunka programra. Terveink szerint a már rendbetett utak 

karbantartásán túl további mezıgazdasági utak felújítására kerül sor. 
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1. számú melléklet 
 
  
 

Munkakör Létszám (fı) Pótlás 

segédmunkás 85 fı 25 fı 

főrészgépkezelı 1 fı  

munkairányító 10 fı 4 fı 

kımőves 4 fı 6 fı 

 
A foglalkoztatás során több munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel megszőnt, mivel az 
elsıdleges munkaerıpiacon tudtak elhelyezkedni. 
 

2. számú melléklet 
Út mellett végzett munkák 
Beavatkozás helye Hossza 

(m) 
Elvégzett tevékenység 

038/4 hrsz. dőlı (Tuncsik telep) melletti 040 
hrsz-ú árok partja  

4.500 Cserje és bozótirtás, nádvágás 

066 hrsz. dőlı (Váradi dőlı) melletti 062 hrsz-ú 
árok partja  

3.100 Cserje és bozótirtás, nádvágás 

Fürdı dőlı (csónakházhoz vezetı út)  600 Út melletti növényzet ritkítása 
A kitermelt és tüzelésre hasznosítható faanyag 
beszállítása a depóniahelyre 

-  

 
3. számú melléklet 

 
Út felületén végzett munkák 
Beavatkozás helye Hossza 

(m) 
Elvégzett tevékenység 

0988 hrsz. (temetı dőlı) 2.980 Gréderezés, tárcsázás, kátyúzás (105 
m3 anyag kihordásával) 

01118 hrsz. (Böszörményi út) 1.800 Gréderezés 
01093 hrsz. (Böszörményi út) 2.000 Gréderezés 
0112 hrsz. (Liliom u. folytatása) 800 Tárcsázás, kátyúzás 
0107 hrsz.  (0112 hrsz-ú út folytatása) 1.080 Tárcsázás, kátyúzás 
0101 hrsz. (0107 hrsz-ú út folytatása) 300 Tárcsázás, kátyúzás 
057/2 hrsz. (0101 hrsz-ú úthoz kapcsolódik) 920 Tárcsázás, kátyúzás 
059 hrsz. (057/2 hrsz-ú úthoz kapcsolódik) 800 Tárcsázás 
066 hrsz. (Váradi dőlı) 2.300 Tárcsázás 
0781 hrsz. (Polgári úthoz csatlakozik) 1.300 Gréderezés 
0792 hrsz. (Polgári úthoz csatlakozik) 1.300 Gréderezés 
0366 hrsz. (Templom dőlı) 4.100 Gréderezés 
11352 hrsz. Csepősszılı  260 Folyamatos útkarbantartás kézi 

eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 
10774 hrsz. Csepősszılı 380 Folyamatos útkarbantartás kézi 

eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 
11392 hrsz. Csepősszılı 400 Folyamatos útkarbantartás kézi 

eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 
11429 hrsz. Csepősszılı 400 Folyamatos útkarbantartás kézi 

eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

                                         A foglalkoztatásra vonatkozó adatok 
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10001 hrsz. Csepősszılı 410 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

10355 hrsz. Csepősszılı 440 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

10401 hrsz. Csepősszılı 470 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

10775 hrsz. Csepősszılı 520 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

10840 hrsz. Csepősszılı 2000 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

11189 hrsz. Csepősszılı 160 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

10714 hrsz. Csepősszılı 370 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

11239 hrsz. Csepősszılı 500 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

10053 hrsz. Csepősszılı 570 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

10287 hrsz. Csepősszılı 590 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

10458 hrsz. Csepősszılı 590 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel, kátyúzás, kaszálás 

10715 hrsz. Csepősszılı 590 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

10128 hrsz. Csepősszılı 580 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel, kátyúzás, kaszálás 

10196/1 hrsz. Csepősszılı 620 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

10531 hrsz. Csepősszılı 720 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

10623 hrsz. Csepősszılı 760 Folyamatos útkarbantartás kézi 
eszközökkel: kátyúzás, kaszálás 

Összesen: 31 010 m  
 

 

 

 

         
                  

 



5. számú melléklet 

Mezıgazdasági utak karbantartása program pénzügyi elemzése 

A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutattuk a Hadú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltsége részére. Az elszámolás 

pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar Államkincstár mind a 

Munkaügyi Központ felelıs ügyintézıjével. A munkabérek kifizetésének biztosítására utalt 

elılegeket két részben számoltuk el, melyek az elızetes vállalásunknak megfelelıen az 

októberi illetve a novemberi hónapokat érintették. 

A dologi költségek elszámolása két részletben történt. Az elıleg elsı részletének 

elszámolásakor, a program dologi kiadásaira biztosított források 70 százaléka került 

elszámolásra. Az elszámolás elfogadását követıen a fennmaradó 30 százalék került kiutalásra 

mellyel december hónapban számoltunk el. A dologi költségekre biztosított források optimális 

felhasználása érdekében többször nyújtottunk be módosító kérelmet a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére. A kimaradt pénzmaradványokból a program 

sikeresebb mőködését biztosító eszközök, gépek kerültek megvásárlásra. Így a pályázati 

leírásban nem szereplı Pick-up terepjáró, Makita sarokcsiszoló, Makita gyorsdaraboló, vonal 

lézer GLL 3-80P is megvásárlásra került. A jármő illetve a gépek hosszú távon segíthetik az 

önkormányzatot közfeladatainak ellátásában. A 2012. évi szélsıségesen száraz idıjárás miatt 

kotró-rakodó gép bérlésére fordítandó összeg módosításához is kérelmet nyújtottunk be, a 

kimaradt pénzmaradványok egy jelentıs részét ebben a költségkategóriában használtuk fel. 

Az eredeti projektleírásban szereplı Bobcat S175 kompaktrakodó helyett szükségessé vált 

egy GEHL SL 4240 E kompakt rakodógép beszerzése, mivel utóbbi 2 évvel fiatalabb és 

kevesebb üzemórával rendelkezik. 

A pick up terepjáró megvásárlása azért volt indokolt, mivel csak korlátozottan volt 

megoldható a mezıgazdasági földutak rendbetétele programban dolgozók ivóvíz ellátása. A 

gyakori hıségriadók, illetve az tény, hogy közel 100 fıs létszám vett részt a földutak 

rendbetételében, szükségessé tette egy olyan gépjármő megvásárlását, amely személy szállítás 

mellett a napi ivóvíz ellátást is folyamatosan biztosítani tudja. Továbbá terepjáró látta el a 

gépek esetleges meghibásodásakor az alkatrész, illetve az üzemanyag utánpótlást.  
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6. számú melléklet 

Sors
zám

Költség megnevezése
Tervezett bruttó ár 

( Ft )
Tényleges kiadás 

( Ft )
Maradvány    

( Ft )

1.

Munka- és védıruházat, 
egyéni védıeszköz, 
foglalkozás eü. vizsgálat 
költsége 1 688 274 1 667 874 20 400

2.

Munkába járással kapcs. 
utazási költs. térítési költs. 
szerv. költs. 57 084 0 57 084

3. Kis értékő tárgyi eszköz 3 723 386 3 311 478 411 908

4. Nagy értékő tárgyi eszköz 13 550 693 12 546 129 1 004 565

5.

Beruházási költségek, 
kiadások 3 737 610 4 575 354 -837 744

6. Egyéb költségek 6 898 640 6 093 097 805 542

Összesen 29 655 687 28 193 932 1 461 755

Sors
zám

Maradvány felhasználás Ft

1. sarokcsiszoló 61 990

2. gyorsdaraboló 162 989

3.
GLL 3-80P + BM1 + LR2 
vonal lézer

126 690

4. 2 db Makita csavarbehajtó 91 980

5.
GSR 10.8 V-Li akkus 
tokmányos L-B

46 990

6. Ford Ranger 971 277

Összesen 1 461 916

Elszámolás Ft

Tervezett bruttó ár 29 655 687
Beszerzett bruttó ár 28 193 932
Maradvány felhasználás 1 461 755
Elszámolva 29 655 687

 MEZİGAZDASÁGI FÖLDUTAK  RENDBETÉTELÉRE  
ELNYERT PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSA: 29 655 687,-FT.

 

 
 
 
 



 

 17 

B, Belvízelvezetı rendszerek karbantartása 
 
A program 2012. április 1-jén kezdıdött és 2012. december 31-ig tartott. A projekt célja: a 

hajdúnánási vízelvezetı rendszerek karbantartása, az NF-1 fıgyőjtıcsatorna partján 

növényzet irtása, a feliszapolódott kapubejárók átereszeinek kitakarítása. 

A munkálatokat 75 fı közfoglalkoztatott látta el napi 8 órában, az alábbi munkakörökben: 

 
Munkakör megnevezése Létszám (fı) 
segédmunkás 58 
főrészgépkezelı 1 
munkairányító 3 
szakmunkás (kımőves) 12 
traktoros (gépkezelı) 1 
 
A közfoglalkoztatási garantált bér költsége 100%-ban támogatott. A projekt keretén belül 1 fı 

OKJ-s tanfolyamon vett részt, melyen motorosfőrész kezelı képesítést szerzett. A képzés 

költségét a Hajdúnánási Városi Önkormányzat térítette, melynek összege 25 ezer forint volt. 

A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak egyéni védıeszközöket, 

munkaruhát, gumicsizmát és egyéb, munkához szükséges speciális védıfelszerelést, 

mindösszesen 1 213 612 forint értékben. 

7 fı közfoglalkoztatott az elsıdleges munkaerıpiacon helyezkedett el, 8 fı 

közfoglalkoztatottnak rendkívüli felmondással, további 8 fınek egyéb ok miatt szőnt meg a 

munkaviszonya. 

A 2012-es évben 2 fınek volt munkahelyi balesete, melyek kivizsgálásra kerültek. Mindkét 

esetben a vizsgálat bebizonyította, hogy a balesetek nem Hajdúnánás Városi 

Önkormányzatnak felróható módon következet be. 

Kis érzékő tárgyi eszközök 560 649 forintért kerültek beszerezésre. Az alábbi nagy értékő  

tárgyi eszközök lettek beszerezve 16 074 524 forint összegben.  

  
Az aljnövényzet tisztító és a betonkeverı nem szerepelt a projekt tervezetben, 

megvásárlásukat a más eszközök kedvezıbb áron történı beszerzésébıl megmaradt 

támogatási összeg átcsoportosítása tette lehetıvé.  

A Belvízelvezetı rendszerek rendbetétele projekt üzemanyag felhasználása 2 491 740 forint 

volt, mely a támogatott összeg 100 %-a. 
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2012-ben végrehajtott feladatok: 

A munkálatok 14-18 fıs brigádokkal, 4 brigádban zajlottak, az alábbi táblázatban leírtaknak 

megfelelıen. 

 
Tevékenység Elvégzett feladat 

mennyisége hosszúság 
(m) 

Rákóczi utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása a páros és 
páratlan oldal a Honfoglalás útig 

1.030 

Árpád utcai árok iszaptalanítása páratlan o. (Báthori u. - Wesselényi u.) 680 
Árpád utcai árok iszaptalanítása (Polgári u. - Tiszavasvári u.)  
Honfoglalás utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páros és 
páratlan oldalon (Soós S. u. - Baross u.)  

920 

Vörösmarty utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása a páratlan és 
a. páros oldalon (Nyíregyházi u. – Kinizsi u.) 

1110 

Soós G. utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása (22. sz. - Hunyadi 
u.) Soós G. u. (45. sz. - Hunyadi u.) 

320 

Béke u. , átereszek tisztítása páros oldal (Hunyadi u.- Rákóczi u.) 280 
Táncsics M. utcai árkok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páros oldal 
(Báthori u.- Baross u.) páratlan oldal (Hunyadi u.- Rákóczi u.)  

1.080 

Munkások utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páratlan oldal 
(Polgári u.– Báthori u. )  

830 

Arany J. utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páros oldal 
(Kunfi Zs. u.- Baross u.) 

430 

Daróczi A. utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páratlan oldal 200 
Csiha Gy. utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páros oldalon 370 
Szabadság utcai árok iszaptalanítása, cserje irtása páros oldal (Polgári u. 
–Wesselényi u.), páratlan oldal (Báthori u.- Wesselényi u, és Thököly u. 
– Polgári u.) 

1.150 

Baross utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páros oldalon 
(Jókai u. – Wesselényi u.) 

580 

Honfoglalás utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páratlan 
oldalon (Achim A. u. – Baross u.) 

220 

Soós S. utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása (Hunyadi u. – 
Soós S. u. 18 sz.) 

130 

Reményi utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása 400 
Munkácsy utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páratlan oldal 
(Baross u. – Munkácsy u. 23.) 

190 

Szatmári utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páratlan oldal 420 
Sólyom utcai folyóka iszaptalanítása 160 
Báthori utcai árok iszaptalanítása 950 
Csóka utcai árok iszaptalanítása 85 
Pöstyén utcai árok iszaptalanítása 330 
Wesselényi utcai árok iszaptalanítása 570 
Esze T. u. utcai árok iszaptalanítása 340 
Batthyány utcai árok iszaptalanítása 350 
Polgári utcai árok iszaptalanítása 620 
Batsányi utcai árok iszaptalanítása 120 
Szatmári utcai árok iszaptalanítása 430 
Fáy A. utcai árok iszaptalanítása 300 
Gábor Á. utcai árok iszaptalanítása 320 
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Toldi utcai árok iszaptalanítása 230 
Bessenyi utcai árok iszaptalanítása 210 
Kossuth utcai árok iszaptalanítása (Szabolcs u. –Kinizsi u.) 220 
Nyíregyházi utcai árok iszaptalanítása 411 
Tulipán utcai árok iszaptalanítása 150 
Érdmihályfalva utcai árok iszaptalanítása 190 
Perczel-Dobó utcai árok iszaptalanítása 380 
József A. utcai árok iszaptalanítása 150 
Dózsa Gy. utcai árokszakasz iszaptalanítása 190 
Tiszavasvári-Magyar utcai árokszakasz iszaptalanítása  580 
Mátyás kir. utcai árokszakasz iszaptalanítása 1200 
Achim A. utcai árokszakasz iszaptalanítása 470 
Kazinczy utcai árokszakasz iszaptalanítása  170 
Szabó D. utcai árok iszaptalanítása 240 
Tégláskert, árokok iszaptalanítása 770 
Attila utcai árokszakasz iszaptalanítása 200 
Barcsa J. utcai árok iszaptalanítása 290 
Újházhelyi fıgyőjtı iszaptalanítása 860 
Pázsit utcai árok iszaptalanítása 200 
Nefelejcs utcai árok iszaptalanítása 190 
Bajza utcai árok iszaptalanítása 150 
Iszaptalanítási munkák összesen, átereszek tisztítása 22 366 

Egyéb vízrendezési munkák 
NF-1 jelő csatorna partján cserjeirtás, fa- és nádvágás,   
Baross utcai árokburkolat átépítése 230 
Bercsényi utcai árokburkolat átépítése 200 
Honfoglalás utca árokburkolat átépítése  100 
Tar K. u. nyílt árok zárttá tététele 100 
Táncsics utcai köz (59-51 sz.) zárt csapadékvíz csatorna kiépítése 50 
Folyamatos tevékenység: Az árokból kitermelt föld elszállítása  
 
Hajdúnánás belterületén 22 366 m-en történt beavatkozás (iszaptalanítás, áteresztisztítás) a 

vízelvezı rendszerben, 680 m-en egyéb vízrendezési munkák zajlottak. Az elvégzett munka 

több mint háromszorosa a tervezetnek. A Belügyminisztérium BM6602-1/2012. számú 

rendelkezése értelmében a közfoglalkoztatott állomány egy része a parlagfő elleni 

védekezésben vett részt. 
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8. számú melléklet 
A belvízelvezetı rendszerek karbantartása program pénzügyi elemzése 

A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutattuk a Hadú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltsége részére. Az elszámolás 

pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar Államkincstár, mind a 

Munkaügyi Központ felelıs ügyintézıjével. A munkabérek kifizetésének biztosítására utalt 

elılegeket két részben számoltuk el, melyek az elızetes vállalásunknak megfelelıen az 

októberi illetve a novemberi hónapokat érintették. 

A dologi költségek elszámolása két részletben történt. Az elıleg elsı részletének 

elszámolásakor a program dologi kiadásaira biztosított források 70 százaléka került 

elszámolásra. Az elszámolás elfogadását követıen a fennmaradó 30 százalék került kiutalásra, 

mellyel december hónapban számoltunk el. A dologi költségekre biztosított források optimális 

felhasználása érdekében módosító kérelmet nyújtottunk be a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére. A kimaradt pénzmaradványokból a program 

sikeresebb mőködését biztosító eszközök, gépek kerültek megvásárlásra. Az átcsoportosított 

pénzekbıl került megvásárlásra 1 db aljnövényzet tisztító, 1 db betonkeverı gép. 

Ssz. Költség megnevezése
Tervezett bruttó 

ár ( Ft )
Tényleges 
kiadás ( Ft )

Maradván
y ( Ft )

1.
Munka- és védıruházat, egyéni 
védıeszköz, foglalkozás eü. 1 371 596 1 356 112 15 484

2.
Munkába járással kapcs. utazási 
költs. térítési költs. szerv. költs. 57 084 0 57 084

3. Kis értékő tárgyi eszköz 583 676 560 649 23 027

4. Nagy értékő tárgyi eszköz 16 023 890 15 737 326 286 564

5. Beruházási költségek, kiadások 2 491 740 2 548 848 -57 108

Összesen 20 527 986 20 202 935 325 051

Ssz. Maradvány felhasználás Ft

1. 2 db Makita aljnövényzet tisztító 259 798

2. betonkeverı gép 65 277

Összesen 325 075

Elszámolás Ft

Tervezett bruttó ár 20 527 986

Beszerzett bruttó ár 20 202 935

Maradvány felhasználás 325 051

Elszámolva 20 527 986

 BELVÍZELVEZETİ RENDSZEREK KARBANTARTÁSÁRA  
ELNYERT PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSA: 20 527 986,-FT.
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C, Illegális hulladéklerakók felszámolása 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012-ben sikeresen pályázott a Startmunka program 

Illegális hulladéklerakók felszámolása alprojekt megvalósítására. A „Hısök ligete” 

parkkialakításának területrendezése kapcsán megvalósult a tereprendezés, kialakítására került 

a finom terep, a zöldfelület. 

  Elsı lépésként a Liget területén elhelyezett hulladékok összetakarítását és a 

Hajdúböszörményi Hulladékgazdálkodási KHT-ba történı elszállítását tartottuk fontosnak. 

Szintén a terület takarításához illeszkedett a nád és a cserjék levágása, a kiszáradt korhadt fák 

kitermelése. A takarítást követıen a közfoglalkoztatottak segítségével nevelt facsemetékbıl és 

a projekt által biztosított keretbıl végeztük el a Ligetben a honos fák telepítését. A 

szemétszállítást és a tereprendezést követıen a hiányzó humuszt a városba lévı csapadék 

vízelvezetı árkok tisztításából kinyert föld fogja biztosítani. Szintén kiemelt feladatként 

kezeltük a Fürdı utcán lévı „Volt kertészet” területét, az üdülıövezetben lévı 

hulladéktárolók környékének rendbetételét. A volt kertészet 3,4416 ha területén nagy 

mennyiségő építési törmelék és növényi maradványok voltak. Közfoglalkoztatottak 

segítségével megoldottuk az építési hulladékok szétválogatását, a betontörmelék (kb. 100 m3) 

összehúzását, majd útalapba hasznosítását és útszegélyként történı bedolgozását. Ehhez a 

feladathoz 5 fı foglalkoztatását terveztük. A törmelékek zúzását gépkölcsönzéssel kívántuk 

megvalósítani. A kertészet területén lévı növényi hulladékok komposztálását saját forrásból 

megoldottuk. Az üdülı övezetben és a város területén elhelyezkedı kukák köré 22 db kalodát 

építettünk meg, hogy a győjtıedényekbe csak az üdülıtulajdonosok által elhelyezett szemét 

kerülhessen. A feladatok szakszerő, eredményes és balesetmentes elvégzése érdekében 1 fı 

közfoglalkoztatás-szervezı foglalkoztatását tartottuk indokoltnak.  

A Csepősszılı körbe kerítése is ebben a projektben valósult meg. A betonüzemben elıállított 

betonelemek segítségével mintegy 3650 m kerítés épült meg 2012-ben. 

A tervezett létszám ebben a projektben 22 fı, amely 15 fı segédmunkásból és 7 fı 

szakmunkásból állt. 

A tervezett foglalkoztatás kezdete: 2012. 02. 13. 

A tervezett foglalkoztatás vége: 2012. 10. 31. 
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Munkakörök megnevezése: 

 

A program megvalósulás során 1 fı közfoglalkoztatott az elsıdleges munkaerıpiacon 

elhelyezkedett, az ı státuszának pótlására a Munkaügyi Központ által kiközvetített 

álláskeresıt vettünk fel. 

További 3 fıt átléptettünk egy másik párhuzamosan futó közfoglalkoztatási programba. Az ı 

státuszukat szintén munkaerıpótlással töltöttük be. 

 

 
 

10. számú melléklet 
Illegális hulladéklerakók felszámolása program pénzügyi elemzése 

A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutattuk a Hadú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltsége részére. Az elszámolás 

pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar Államkincstár, mind a 

Munkaügyi Központ felelıs ügyintézıjével. A munkabérek kifizetésének biztosítására utalt 

elılegeket két részben számoltuk el, melyek az elızetes vállalásunknak megfelelıen az 

októberi illetve a novemberi hónapokat érintették. A dologi költségek elszámolása két 

részletben történt. Az elıleg elsı részletének elszámolásakor a program dologi kiadásaira 

biztosított források 70 százaléka került elszámolásra. Ezt követıen a fennmaradó 30 százalék 

került kiutalásra, mellyel december hónapban számoltunk el. A dologi költségekre biztosított 

források optimális felhasználása érdekében módosító kérelmet nyújtottunk be a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére. A kimaradt pénzmaradványokból a 

program sikeresebb mőködése érdekében plusz 551 liter üzemanyag került megvásárlásra. 

Munkakör   Tervezett létszám(fı)  létszámpótlás 

segédmunkás 15 fı 1 fı 

lakatos 2 fı 1 fı 

láncfőrészkezelı 1 fı  

munkairányító 1 fı 1 fı 

Festı és mázoló 1 fı  

kımőves 2 fı                     1 fı 
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Sorsz
ám

Költség megnevezése
Tervezett bruttó ár    

( Ft )
Maradvány ( Ft )

1.
Munka- és védıruházat, egyéni 
védıeszköz, foglalkozás eü. vizsgálat 371 799 45 460

2.
Munkába járással kapcs. utazási 
költs. térítési költs. szerv. költs. 57 084 57 084

3. Kis értékő tárgyi eszköz 113 001 2 638

4. Nagy értékő tárgyi eszköz 624 999 7 818

5. Beruházási költségek, kiadások 5 408 313 -113 016

Összesen 6 575 196 -16

Ssz. Maradvány felhasználás Ft

1. készbeton 3 104 Elszámolás Ft

2. laposvas 1 016 Tervezett bruttó ár 6 575 196

3. zár 25 513 Beszerzett bruttó ár 6 575 212

4. zománc festék 19 958 Önerı 16

5. rozsdamaró 506 Elszámolva 6 575 196

6. üzemanyag 62 922

Összesen 113 019

5 521 329

0

326 339

0

110 363

617 181

 ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSÁRA  ELNYERT PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSA: 6 575 196,-FT.

Tényleges kiadás    ( Ft )

 

Összesítı táblázat 
 

Elnyert támogatás összesen: 320 766 428 Ft 

Munkabér támogatás 233 086 983 Ft 

Eszköz és beruházási támogatás 87 679 445 Ft 

Tartalék 20 000 000  Ft 

Állatok megvásárlásának költsége 2 102 781 Ft 

Bevételek 11 853 492 Ft 

 
 
 
 
 
 
Kelt.: Hajdúnánás, 2013. január 31. 


