ELŐTERJESZTÉS
Csorvás Város Önkormányzatának 2016. október 26-i ülésére

A HOSSZABB IDEJŰ KÖZFOGLALKOZTATÁS MUNKAPROGRAM
EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE A MEGFOGALMAZOTT CÉLKITŰZÉSEK
TEKINTETÉBEN

Tisztelt Képviselő-testület!

A hosszabb idejű közfoglalkoztatás programelemei:
- mezőgazdaság

40 fő

- helyi sajátosságokra épülő programelem / karbantartó, egyéb /

- bio-és megújuló energiafelhasználás

15 fő

- útőr

15 fő

- oktatás, iskola

16 fő

- hosszabb idejű foglalkoztatás / konyha , kisegítők, óvoda /

1

40 fő

14 fő

A mezőgazdasági programelemben megfogalmazott célkitűzések és

azok teljesítése

1. Új termelésszerkezetet alakítunk ki
A közfoglalkoztatásban használt területek:
-Orosháza

0738/18

2,1436 ha

őszi búza

-Orosháza

0739/40

2,9773 ha

őszi búza

-Orosháza

0739/67

1,6590 ha

őszi búza

-Csorvás

053/1

4,9706 h

cirok, zöldség

-Csorvás

0105/52-53

0,7464 ha

őszi búza

-Csorvás

047/25

4,2537 ha

kukorica

-Csorvás

0158/5

0,0134 ha

zöldség

0,2922 ha

zöldség

-Csorvás belt. kert

Összesen:

-Csorvás

0134/11

5,0000 ha

kender

-Csorvás

0134/11

2,0000 ha

energiafű

24,0562 ha

A vetésszerkezet új eleme az 5 ha kender. A terület referencia terület is volt, a megye kendertermesztői
a vetéstől a betakarításig nyomon követhették az agrotechnikai műveleteket. A mag elcséplését a volt
Citév telephelyén, a színek alatt tudjuk megoldani. A rossz időjárás miatt ez szerencsés megoldás, más
településen, ahol a földjén maradt a termés, a betakarítás valószínű megoldhatatlan lesz.
Ebben az évben intenzív zöldségtermesztésbe kezdtünk. A támrendszeres uborka ill. a paprika
csepegtető rendszeres öntözéssel, intenzív agrotechnikai megoldással, nagyon jó eredményt produkált.
A ciroktermesztés is jó eredménnyel zárt, a gabonafélék felvásárlási ára viszont nagyon alacsony.
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A vetésszerkezet a következő volt
-7,52 ha-on őszibúzát termeltünk, hozamértéke bruttó:

50.570 kg

1.151.972 Ft

-3,05 ha-on a ciroktermesztés, hozamértéke bruttó:

5.330 kg

1.492.000 Ft

-cirokmag hozamértéke bruttó :

4.000 kg

40.000 Ft

-2,00 ha-on az energiafű hozamértéke bruttó:

5.200 kg

114.400 Ft

-0,24 ha –on támrendszeres uborka, bruttó hozamértéke:

4.659 kg

696.634 Ft

-0,86 ha-on paprika, bruttó hozamértéke:

10119 kg

1.549.605 Ft

938 kg

61.921 Ft

1750 kg

875.000 Ft

-burgonya hozamértéke bruttó:
-5,00 ha-on kender vetőmag, bruttó várható hozamértéke:

-5,30 ha-on kukoricát termeltünk , részben saját célra, hozamértéke bruttó: 1.812.600 Ft
-0,3056 ha-on egyéb növények, hozamértéke bruttó :

80.000 Ft

2. Bővítjük és fejlesztjük az állattenyésztést 2 fő foglalkoztatottal.
A Munkácsy utcában kialakított állattartó telepen 650 db előnevelt csirkét neveltünk fel.
Ez részben levágásra került, másik részét élve adtuk el, továbbtartás céljára.
5 db süldő beállításával a hízlalási tevékenységet folytatjuk, ill. 1 anyakoca beállításával az állomány
bővítését alapozzuk meg. A koca szaporulata 7 db malac, melyet továbbtartásra állítottunk be.
-értékesítésre leadott sertés

bruttó hozamértéke:

742 kg

245.631 Ft

-baromfi

bruttó hozamértéke :

812,7 kg

555.490 Ft

-tojás

bruttó hozamértéke:

400 db

10.300 Ft

3. Biotégla gyártás 3-4 fővel
Ebben az évben egy nagy megrendelést teljesítettünk, 2000 db biotéglát gyártottunk vidéki házépítéshez.
Ennek értéke: 177.800 Ft volt. Megrendelés esetén további igényeket is ki tudnánk elégíteni.
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4. Folytatjuk a betonelemek gyártását, a termékskála gyeprács, fűbeton, térkő és
betonoszlop gyártással is bővült, 5 fővel
Az év folyamán

531db szegőt
1.166 db járólapot
108 db kistéglát
197 db gyeprácsot,
260 db hullámkövet, ill.
220-as oszlopból 8 db-ot
240-es oszlopból 38 db-ot gyártottunk.

Fenti tételek saját felhasználásra kerülnek az igényeknek megfelelően. Megrendelés esetén nagyobb
mennyiséget is tudunk legyártani.

5. Fontos vállalás a cirokseprű kötése saját megtermelt alapanyagból. 4-6 fővel
Készült seprűk:

709 db nagyseprű
53 db kisseprű
99 db 70 cm-es nyelű

Értékesített seprűk : 677 db

741.650 Ft

A következő évre 2300 kg alapanyagot tárolunk, amely 8-900 db seprű kötéséhez elegendő.

6. A kerítésdrót gyártása folyamatos, nagyobb megrendeléseket is tudunk teljesíteni.
Foglalkoztatott létszám megrendelés függvényében 3-4 fő
A különböző méretű kerítésdrótból értékesítésre 822,9 m került, értéke 421.539 Ft. Nagy mennyiséget
használunk fel saját célra; játszótér, temető stb. A megrendeléseket folyamatosan tudjuk teljesíteni.

7. A rongyszőnyegeket több változatban készítjük
3 méretben, összesen 60,31 m2 készült el, ebből 52,87 m2 került értékesítésre.
Az értékesített bruttó bevétel

95.173 Ft.

Igény szerinti méretben is tudjuk gyártani, ill. egyszerűbb minták, szövegek beszövése is megvalósítható.
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8. Az intézmények karbantartása, a járdaépítés, az utak gondozása folyamatos.
Az utak minőségének javítása érdekében 30 t aszfalt felhasználásával kátyúzást végeztünk.
A Kölcsey, az Aradi és a Bacsó utcában útalapot készítettünk.
A Liget utcában mart aszfaltot terítettünk le, ezzel segítve a biztonságosabb közlekedést.
A Piac téren mintegy 50 m2 burkolat készült el.
Parkoló helyek építésére került sor gyeprácsos megoldással a 16 lakás és az idősek otthona előtt.
A járdák építése, javítása folyamatos, a lakókat alapanyag biztosításával segítjük, ill. mintegy 100 m
járda építése teljesült önkormányzati saját beruházás keretén belül.
Járdaátjárók készülnek folyamatosan a biztonságos gyalogos közlekedés biztosítása érdekében.
A közmunkások munkájának köszönhetően rendezett, tisztán tartott a város parkja. A szemetezés
folyamatos, a fűnyírás egész évben feladatot ad a fűnyíró csapatnak.
Télen a közterületek csúszásmentesítése, a hó eltakarítás ad feladatot.
A rendezvények biztosítása, az azt követő takarítás szintén közmunka keretén belül kerül megoldásra.
3 db pavilon szerkezete készült el az önkormányzat műhelyében ebben az évben.

9. A Munkácsy utcán sertés és baromfi óllal ill. trágyatárolóval bővítettük
telephelyünket.
Ebben az évben növeltük a baromfi létszámot, ill. egy koca beállításával saját alapanyagot szeretnénk
előállítani. 7 db malac született, további hízlalás céljából továbbneveljük őket. Ezen okból bővítettük az
ólak területét, építettünk tárolószínt és gabonatárolót. A felhizlalt sertés saját felhasználásra és
értékesítésre kerül. A takarmány nagy részét saját gabonatermesztésből fedezzük.

10. A bio- és megújuló energiafelhasználás célkitűzései és azok teljesülése:
Ebben a programelemben 3-5 fő foglalkoztatásával állítunk elő biobrikettet. Az alapanyagot saját
termelésből, energiafű termesztésével, ill. különböző melléktermékek felhasználásával állítjuk elő.
Felhasználását tüzelősegély formájában tervezzük, ill. értékesítésben gondolkodunk. A jó minőségű
termék érdekében faipari hulladékot-forgács, fűrészpor-is felhasználunk.
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Az indulókészlet 1.880 kg volt, jelenleg 9.039 kg biobrikett vár értékesítésre. Enne értéke 556.869 Ft

Tisztelt Képviselő testület!
A munkavégzés feltételeit ebben az évben is sikerült néhány értékes tárgyi eszköz beszerzésével javítani.
FS41N kombinált gyalugép
Einhell SB fúrógép
Makita GB801 köszörű
SNB 400*750 fémeszterga gép
Tuskókiszedő adapter
Güde GH2800 ágaprító
HECHT 587 motoros alternáló fűkasza
Maktec MT450K orrfűrész
Makita EBH341U fűkasza
Makita HP 2070J ütvefúró
TCM 1100 terménydaráló
Makita sarokcsiszoló
Szerszámszekrény feltöltve
Molnártalicska, molnárkocsi
Raktári mérleg
Zanussi 310 l kombinált hűtő
Gorenje fagyasztóláda
Elektrolux hűtőszekrény
Konyhai robotgép
Útőr kerékpárok

1.352.550 Ft
150.000 Ft
150.000 Ft
600.000 Ft
762.000 Ft
194.000 Ft
388.000 Ft
35.900 Ft
284.000 Ft
52.899 Ft
75.000 Ft
60.899 Ft
135.000 Ft
97.978 Ft
106.001 Ft
80.000 Ft
193.600 Ft
76.900 Ft
150.000 Ft
372.000 Ft

2 db

2 db
2 db

2 db

2 db

3 db

Összes érték: 4.972.726 Ft
A tárgyi eszközök működtetéséhez a személyi feltételeket is hozzá kell rendelni. A közfoglalkoztatottak
közvetlen irányítását Samu László végzi. Kapcsolt munkakörben a szakmai irányítás Krausz József és
Zsóri János feladata, a pénzügyi, munkaügyi tevékenység adminisztrációs terhei Borbély Mária és
Kelemenné Pocsaji Klára pontos munkáját igénylik, adminisztrációs segítségként egy fő
közfoglalkoztatott van alkalmazásban.
Kiegészítő információként az Önkormányzat által, saját költségen folytatott mezőgazdasági
tevékenységéről egy rövid tájékoztató :
Őszi búza termesztés

12,6 ha

75.817 kg

6.017 kg/ha

2.729.412 Ft

Kukorica

9,10 ha várható

81.900 kg

90.000 kg/ha

2.743.650 t

Összesen:

5.473.062 Ft árbevétel + támogatás 591 000 Ft = 6.064.562 Ft

Várható költség / még elszámolás alatt / = 4.925.900 Ft
Várható nyereség: 1.138.662 Ft
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, elemezze a tevékenységet, minősítse a munkát, majd a
beszámolót fogadja el.

Csorvás, 2016. október. 21.
………………………………….
Zsóri János mezőgazdász
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