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Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról

Előterjesztő: Vida Tamás ügyvezető, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.

Készítette: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.
Városfejlesztési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter
jegyzői feladatokat ellátó Városfejlesztési Iroda vezetője

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata 191/2012. (V.24.) Kt. határozatában döntött arról,
hogy felhatalmazza a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központot, valamint a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-t, hogy a
Startmunka mintaprogram során megtermelt zöldségeket értékesítse. A testület
egyben felhatalmazta a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-t arra is, hogy
az értékesítésből származó bevételt a Startmunka mintaprogram során felmerülő
költségekre, illetve a program fejlesztését célzó beruházások költségeinek
finanszírozására fordíthassa azzal, hogy az Nkft. a bevételek felhasználásáról köteles
beszámolni.
A beszámolási kötelezettségnek a melléklet szerint teszek eleget, amelyben szerepel a
2012. évi közfoglalkoztatás egészéről szóló tájékoztató is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási
NKft.
ügyvezetőjének
beszámolóját
a
2012.
évi
közfoglalkoztatásról elfogadja.

Vida Tamás
ügyvezető

A Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási
Nonprofit Kft.

2012. ÉVI
KÖZFOGLALKOZTATÁS
BESZÁMOLÓ

Készítette

Dombóvár, 2013. január 10.
Vida Tamás
ügyvezető

A Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatásban vállalt szerepe,
feladatai

1. Közfoglalkoztatási feladatok ellátása:
1.1. START téli közmunka program
Ideje: 2012.02.15- 2012.04.15- ig
Létszám: 30 fő segédmunkás
Munkaidő: 8 óra

A program legfontosabb célja a városban adódó téli munkálatok (hó
eltakarítás, síkosság mentesítés,) ill. egyéb más télen is végezhető feladat
(cserje és bozótirtás, köztisztasági feladatok) ellátása tavaszig, ill. az
előző 2011-es évben lejáró és 2012. márciusában elindult programok
közötti emberhiány leküzdése, a munkák elvégzésének folyamatos
biztosítása.

1.2. Hosszútávú közfoglalkoztatás
I. Ideje: 2012.03.01 – 2012.07.31. – ig
Létszám: 19 fő segédmunkás, 3 fő adminisztrátor. Összesen: 22 fő
Munkaidő: 6 óra
II. Ideje: 2012.08.01 – 2012.11.30. – ig
Létszám: 30 fő segédmunkás, 1 fő adminisztrátor. Összesen: 31 fő
Munkaidő: 6 óra
III. Ideje: 2012.12.28 – 2012.12.31. – ig (Start mintakertesek)
Létszám: 38 fő segédmunkás
Munkaidő: 8 óra
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A program Dombóvár Város minden olyan feladatára alkalmazható
volt, mely feladatokat egyéb más szerződésekkel az Önkormányzat
nem fedte le.
- A belváros parkolóinak takarítása (szemétszedés,

lomb és

zöldhulladék, ill. egyéb más szennyeződés pl: üvegszilánk, sár
feltakarítása)
- Útszegélyek takarítása, gyommentesítése az egész város területén
- Fűnyírási feladatok a város olyan területein melyek egyéb más
szerződésekben nem szerepelnek.
- Járdajavítási feladatok leginkább Újdombóvár utcáin (járdalapos
járdajavítási feladatok, II.; IV.; VII; utcában és a város egyéb más
területein)
- Köztisztasági feladatok ellátása egyéb más szerződésben nem
szereplő területeken. (csikkszedés, kommunális hulladékgyűjtés,
„röpszemét” felszedése)
-

A

város

természetvédelmi

területeinek

tisztántartása,

szemétmentesítése.
- Lombösszegyűjtés az őszi időszakban egyéb más szerződésben nem
szereplő területeken.
- Egyéb más szerződésben szereplő virágágyak, zöld területek
gondozása.
- Dombóvár – szőlőhegyen horhók gondozása (belógó, közlekedést
akadályozó ágak levágása, utak kátyúinak javítása föld, ill. zúzottkő
terítéssel)
- Szállásréti tó partmegőrzése, a tó partjának beszakadása elleni
védelem.

(fonott

„partmegerősítés”

készítése

homokzsák

megerősítéssel)
- Dombóvár gunarasi üdülőterületén főleg a nyári időszakban
köztisztasági feladatok ellátása, zöldhulladék, lomb összegyűjtése,
burkolt felületek tisztántartása.
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1.3. START belvízvédelmi program
Ideje: 2012.03.01 – 2012.12.31. – ig
Létszám: 28 fő segédmunkás, 2 fő brigádvezető. Összesen: 30 fő
Munkaidő: 8 óra
Célja Dombóváron - elsődlegesen az esővíz szempontjából sok gondot
okozó városrészen (Szuhaj) – a vízelvezető árkok tisztítása szintezéssel,
ásással, A program során Dombóváron a szuhaji városrészben 7,8 km
hosszú árokszakasz lett kiszintezve, kiásva. A munkálatok során
keletkezett föld az árok szélén lett deponálva és az adott utcákban a
munka elkészültével a föld elszállításra került. A szállítást Dombóvár
Város Önkormányzata külön megrendelte az Nkft.-től.
A 2012-ben a programban vállalt és teljesített utcák:
- Dózsa György utca
- Erdősor utca
- Batsányi utca
- Katona utca
- Ivanich utca
- Báthory utca
- Rét utca
- Bercsényi utca
- Kossuth Lajos utca
Az őszi esők beköszöntével néhány, száraz időszakban készített árok
lejtése nem bizonyult elegendőnek, a víz megállt a házak előtti árkokban.
Az Nkft. ezeket az árkokat folyamatosan korrigálta-korrigálja és a 2012es év végére a vállalt összes árokrész vízelvezetése jó minőségben
megoldott lett.
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1.4. START Mintakert program
Ideje: 2012.03.26 – 2012.12.27. – ig
Létszám: 40 fő segédmunkás, 3 fő brigádvezető, 1fő adminisztrátor
Összesen: 44 fő
Munkaidő: 8 óra
A 2012-es évben a Start Mintakert program legfontosabb feladata hogy a
programban résztvevő emberek megismerjék a kertészeti munkákkal járó
feladatokat, és elfogadják az ezekkel járó kötöttségeket. Fontos volt
ismételt integrálódásuk a munka világba. Ténylegesen akkor lett az
egész számukra is értékes, amikor az első termények betakarítása
megkezdődött.
A 2012-es évben több mint 54.000 kg kertészeti terményt termelt a
Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. a 6ha-os
„mintakert” területén. Ennek a terménynek, az emberi fogyasztásra
alkalmas részéből,

közel 70%-ot

egy képviselőtestületi döntés

értelmében az Nkft. szociálisan rászorultaknak szétosztotta. A többi rész
értékesítésre került.
Az előállított termények fajtája nagyon sokféle volt. Ennek indokai a
következők:
A programot a munkaügyi központ, a tavaszi munkálatokhoz viszonyítva
(szántás, vetés stb…) nagyon későn indította. Ezáltal a vetőmagok,
vetőgumók palánták beszerzése tolódott, megcsúszott sok esetben már az
utolsó utáni pillanatra tevődött. Az idő szűke sok esetben azt
eredményezte, hogy a tervezett fajta vagy faj már nem volt beszerezhető,
ezért a termesztett zöldségek mind fajtában mind fajban nagyon
változatosak voltak.
A 2012-es év a fentiekben leírtak miatt igazából kísérleti évnek volt
tekinthető ahol is a rengeteg faj és fajta termése megmutatta, hogy a
2013-as évben induló „Start Mintakert’ programban mely növények
termesztése lesz indokolt. Az Nkft. a „Start Mintakert” program keretein
belül 3 faj termesztését tervezi fajokon belül is max. 1-2 fajtával.
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-A 2012-ben előállított termények összegző adatai:
-

A teljes mennyiség:
Selejt (emberi fogyasztásra mind takarmányozásra alkalmatlan)
Száradási veszteség
maradék összesen:

-54.788.- Kg
-10.219.- Kg
- 5432.- Kg
-39.137.- Kg

-

Az őszi, fokhagyma vetéshez kivett/eltett
Emberi fogyasztásra nem, de takarmányozásra alk.
maradék összesen:

451.-Kg
- 9.975.-Kg
-28.711.- Kg

-

Szociális célra kiosztott
Piacon értékesített

-20.098.- Kg
- 8.613.- Kg

A szociális célra tehát több mint 20 tonnát sikerült a családsegítő
szolgálat segítségével szétosztani az alábbiak szerint:
-

823 család részére 893 alkalommal történt osztás, ebből
62 család kétszer kapott és
4 család pedig háromszor segélyt.
Piaci értékesítésre 8613 Kg került. Az ebből származó nettó 802 ezer
forint bevétel a program költségeibe került beforgatásra.

Talajmunkálatok
Az eredetileg a 2011-es év őszén induló „Start mintakert” programban
művelt 6 ha-os kert egy évek óta nem művelt (talajmunka hiánya)
önkormányzati terület volt, haszonbérletbe kiadva, melyen lágyszárú
energiahasznosítású növényt termesztettek. A 2011-es év egyik
legnagyobb „kihívása” volt, hogy ezt
zöldségtermesztés céljára

a területet szabadföldi

használhatóvá tegye az

Nkft.

Ennek

megfelelően 2011 őszén mélyszántást kapott. Utána kultivátorral és
talajmaróval a területet próbálták a fokhagyma dugványozására
előkészíteni, ami nagyrészt sikerült is. 2011 őszén 0,6 ha őszi
fokhagyma került eldugványozásra. A fokhagymát 2012 tavaszán 3,5 ha
burgonya és 1,5 ha hagyma vetése követte, de előtte ezek vetésterületét
még egyszer meg kellett talajmarózni a nagy rögök és az összeállt kötött
szerkezetű föld miatt.
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2012 őszén (október közepe) az egész terület mélyszántást és a
fokhagyma vetésterületén talajmarózást is kapott. 2012 őszén 1,5 ha őszi
fokhagyma került eldugványozásra.
2013-as év tavaszára (március) egy tavaszi talajmunka, talajmarózás,
magágy előkészítése van tervezve.

Növényvédelem
Itt a fontosabb több ha–os területen termesztett

növényfajták

növényvédelmi feladatai kerülnek felsorolásra.
A növényvédelmi feladatokat növényvédő szakmérnök ellenőrizte.
A növényvédelem során az Nkft. az alábbi (szigorú számadásos)
formanyomtatványokat vezette:
- Munkautalvány növényvédelmi munkákhoz
- Nyilvántartás növényvédő szeres kezelésekről
- Táblatörzskönyv
A fent felsorolt nyomtatványokban a kijuttatott növényvédő szerek
kultúránként, dátum szerint szerepelnek.
Őszi fokhagymában végzett növényvédelmi feladatok:
Hagymalégy, hagymaperonoszpóra ellen 2012.március 3.
Lombtrágya 2012. március 3.
Hagymalégy, hagymaperonoszpóra ellen 2012.április 26.
Lombtrágya 2012. április 26.
Hagymalégy, hagymaperonoszpóra ellen 2012.május 10.
Lombtrágya 2012. május 10.

Vöröshagymában végzett növényvédelmi feladatok:
Hagymalégy, hagymaperonoszpóra ellen 2012.május 10.
Lombtrágya 2012.május 10.
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Hagymalégy, hagymaperonoszpóra ellen 2012.május 21.
Lombtrágya 2012.május 21.
Gyomirtás 2012. május 21.
Hagymalégy, hagymaperonoszpóra ellen 2012.május 30.
Lombtrágya 2012.május 30.
Burgonyában végzett növényvédelmi feladatok:
Burgonyabogár ellen 2012.június 20.
Lombtrágya 2012. június 20.
Burgonyabogár, burgonyavész ellen 2012, június 23.
Lombtrágya 2012.június 23.
Gyomirtás 2012.június 27.
Burgonyavész ellen 2012.július 7.

Betakarítás
A fokhagyma és a vöröshagyma betakarítása a területről viszonylag
rövid időn belül 1,5 hét alatt megtörtént. Sokkal nagyobb gondot a
fokhagyma és a vöröshagyma szárítása és pucolása (értékesítésre való
előkészítése) jelentett. Az Nkft. akkor még nem rendelkezett szárításra
alkalmas fedett, de egyben szellős épülettel. A problémát a vezetőség
viszonylag hamar meg tudta oldani a cég, Kinizsi utcai telephelyén a
fedett kosárlabda pályán, ami tényleg csak egy vészmegoldás volt. A
2013-as évre már egy teljesen üres, száz m²-es raktár áll rendelkezésre a
termények szárítására, csomagolására. A paradicsom és később a
burgonya betakarításánál egy más típusú probléma adódott. A
paradicsom érésekor hirtelen olyan nagy mennyiség keletkezett, amit
nem tudtunk máról holnapra eladni. A vezetőség a problémát áthidalva
gyorsan reagált és (mivel ekkor még nem volt hűtött, de legalábbis hűvös
tárolója a cégnek) a szociálisan rászorulóknak kiosztotta a paradicsomot.
A későbbiekben egy pince bérlése megoldotta a problémát ahol is a
burgonyát is megfelelő körülmények között lehetett tárolni.
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A képviselőtestület által meghatározott mennyiség kiosztása az
eladásokkal (Coop bolttal kötött megállapodási szerződés, nagybani
értékesítés és dolgozói vásárlások) párhuzamosan hetente történt. 2012.
november végére a 2012-es évben termelt termények eladásra, ill.
szociálisan kiosztásra került.

A 2012-es gazdasági év közmunkaprogram gazdálkodási adatai
(eft)
Bevét
-

Támogatás

-

Termékértékesítés

90.664.802.összesen

91.465.-

Kiadások (munkaügyi központi támogatás)
-

Bér+járulék

74.409.-

-

Dologi ktsg.

7.667.-

-

Tárgyi eszköz

8.588
összesen

90.664.-

Az Nkft saját plusz hozzáadott költségei
-

Dologi ktsg.-ek

-

Autó használat (1,5 autó)

-

Bér+járulékok

1.768.966.4441.összesen

A teljes ráfordítás összesen

7.175.97.839.-

Mint látható a program teljes költségvetése 97.839 eft volt. Ebből az
Nkft. a saját bevételeiből 7.175 eft-ot fordított arra, hogy a program
megvalósulhasson. Ezzel szemben mindössze 802 eft bevételre tett szert,
tehát 6.374 eft-ot a 2012-es közmunka programban veszteségként
kénytelen elkönyvelni a könyveiben.
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2013-as év tervezete a START mintakertben
A 2013-as évben az Nkft. 3 fő terményre kívánja korlátozni a
termesztést. Olyan növények termesztése indokolt melyeket hosszabb
távon (hetekig) is tárolni lehet melyet az emberek meg is vesznek, ill. a
szociális szférában is felhasználásra kerülhetnek.
Ezekből az okokból a 2013-as évre az Nkft. a „Start mintakert” program
keretein belül
-

fokhagymát

1,5 ha-on,

-

burgonyát

3 ha-on és

-

vöröshagymát

1,5 ha-on tervezett termeszteni.

A 2013-as évben az Nkft. ki szeretne vonulni a város piacaira, ahol is
akár más önkormányzatok által hasonló módon megtermelt termékeivel
együtt szeretne eladást megvalósítani.
-A 2013-as évre tervezett adatok és mennyiségek:
Fokhagyma
Mennyiség: 1,5ha (biztos)
Vetés: 2012. október20. - 2012.november 8.
Fajta: Makói
Burgonya
Mennyiség: 3ha (tervezett)
Vetés: 2013. áprilisra tervezve
Fajta: A beszerezhetőségtől függ, tervezve Desiree; Kondor
Vöröshagyma
Mennyiség: 1,5ha (tervezett)
Vetés: 2013. áprilisra tervezve
Fajta: Makói; Stuttgarti tervezve
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A 2012-es évben megmaradt el nem használt vetőmagok (sárgarépa,
bokorbab stb…) a 2013-as évben a föld egyik sarkába tervezetten
elvetésre kerül. Termése nem lesz számottevő.
A 2012-es év októberétől a „Start mintakert” programban résztvevő
kertészeti végzettséggel nem rendelkezők egy hosszú távú (1 éves)
oktatáson vesznek részt. Ez a képzés reményeink szerint biztosítja a
2013-as évben a magasabb fokú, színvonalasabb termesztést, mely mind
a

megtermelt

növények

mennyiségében

mind

minőségében

megmutatkozik majd.

Dombóvár, 2013.01.17.

Vida Tamás
ügyvezető
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