Beszámoló
a Startmunka-program elindításáról,
elvégzett munkákról és eredményekrıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzat sikeresen pályázott az idén országosan is bevezetésre
kerülı startmunka-programra, mely városunkban 2012. február 13. óta több lépcsıben indult
el.
Hajdúnánáson a startmunka-program négy projektbıl áll, melynek keretében 297 fı
közfoglalkoztatott alkalmazásra nyílt lehetıség.
-

Mezıgazdasági növénytermesztési projekt

(kezdete: 2012.03.01.)

-

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása

(kezdete: 2012.02.13.)

-

Mezıgazdasági földutak karbantartása

(kezdete: 2012.04.01.)

-

Belvízelvezetı elvezetı rendszerek rendbetétele

(kezdete: 2012.04.01.)

I.
MEZİGAZDASÁGI , NÖVÉNYTERMESZTÉSI PORJEKT KERETÉBEN
ELVÉGZETT MUNKÁK
MÁRCIUS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talajok lezárása.
Kombinátorozás.
Mőtrágyaszórás.
Búza vetés.
Melléképületek rendbe hozása, meszelése.
Kertészetben a ház külsı-belsı rendberakása.
Kertészetben a ház körüli fák metszése, elszáradt fák kivétele.
Fóliasátor építése.
Sárgarépa-petrezselyem vetés (bakhát készítés).
Vöröshagyma, fokhagyma duggatás.
Borsó vetés.
Burgonya vetés a Nyúl utcán.

ÁPRILIS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fóliasátorra a fólia felhúzása.
Főszerpaprika vetése a fóliasátorba (mőtrágyaszórás, beöntözés).
Zeller vetés.
Bab vetés.
A meglévı kultúrák kézi kapálása, gyomlálása (borsó, hagyma, sárgarépa,
petrezselyem, burgonya).
Fóliasátorban permetezés.
Ivóvíz bevezetése.
Öntözés kiépítése a fóliasátor körül.
Csemegekukorica vetés.
Takarmánykukorica vetés.

MÁJUS:
•
•
•
•

Víztározók ásása.
Kombinátorozás.
Kútfúrás.
Burgonya vetés
I/1.
KERTÉSZETEN KÍVÜL VÉGZETT MUNKÁK

MÁRCIUS:
•
•
•
•

Parkok, utcák, parkolók rendbetétele a városban (sepregetés, falevelek összehúzása,
gallyak összeszedése).
Fürdı utca takarítása, falevelek összehúzása, sepregetés.
Kemping takarítása.
Fürdı takarítása.

ÁPRILIS:
•
•
•
•
•
•
•

Régi kempingben fák kivágása.
Kertészetben hátsó gazdasági épületek bontása, karbantartása, újjáépítése.
Gazdasági épületeknél lévı erdısáv ritkítása.
Kivágott fák főrészelése deszkákra, oszlopokra.
Raktárhelység kialakítása.
Dorogi úton fák ültetése, rendszeres öntözése.
Régi kertészet rendbetétele, fák kézi kapálása.

MÁJUS:
•

Gazdasági épületek felújítása.

A mezıgazdasági, növénytermesztési projekt keretében történı beszerzésekkel, és
költségekkel kapcsolatos részletes kimutatást az 1. számú melléklet (Mezıgazdasági projekt –
Összesítı) tartalmazza.
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II.
MEZİGAZDASÁGI FÖLDUTAK KARBANTARTÁSA
A program idıtartama: 2012. 04. 01. - 2012. 11. 30.
foglalkoztatott létszám: 100 fı
munkakör szerinti megoszlás:
o munkairányító: 10 fı
o kımőves szakmunkás: 4 fı
o főrészgépkezelı:
1 fı
o segédmunkás: 85 fı
Tevékenység

Elvégzett feladat
mennyisége
hossz szél. terület
(m)
(m)
(m2)
4.500
7
31.500

038/4 hrsz. dőlı (Tuncsik telep) melletti 040 hrsz-ú
árok partján cserje és bozótirtás, nádvágás
066 hrsz. dőlı (Váradi dőlı) melletti 062 hrsz-ú árok 3.100
partján cserje és bozótirtás, nádvágás
Fürdı dőlı (csónakházhoz vezetı út) melletti 600
növényzet ritkítása
A kitermelt és tüzelésre hasznosítható faanyag
beszállítása a depóniahelyre
Arany J. u. 45. szám alatti betonüzem épületének
karbantartása (startmunka-program betonüzeme)
Csepősszılı és Újszılı dőlıinek karbantartása kézi
eszközökkel
Parlagfő irtás a felhagyott kertészet területén
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12.400

3

1.800

-

-

-

-

-

8.000

Megjegyzés

Dőlı felöli
partoldal
A szakasz 70 %-os
készültségben van

Folyamatban lévı

A mezıgazdasági földutak karbantartása projekt keretében történı beszerzésekkel, és
költségekkel kapcsolatos részletes kimutatást az 2. számú melléklet (MEZİGAZDASÁGI
FÖLDUTAK KARBANTARTÁSA - Összesítı) tartalmazza.
III.
BELVÍZELVEZETİ RENDSZEREK RENDBETÉTELE
A program idıtartama: 2012. 04. 01. - 2012. 12. 31.
foglalkoztatott létszám: 75 fı
munkakör szerinti megoszlás:
o munkairányító: 3 fı
o ép. ipari szakmunkás: 12 fı
o főrészgépkezelı:
1 fı
o traktoros:
1 fı
o segédmunkás:
58 fı

o
Tevékenység

Elvégzett feladat
mennyisége
hossz szél. terület
(m)
(m)
(m2)
Rákóczi utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása 1.030
a páros és páratlan oldal a Honfoglalás útig
Árpád utcai árok iszaptalanítása páratlan o. (Polgári 450
u. - Tiszavasvári u.)
Honfoglalás utcai árok iszaptalanítása, átereszek 620
tisztítása páros és páratlan oldalon (Hunyadi u. Baross u.)
Vörösmarty utcai árok iszaptalanítása, átereszek 520
tisztítása a páratlan és a. páros oldalon (Nyíregyházi
u. - Tulipán u.)
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Megjegyzés

Folyamatban lévı

Soós G. utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása 320
(22. sz. - Hunyadi u.) Soós G. u. (45. sz. - Hunyadi
u.)
Béke u. , átereszek tisztítása páros oldal (Hunyadi u.- 280
Rákóczi u.)
Táncsics M. utcai árkok iszaptalanítása, átereszek 1.080
tisztítása páros oldal (Báthori u.- Baross u.) páratlan
oldal (Hunyadi u.- Rákóczi u.)
Munkások utcai árok iszaptalanítása, átereszek 830
tisztítása páratlan oldal (Polgári u.– Báthori u. )
Arany J. utcai árok iszaptalanítása, átereszek 430
tisztítása páros oldal (Kunfi Zs. u.- Baross u.)
Daróczi A. utcai árok iszaptalanítása, átereszek 200
tisztítása páratlan oldal
Csiha Gy. utcai árok iszaptalanítása, átereszek 370
tisztítása páros oldalon
Szabadság utcai árok iszaptalanítása, cserje irtása 1.150
páros oldal (Polgári u. –Wesselényi u.), páratlan oldal
(Báthori u.- Wesselényi u, és Thököly u. – Polgári u.)
Baross utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása 580
páros oldalon (Jókai u. – Wesselényi u.)
Honfoglalás utcai árok iszaptalanítása, átereszek 220
tisztítása páratlan oldalon (Achim A. u. – Baross u.)
Soós S. utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása 130
(Hunyadi u. – Soós S. u. 18 sz.)
Reményi utcai köz árkának iszaptalanítása, átereszek 180
tisztítása
Munkácsy utcai árok iszaptalanítása, átereszek 190
tisztítása páratlan oldal (Baross u. – Munkácsy u. 23.)
Szatmári utcai árok iszaptalanítása, átereszek 420
tisztítása páratlan oldal
Sólyom utcai folyóka iszaptalanítása
160
Iszaptalanítási munkák összesen, átereszek tisztítása
9.160
Hunyadi utcai burkolt árok takarítása, átereszek
tisztítása
NF-1 jelő csatorna partján cserjeirtás, fa- és
nádvágás,
Folyamatos tevékenység: Az árokból kitermelt föld
elszállítása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Folyamatban lévı

Folyamatban lévı

Folyamatban lévı

A belvízelvezetı rendszerek rendbetétele projekt keretében történı beszerzésekkel, és
költségekkel kapcsolatos részletes kimutatást az 3. számú melléklet (BELVÍZELVEZETİ
RENDSZEREK RENDBETÉTELE - Összesítı) tartalmazza.
IV.
ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓ HELYEK FELSZÁMOLÁSA
A program idıtartama: 2012. 02. 01. - 2012. 11. 30.
foglalkoztatott létszám: 22 fı
munkakör szerinti megoszlás:
o munkairányító:
1 fı
o kımőves szakmunkás: 2 fı
o festı szakmunkás
1 fı
o lakatos:
2 fı
o főrészgépkezelı:
1 fı
o segédmunkás:
15 fı
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Tevékenység

Elvégzett feladat
mennyisége
hossz szél. terület
(m)
(m)
(m2)
-

Hısök Ligete kaszálás

Megjegyzés

Folyamatban lévı

Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projekt keretében történı beszerzésekkel, és
költségekkel kapcsolatos részletes kimutatást a 4. számú melléklet (ILLEGÁLIS HULLADÉK
LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA - Összesítı) tartalmazza.
V.
Céltartalék
A startmunka-program négy projektjének beindításához, illetve az önrész finanszírozásához a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat céltartalék formájában 20.000.000 forintot különített el.
A céltartalék terhére felmerülı költségeket az 5. melléklet tartalmazza.

Hajdúnánás, 2012. május 22.

Tóth Imre
foglalkoztatási csoportvezetı
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