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BESZÁMOLÓ 
a közfoglalkoztatási program megvalósulása során 2013-ben elért eredményekrıl 

 

 
Városgondnoksági csoport: 
 
 
Hajdúnánáson 2013-ban 7 projekttel folytatódott a Startmunka közfoglalkoztatási program, 

melynek megvalósulása során 430 fı álláskeresı folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetıség. 

A kistérségi Startmunka programok mellett számos úgynevezett hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatási pályázat került elnyerésre illetve lebonyolításra 100 fı folyamatos 

foglalkoztatásával. Ezen programok keretében tudott az önkormányzat adminisztratív, eljárói 

takarítói, karbantartó feladatok ellátására létszámot biztosítani az egyes közfeladatokat ellátó 

intézményeknek.   

A Startmunka mintaprogramok, illetve a többi egyéb közfoglalkoztatási pályázatok sikeres 

lebonyolítását továbbra is Hajdúnánás Városi Önkormányzat városgondnoksági csoportjának 

kihelyezett irodája a Hunyadi u. 107. szám alatt végezte, végzi. Az iroda legfontosabb 

feladatai közé tartozik, minden hónap 15. napjáig az állományban lévı közfoglalkoztatottak 

munkabér elszámolása. A startmunka programok keretében elnyert közvetlen és dologi 

költségekre fordítható támogatás elszámolása, két ütemben történt. Elsı ütemben a közvetlen 

és dologi költségekre nyújtott elıleg (a teljes támogatás 70%-a) került elszámolásra. A 

fennmaradó 30 százalék utófinanszírozásként jelentkezett, melynek elszámolása megtörtént.  

Az iroda feladatköre a mintaprogram megvalósulásának koordinálása, adminisztrációs 

feladatok ellátása, pénzügyi elszámolások elkészítése, a 2013. évi és a 2014. évi pályázatok 

megírása. Nyilvántartások vezetése történik a bevételekrıl, illetve megtakarításokról fıleg a 

mezıgazdasági programunkkal kapcsolatban. 

Fontos együttmőködı szervezeteink voltak a Magyar Államkincstár, a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Nevezett szervezetekkel való napi szintő 

kapcsolattartás nagyban hozzájárult a programok sikeres lebonyolításában. 

A mintaprogramok illetve a hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatási pályázati leírásokban 

vállalt kötelezettségeknek a városgondnoksági csoport maradéktalanul eleget tett, a projekt 

elszámolások benyújtásra kerültek a Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja felé. A mezıgazdasági mintaprogramunk éven átnyúló pályázat ezért a 

végelszámolás 2014. januárjában realizálódik. 

A tavalyi év sikeres programjai mellett üde színfoltot jelentet a nyári idıszakban a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt diákmunka pályázatok. A diákmunkával 
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kapcsolatban felmerülı adminisztrációs és szervezési feladatokat is a kihelyezett iroda 

végezte. A program keretében bevont 39 fı 2013. július 15. és 2013. augusztus 31. között 

végeztek munkát Hajdúnánás Város Önkormányzat intézményeinél. 

A 2013. évi közfoglalkoztatási programok a közfoglalkoztatás új formáját hozta létre, a 

hagyományos fıleg köztisztasági feladatokat ellátó közmunka mellett megjelent az 

úgynevezett valódi értéktöbbletet létrehozó munka. 

 
 
Közfoglalkoztatási pályázatok: 
 

I. Startmunka mintaprogramok 
 

1. BELVÍZELVEZETİ RENDSZEREK KARBANTARTÁSA 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatnak az IX-M-006/5046-3/2013-0905 Hatósági szerzıdés 
alapján 66 fı folyamatos foglalkoztatására nyíltlehetıség 2013. március 1-tı 2013. december 
31-ig tartó idıszakra. A 2012-ben már sikeresen mőködı program folytatódott, további árok 
felújítás, tisztítás és iszaptalanítás céljából. Az Arany János u. 45. szám alatt mőködı 
betonüzemünkben 2013-ban is beton elemgyártás valósult meg. 
 
Fıbb adatok: 
foglalkoztatott létszám: 66 fı 
munkakör szerinti megoszlás: 

o munkairányító:     4 fı 
o ép. ipari szakmunkás: 10 fı 
o gépkezelı:     2 fı 
o segédmunkás:              49 fı 
o adminisztrátor  1 fı  

 
A program során elvégzett munkák. 
I/1. Földmedrő árkok burkolása a start program betonüzemében gyártott trapéz alakú 
betonelemekkel. 
 

Árokburkolás helye Árok hossza 
(m) 

Rákóczi u. páratlan oldal a Honfoglalás útig 370 
Rákóczi u. páros oldal a Honfoglalás útig 350 
Tarr K. u. (13.-21. szám) 85 
Magyar Gáborné u. (13. sz.-Érmihályfalva. u.) 40 
Kossuth u. páratlan o. (Szabolcs u.-Kinizsi u.) 130 
Dobó I. u. páros oldal (2014. évben folytatódik) 110 
Összesen 1.085 
 
I/2. Meghibásodott mederburkolatú árkok lapburkolatának átépítése  
 

Javított burkolt árkok: 
Javított 

árokszakasz 
(m) 

Wesselényi u. (Szabadság u.-Árpád u.) 220 
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Bercsényi u. páratlan oldal 155 
Toldi u. páratlan oldal 195 
Kinizsi u. két oldal 335 
Dobó I. u. 10 
összesen 915 
 
 
 
 
I/3. Belterületi földmedrő árkok karbantartása 
 

 
Tevékenység 

Elvégzett 
feladat 

mennyisége 
hosszúság (m) 

Árpád utcai árok iszaptalanítása páratlan o. (Báthori 
u. - Wesselényi u.) 

680 

Árpád utcai árok iszaptalanítása (Polgári u. - 
Tiszavasvári u.) 

450 

Honfoglalás utcai árok iszaptalanítása a páros és 
páratlan oldalon   

1.100 

Soós G. utcai árok iszaptalanítása  320 
Béke u. átereszek tisztítása páros oldal (Hunyadi u.- 
Rákóczi u.) 

280 

Táncsics M. utcai árkok iszaptalanítása  1.080 
Munkások utcai árok iszaptalanítása páratlan oldal 
(Polgári u.– Báthori u. )  

830 

Daróczi A. utcai árok iszaptalanítása páratlan oldal 200 
Csiha Gy. utcai árok iszaptalanítása páros oldalon 370 
Szabadság utcai árok iszaptalanítása 1.150 
Baross utcai árok iszaptalanítása páros oldalon (Jókai 
u. – Wesselényi u.) 

580 

Reményi utcai árok iszaptalanítása 400 
Munkácsy utcai árok iszaptalanítása páratlan oldal 
(Baross u. – Áchim u.) 

190 

Báthori utcai árok iszaptalanítása 950 
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 
Bessenyi utcai árok iszaptalanítása 210 
Dózsa Gy. utcai árokszakasz iszaptalanítása 190 
Mátyás kir. utcai árokszakasz iszaptalanítása 1200 
Áchim A. utcai árokszakasz iszaptalanítása 470 
Szabó D. utcai árok iszaptalanítása 240 
Tégláskert, árokok iszaptalanítása 770 
Magyar utcai árok iszaptalanítása (Magyar u. 17-39.) 90 
Kinizsi u.  80 
Pázsit utcai árok iszaptalanítása 200 
Nefelejcs utcai árok iszaptalanítása 190 
Iszaptalanítási munkák összesen 14.430 
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I/4. Betonelem gyártás  
 
A betonüzemben 4.180 db trapéz alakú mederburkoló elem került legyártásra.  
A mederburkoló elemen kívül betonoszlop, járdaszegély, útszegély, gyephézagos burkolólap, beton 
járólap készült az üzemben. 
 
 
 
I/5. A programban vállaltakon felül elvégzett vízrendezési munkák 
 

Egyéb vízrendezési munkák 
Toldi u. nyílt árok zárttá tétele 30 m 
Kapubejárók javítása (átereszek cseréje, támfalak 
javítása) 

13 db 

Acélrácsos aknafedlapok javítása, pótlása   7 db 
Magyar utcai beszakadt zárt csatorna javítása  
Polgári u. – Szabadság u. sarok, út vízelvezetésének 
biztosítása víznyelık beépítésével. 

 

Perczel u. folyóka építés 20 m 
 
 

 
2. KÖZÚTHÁLÓZAT KARBANTARTÁSA 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatnak az IX-M-006/5047-2/2013-0905 Hatósági szerzıdés 
alapján 63 fı folyamatos foglalkoztatására nyíltlehetıség 2013. március 1-tı 2013. december 
31-ig tartó idıszakra. A közúthálózat karbantartása új programelemként jelentkezett a 2013. 
évi közfoglalkoztatási programok között. 
 
A program idıtartama: 2013.03.01. - 2013. 12. 31. 
foglalkoztatott létszám: 63 fı 
munkakör szerinti megoszlás: 

o munkairányító:     4 fı 
o ép. ipari szakmunkás:  4 fı 
o gépkezelı:     3 fı 
o segédmunkás:              51 fı 
o adminisztrátor  1 fı  

 
 
II./1. A rálátási háromszög biztosítása az útkeresztezıdésekben, és az út szabad 
őrszelvényének biztosítása a növényzet nyesésével. 
 
A program keretében a kilátást zavaró és az út őrszelvényébe benyúló növényzet eltávolítását áprilistól 
októberig folyamatosan végeztük. 
 
 
II/2. Kátyúzás 
 
 Hajdúnánás, Tedej és Folyás útjain megközelítıleg 850 m2 kátyút szüntettünk meg.  
 
 
II/3. Járda felújítás (meglévı járda átépítése betonnal)  
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A járda karbantartás helyszínei: 

 
Hossza  

(m) 
Területe 

(m2) 
Pacsirta u. (Tarr K. u. – Brassai u. 
között) 

156,0 180,0 

Jókai u. (Rákóczi u.-Szeles tér között) 97,0 149,0 
Magyar u. (41. sz – 35. sz. között) 90,0 125,0 
Attila u. (óvoda elıtt) 7,0 8,0 
Kéky L. u.  42,0 42,0 
Dózsa Gy. u. (48/a. sz – 54. sz. között) 54,5 87,0 
Áchim A. u. (Honfoglalás u. – Arany 
J. u. között) 

147,0 176,0 

Hódos I. u. (3. sz. – 19. sz. között) 111,0 122,00 
Mikes K. u. (4. sz. – 14. sz. között) 107,0 145,0 
Magyar u. 145.sz  5,0 7,0 
Toldi u. (3. sz.-Kossuth u. között) 48,5 58,0 
Óvoda u. (iskola, parkoló öböl) 34,0 48,0 
Óvoda u. (hiányzó szakasz) 6,0 6,0 
Érmihályfalva u. 3. sz. 4,0 4,0 
Soós G. u. 43.sz 19,0 22,0 
Rákóczi u. 40. sz. 5,0 6,0 
összesen 933,0 1.185,0 

 
 
II./4. Közútfenntartási feladatok 
 
Közútfenntartási tevékenységünk során – jellemzıen – az alábbi feladatokat végeztük: 

• megsemmisült közúti jelzıtáblák pótlása, új táblák kihelyezése, 
• nyári kánikulában az útfelületek locsolása, 
• az útfelület pormentesítése, sepregetése, 
• útburkolat mellett felnıtt padka átvágása a víz lefolyásának biztosítására, 
• út környezetének kaszálása 

 
 
II/5. A programban vállaltakon felül elvégzett útépítési munkák 
 

• Járda felújítása aszfaltozással  
A járda aszfaltozás helyszínei 

 
Hossza  

(m) 
Területe 

(m2) 
Mártírok útja 4-6. sz. 29,0 41,0 
Kossuth u. 23-27. sz 30,0 60,0 

Jókai u. (gimnázium mellett) 55,0 74,0 
Jókai u. 39 9,0 9,0 
Arany J. u. 43-45 sz. 36,0 46,0 
Szabadság u., Báthori u. sarok 12,5 14,0 
Tizedes u. 9. 3,0 3,0 
összesen 174,5 247,0 

 
• Barcsa J. Iskola parkolójának átépítése a Polgári utcán. 
• Buszmegálló pár kialakítása a Polgári utcai iparterület szervizútja mellett. 
• Jókai u. buszmegálló, peron bıvítés térkıburkolattal (10 m2) 
• Hunyadi u. 2-4 megsüllyedt szervizút helyreállítása. 
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• Dorogi u. Non-Stop-Csemege üzlet melletti parkoló öböl térkıburkolatának átépítése.  
• Polgármesteri hivatal, térkıburkolat készítése, díszudvar kialakítása. 
• Polgármesteri hivatal, kerékpártároló térkıburkolatának bıvítése. 
• Óvoda u., parkoló öböl kiépítése az iskolához. 
• Bocskai u. 30. szemétgyőjtı kaloda áthelyezése, új aljzatbeton kialakítással.  

 
 
 

3. ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatnak az IX-M-006/5048-3-0905 Hatósági szerzıdés alapján 
30 fı folyamatos foglalkoztatására nyíltlehetıség 2013. március 1-tı 2013. december 31-ig 
tartó idıszakra. 
 
A program idıtartama: 2013.04.01. - 2013. 09.30. 
foglalkoztatott létszám: 30 fı 
munkakör szerinti megoszlás: 

o munkairányító:    1 fı 
o segédmunkás:              28 fı 
o adminisztrátor    1 fı  

 
A program tartalma szerint, a Hajdúnánási Városi Önkormányzat tulajdonában álló 0124/28 
és a 0124/29 hrsz-ú ingatlanokon agyagbányaként használt területen illegálisan lerakott 
hulladékot kellett kibányásznunk, ártalmatlanítanunk, illetve újrahasznosítanunk. 
 
A két szomszédos ingatlanon megközelítıleg 5.500 m2 terület volt szennyezett illegális 
hulladékkal. A válogatott inert hulladék a fürdı utcára került átszállításra. A kommunális 
hulladék a Hajdúböszörményi Hulladékgazdálkodási Kft. részére került beszállításra.  A 
kotrógéppel kibányászott, és kézi erıvel szétválogatott hulladék a Fürdı utcai, volt kertészeti 
telepre került átszállításra. A telepen 1.806 m3 mennyiségő építési törmelék lett megdarálva. 
A darált anyagot útalapok készítésénél fogjuk felhasználni. 
 

4. MEZİGAZDASÁGI UTAK KARBANTARTÁSA 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat sikeresen pályázott az IX-M-006/5049-3/2013-0905 
hatósági szerzıdésszám alatt mőködı Mezıgazdasági utak karbantartása nevő pályázatra. A 
tavalyi évben már számos mezıgazdasági út, külterületi földút felújítása karbantartása 
valósult meg. A 2012-ben rendbetett mezıgazdasági utak aktuális karbantartása mellett új 
utak kerültek bevonásra és felújításra. 
A korábban 100 fıvel mőködı program, a 2012-es év sikereinek következtében 2013-ban 
csökkentett létszámban 40 fıvel tartotta karban a járhatóvá tett mezıgazdasági utakat. A 
program folytatása azért volt szükséges, hogy a dőlıutak állapota ne váljon újra elhanyagolt 
környezetté, mely megnehezíti az ebben az ágazatban dolgozó emberek életét. A projekt 
keretében a külterületi földutak mellett futó vízelvezetı árkok rendbetétele, karbantartása 
tovább folytatódott. A mezıgazdasági utak gépi egyengetésekor keletkezı felesleges föld a 
vízelvezetı árkokba kerül, melytıl meg kellett azokat tisztítani, illetve fel kellett számolni az 
ebbıl létrejött kátyúkat. Ezért indokolt volt, hogy a pályázatban kotró-rakodógép bérlést 
tervezzük, mivel ez a megoldás költséghatékonyabb, mint saját gép vásárlása. Ezzel a 
technológiával megakadályoztuk, hogy az esıvíz megálljon az utakon, így biztosítva azt, 
hogy a már karbantartott dőlı utak hosszútávon üzemkészek maradjanak.  
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A program fontos része, hogy a dőlı utak mellett futó belvízelvezetı árkok rendbetételével 
együtt a környezet is megújuljon, a kitermelt veszélyes akadályt jelentı fák helyett újak 
telepítése megtörtént. A fák telepítését is ezzel a létszámmal oldottuk meg.   

A pályázat keretében 40 fı álláskeresı foglalkoztatására nyílt lehetıség 2013.04.01. és 11.30. 
közötti idıszakban. 
 
Munkakörök: 
segédmunkás – 32 fı 
traktoros – 2 fı 
mezıgazdasági és ipari gép karbantartó – 1 fı 
brigádvezetı - 2 fı 
motorfőrész kezelı - 1 fı 
vezeték – és csıhálózat szerelı – 1 fı 
gépkocsivezetı 1 fı 
 

Jelen program keretében rendbe tett mezıgazdasági utak listája: 

 
helyrajzi szám hossz (m) 

0467 2300 

0447 1800 

0442 700 

0416 1300 

0438 1700 

0434 1800 

0366 2300 

0361 3000 

0347 550 

1127 1500 

1125 500 

Összesen: 17 450 m 

Terveink szerint 2014. újra pályázunk a mezıgazdasági földutak rendbetételére és 
karbantartása programelemre. 

 5. BIO – ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁS (ENERGIAERDİ) 

Hajdúnánás Városi Önkormányzatnak az IX-M-006/5050-4/2013-0905 Hatósági szerzıdés 
alapján 20 fı folyamatos foglalkoztatására nyíltlehetıség 2013. április 1. és 2013. november 
1. közötti idıszakra. A program keretében svéd energiafőz telepítése 3 hektáron májusban 
valósult meg 17-18 cm-es hormonkezelt csávázott simadugványokkal. A telepítés 0,75 m X 
0,75m X 1m-es ikersorokban történt. A tıtávolság 0,5 m. Ez 14-15000 darab tı/ha. A 
felszántott és elmunkált talajt a kertészetben is használt palántázó géppel ültettük be, ügyelve 
arra, hogy a hajtáscsúcs felfele legyen, a felsı rügy szabadon maradjon, majd a dugvány 
körüli földet lábbal betapossuk. A gyomirtás kézi kapálással történik, a késıbbi idıszakban az 
állomány természetes gyomelnyomó képessége ad garanciát a gyommentességre. A telepítés 
elsı évében a sorközmővelést talajmaró segítségével oldottuk meg. A betakarítás várható 
idıpontja 2015. Az ültetvény betakarítás után tısarakról felújul. A sarjadzás olyan intenzív, 
hogy az újra beinduló ültetvényeket általában gyom mentesíteni nem kell. Az elsı betakarítás 
után a második 2 évre következik.  
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 6. TÉLI – ÉS EGYÉB ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁS 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat sikeresen pályázott a IX-M-006/4738-3/2013-0905 
hatósági szerzıdésszám alatt mőködı Téli és egyéb értékteremtı közfoglalkoztatásra, 
melynek keretében 40 fı építıipari végzettségő és tapasztalattal rendelkezı munkavállaló 
foglalkoztatására nyílt lehetıség. 
Építı és karbantartó csoport létrehozása: Az építıbrigád feladta az önkormányzati 
tulajdonú épületek felújítása, állagának megóvása karbantartási és átalakítási munkák 
elvégzése. A pályázat keretében az önkormányzat saját tulajdonában lévı Kenderes kert - 
tanya (amelyben az állattenyésztést kívánjuk folytatni) területén meglévı épületek felújítása, 
illetve terménytárolásra alkalmas góré megépítése valósult meg. Ez a projekt szorosan 
kapcsolódott a 2013-as kertészeti és állattenyésztı program megvalósulásához. A Hajdúnánás 
Városi Önkormányzata a jövıben ezen az ingatlanon tervezi pásztorhagyományainak 
bemutatását, illetve ez a tanya adna helyet a falusi turizmus központjának. A  program 
keretében megvalósult tevékenységek: 

- Hajdúnánás, Bocskai u. 79. bontási munkálatok illetve a tetı felújítása 
- A Bocskai u. 12-14. szám alatt található épület átalakítása, felkészülve a járási hivatal 

és a kormányablakok mőködésének elindítására 
- A Hajdúnánási Sportcsarnok felújítása 
- A Hajdúnánási Helytörténeti Győjtemény külsı homlokzatának rekonstrukciója 
- A hajdúnánási önkormányzat tulajdonában lévı a strand mellett található kıház 

épületének teljes felújítása 

 

 7. MEZİGAZDASÁGI MINTAPROGRAM 

 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. márciusa óta nagyszabású mezıgazdasági 
közfoglalkoztatási programot szervez. Ennek eredményeképpen 2012-ben 100 fı, 2013-ban 
170 fı folyamatos foglalkoztatása valósult meg. Törekvéseink eredménye egy valódi 
értéktöbbletet létrehozó – egymással együttmőködı - kertészet, állattenyésztés, turizmus, 
feldolgozóüzem megalakulása, mely munkalehetıséget biztosít az elsıdleges 
munkaerıpiacról kilépık számára, illetve helyben termelt egészséges zöldségekhez és 
gyümölcsökhöz, feldolgozott termékekhez juttatja a város lakosságát. A 2013. március 1-tıl 
2013. december 31-ig 170 fı álláskeresı bevonásával mőködı mezıgazdasági startmunka 
mintaprogram pályázati leírásban vállalt valamennyi elképzelés és kötelezettség 
megvalósulásra került. A Mezıgazdasági projektbe bevont álláskeresık részére tanfolyamok 
indultak, melyek 2012. októbertıl kezdıdıen 52 fı bevonásával. 26 fı részére 
„növénytermesztés és állattartás” míg 26 fı részére „növénytermesztés és tartósítás” 
tárgykörben elméleti és gyakorlati képzésre nyílt lehetıség. November hónapban sikeres 
záróvizsgát tettek. 2013 októberében ismét beindultak a fent említett tanfolyamok 67 fı 
bevonásával. 
2013-ban a mezıgazdasági projekt elızı évhez viszonyított költségvetése jelentıs mértékben 
növekedett, mely lehetıvé tette a tárgyi eszközök bıvítését, új ágazatok kialakítását illetve a 
földterültek bıvítését. Növénytermesztési területünk, mely magában foglalja mind a 
kertészeti, mind a szántóföldi kultúrákat 20 hektárral növekedett. Az eddig meglévı 600 m2-
nyi területő fóliasátraink ebben az évben 1600 m2-re terjesztettük ki, melybıl 200 m2 főthetı. 
A fóliasátrakban hideghajtatást valamint főszerpaprika palántákat neveltünk saját 
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szükségletre.  A fóliákban a palánták kiültetése után a termesztı berendezést étkezési 
paprikával és paradicsommal ültettük be.  Az uborka termıterületét 2400 méterrıl 3000 
méterre növeltük. A terméshozam növelése érdekében tápoldatozókat üzemeltünk be, így 
minden egyes területünk melyek öntözését csepegtetı öntözı rendszerrel oldottunk meg 
lehetıvé vált a tápoldat kijuttatása is.  
A zöldségnövényeket a következı nagyságú területeken termesztettük: 
Kertészet: 

- 0,5 ha vöröshagyma 
- 0,1 ha fokhagyma 
- 0,5 ha sárgarépa 
- 0,2 ha petrezselyem 
- 0,2 ha zeller 
- 0,1 ha zöldbab 
- 0,3 ha görögdinnye 
- 0,2 ha sárgadinnye 
- 0,05 ha karalábé (nyári) 
- 0,15 ha karfiol 
- 0,1 ha káposzta 
- 0,1 ha borsó 
- 3 ha burgonya 
- 4 ha főszerpaprika 
- 0,05 ha padlizsánkrém 
- 0,5 ha cékla 
- 0,1 ha szárazbab 
- 0,1 ha csemegekukorica 
- 2,02 ha facélia 
- 1,05 ha pritamin paprika 

Szántóföldi növénytermesztést is folytatunk: 
- 8,41 ha kukorica 
- 2,57 ha cukorrépa 
- 1,6 ha tritikálé 
- 3 ha svéd energiafőz 
- 0,2 ha szılıskert 
- 0,4 ha gyümölcsös 

A Mezıgazdasági mintaprogramba bevont 170 fı álláskeresı munkakörök szerinti 

megoszlása: 

- Segédmunkás 111 fı 
- Egyéb növénytermesztı 10 fı 
- Készlet és anyagnyilvántartó 2 fı 
- Traktoros 2 fı 
- Gépkocsivezetı 2 fı 
- Telepır 10 fı 
- Kártevı és gyomirtó 6 fı 
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- Mezıgazdasági gépkezelı 4 fı 
- Mezıgazdasási és ipari gépkarbantartó 2 fı 
- Adminisztrátor 3 fı 
- Munkairányító 10 fı 
- Karbantartó 4 fı 
- Állattenyésztı 4 fı 

 
Közétkeztetés és értékesítés: 

 
A kertészetben megtermelt zöldségek elsısorban a közkonyhára kerültek beszállításra. 
Hajdúnánáson megalakult a „Nánási Portéka” elnevezéső termelıi piac, ahol hajdúnánási 
emberek a helyben megtermelt és feldolgozott termékeiket árusítják. Ebbe a programba 
kapcsolódtunk be a kertészetben megtermelt zöldségeinkkel. A többletté vált terményt az 
elıre leszerzıdött felvásárlóknak értékesítettük. Ilyenek voltak az uborka és a pritamin 
paprika, amit a Szatmár Régió Kft.-nek. A főszerpaprikát a Kalocsai Főszerpaprika Zrt. 
vásárolta meg. Saját részre is ıröltettünk paprikát, melyet szintén a közkonyhára szállítottunk 
be illetve a termelıi piacon értékesítettünk.  
 
Halastó: 

A 4,9 hektáros halastó rendbetétele után különféle halfajtákkal telepítettük be: 
- kétnyaras ponty: 1200 kg 
- amúr: 250 kg 
- folyami harcsa: 50 kg 
- kétnyaras harcsa: 100 kg 

A halak etetésére motorcsónak áll rendelkezésünkre.  
A 2012-ben önerıbıl vásárolt állatállomány az alábbi állatlétszámmal bıvült: 

- ló: 2 db 
- mangalica hízó: 25 db 
- bivaly: 11 db 
- nyúl: 18 db 
- választott malac: 25 db 
- szürke marha: 21 db 
- kecske: 2 db 

Gomba pince, és terménytárolás: 

 
A Bocskai utcai kollégium pincéjében kialakításra került egy gombatermesztésre alkalmas 50 
m2-es termelıhely. A helyiség két részre van osztva így rotációban tudjuk a csiperkegombát 
termeszteni ezért folyamatosan friss gombával vagyunk jelen a piacon. A zsákos komposzt a 
3. fázisban kerül betárolásra, az elsı szedés ideje a betárolástól számítva 3 hét.  
A 2013-as évben a Csepős szılıben 0,4 ha-on 450 db szilvafát, 0,2 ha-on 1250 db gyökeres 
szılıvesszıt telepítettünk tavasszal. A szılısorok közzé mivel hogy idei telepítés volt 
hajtások nem erısödtek meg, így főszerpaprikával ültettük be a szılısorközöket. Kutakat 
fúrattunk a növények vízellátásának érdekében. 100 db sárgabarackfát telepítettünk a 
Tüdıgondozó zárt kertjébe. 
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Feldolgozó üzem: 

A 2013-as évben pályáztunk egy kisfeldolgozó üzem létesítésére. Az épület adott volt viszont 
komoly átalakításokat, felújításokat kellett végezni rajta. Az üzemben lehetıség fog nyílni 
húsfeldolgozásra, zöldség-gyümölcsfeldolgozásra illetve száraztészta gyártásra. Az üzemben 
kialakításra került két hőtıhelyiség a feldolgozott húsáruk tárolására, valamint egy húsbolt is 
melyben a termékek értékesítése fog történni, a közkonyhára történı beszállítás mellett.  Az 
üzem a kertészetben megtermelt terményeket fogja megvásárolni. Az üzemet olyan 
felszerelésekkel, tárgyi eszközökkel szereltük fel melyekkel a következı növényi alapanyagú 
termékeket tervezzük gyártani: 

- Zakuszka 
- Padlizsánkrém 
- Zöldparadicsom lekvár 
- Paradicsomlé 
- Lecsó 
- Darált vegyes zöldség 
- Paprikakrém csemege/csípıs 
- Céklasaláta 
- Marinált paprika 
- Csemegeuborka 
- Vegyes vágott savanyúság 
- Savanyú káposzta 
- Savanyított kisdinnye és zöldparadicsom 
- Káposztával töltött paprika 
- Aszalt zöldségek/gyümölcsök 
- Csipkebogyólekvár 

 

8. Diákmunka: 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat sikeresen pályázott a Nemzetgazdasági Minisztérium által 
meghirdetett „nyári diákmunka elısegítése” elnevezéső programra. A pályázat keretében 39 
fı diák 1 hónapos foglalkoztatására nyílt lehetıség. 
 
A diákok önkormányzati intézményekben végeztek adminisztratív illetve karbantartási 
feladatokat. 
Az eredetileg 16 fıvel tervezett program 39 fıre történı bıvítése vált indokolttá a felfokozott 
érdeklıdés miatt.  
 
A diákok hasznos tapasztalatokat szerezhettek a munka világában. 
A programba való részvétellel megszerzett munkabérek pedig komoly segítséget nyújtanak az 
iskolakezdéskor felmerülı költségek finanszírozásához. A program rövid idıtartama ellenére 
hasznosnak tekinthetı, hiszen magabiztosságot szereztek a diákok munkakörnyezetben is. 
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9. Téli közfoglalkoztatási tanfolyam 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat sikeresen pályázott a 2013.11.01-tıl induló téli 
közfoglalkoztatási tanfolyamokra. A program keretében 319 fı 2 hónapos foglalkoztatására, 
illetve 4 havi tantermi oktatására nyílt lehetıség. A jelentkezık négy képzés közül 
választhattak: Alapkompetencia képzés, mezıgazdasági munkás, parkgondozó és 
társadalombiztosítási és bérügyintézı. 

A tanfolyamok jelenleg is tartanak és a programok újszerősége és új kihívásai ellenére 
szervezetten mőködnek. 

 

10. Legjobb önkormányzati gyakorlat: 
 
 
Az Önkormányzatok Országos Szövetségének irányító Bizottságának döntése alapján 
városunk „Start Munka Mintaprogram – Mezıgazdasági kertészet és Értékteremtı 
közfoglalkoztatás” címmel benyújtott pályázata kilenc másik településsel együtt a legjobb 
önkormányzati gyakorlatok programjának döntıjébe jutott. 
A pályázat keretében városunk 2 millió forint vissza nem térítendı támogatáshoz jutott, 
melybıl 1 fı 1 havi foglalkoztatását vállalta. A többi támogatást főthetı fóliasátrak 
megépítésére fordította, így fejlesztve legsikeresebb programunkat, a mezıgazdasági 
tevékenységet. 
 
 
 
Kelt.: Hajdúnánás, 2014. január 21. 
 
 
  _______________________  

                   Tóth Imre 
     városgondnoksági csoportvezetı 
 


